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Acta del Consell de Barri de Baix Guinardó. Sessió extraordinària 

Data: 23 de febrer de 2022, 19.00 h 

Lloc: Seu del Districte d'Horta-Guinardó   

Presideixen el Consell: 

Sra. Rosa Alarcón,  Regidora del Districte d’Horta-Guinardó  

Sra. Nuria Carmona,   Consellera Tècnica del Districte d’Horta-Guinardó  

Sra. Gemma Tarafa,  Regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament 

    de Barcelona 

Sr. Eduard Vicente,  Gerent del Districte d'Horta-Guinardó 

Consellers/es: 

Sra. Maria Luisa D’addabbo,        GMD BComú
Sra. Milagros Casas,                    GMD Valents
Sr. Nicolás Ortiz ,                         GMD C’s 
Sr. Xavier Simó,                           GMD ERC 
Sr. Arnau Vives,                           GMD JuntsXCat
Sr. Marc Guallar,                          GMD PSC  
Sra. Núria Pi,                                GMD ERC
Sra. Laura Pi,                               GMD ERC
Sr. Víctor Valls,                            GMD BComú
Sr. Diego Hernàndez,                  GMD BComú
Sr. Raül Ortega,                           GMD PSC

Persones i entitats assistents: 

Associació Benestar i Desenvolupament , 
AVV Baix Guinardó,  
AVV Joan Maragall del Guinardó, 

Tècnics/ques municipals: 
Sra. Carme Borrell,  Gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona 

Sra. Maribel Pasarín,   Directora de l'Observatori de Salut Pública de l’Agència de  
    Salut Pública de Barcelona  

Sr. Josep Rovira,   Director de l'Àrea de Drogues d'ABD 
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Sra. Rosa Cervera,                   Tècnica de Prevenció Dte.Horta-Guinardó 
Sra. Montse Corts,                    Servei de Prevenció i Convivència Dte.Horta-Guinardó 
Sr. Pau Arbós,                           Director del Servei de Gestió de Conflictes (SGC) 
Sra. Anna Montoriol,                  Coordinadora del Servei de Gestió de Conflictes (SGC) 
Sra. Conxa Pont,                       Tècnica de Barri del Baix Guinardó 

Total d’assistents: 70 persones 

Ordre del dia  
1. Centre d’Acollida Baix Guinardó  
2. Torn obert de paraules 

Rosa Alarcón, Regidora del Districte d’Horta Guinardó, dóna la benvinguda, agraeix 
l'assistència i explica el funcionament del Consell de Barri, així com les mesures sanitàries 
adoptades. 

1. Centre d’Acollida Baix Guinardó. 

Rosa Alarcón passa la paraula a Gemma Tarafa, Regidora de Salut, Envelliment i Cures de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

Gemma Tarafa explica que el nou Centre d'Acollida Baix Guinardó, ubicat a l'antic Hotel Aristol, 
és un centre per a persones sense llar i amb addicció. No és un centre obert: és una llar 
residencial on viuen 50 persones. Aquest equipament es va obrir durant la pandèmia, al 
moment del Decret d'Alarma i el confinament, al barri de Les Corts, a un espai cedit per la 
Fundació Pere Tarrés. La seva obertura va suposar una fita històrica, ja que feia molts anys 
que hi havia aquesta demanda. Les persones que viuen en aquest espai, la majoria, de fa 
temps, tenen l'objectiu de refer la seva trajectòria vital, abordant-se diferents problemàtiques: 
es fa acompanyament emocional i a les seves addiccions, amb equips professionals. A més, el 
50% de les places estan reservades a dones. 

Emfatitza que es tracta d'un equipament sociosanitari, al mateix nivell que un CAP, un CUAP o 
un hospital. Comunica que l'equipament funcionava a Les Corts fins que la Fundació Pere 
Tarrés ha reclamat l'espai que havia cedit: a partir d'aquí, es va obrir un procés de licitació 
pública, on l'entitat gestora ha presentat una nova ubicació. Conclou afirmant que comprèn que 
un equipament d'aquest tipus pot generar inquietuds i malestars i mostrant-se oberta a escoltar 
totes les opinions.  
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Maribel Pasarín, Directora de l’Observatori de Salut Pública de Barcelona, recalca que es tracta 
d'un centre residencial: no és un centre obert d'atenció a persones externes ni un allotjament 
per anar-hi a dormir, és la llar dels usuaris. L'equip que atén el recurs és sociosanitari: hi ha un 
component sanitari i social, integrat per metges, psiquiatres, auxiliars d'infermeria, integradors, 
educadors i treballadors socials. Destaca que la meitat de places siguin per a dones, ja que la 
seva situació vivint al carrer és encara més problemàtica i, sovint, han patit encara més 
violències. Destaca que cura dels entorns propers i del mateix espai, forma part també del 
procés terapèutic.  

Afirma que, sent conscients de les inquietuds que genera l'obertura de qualsevol recurs 
d'atenció a la drogodependència, es vol cuidar l'obertura del nou recurs i de tota la seva vida: 
es treballa de forma propera tant amb l'entitat gestora com amb els equipaments de l'entorn. 
Valora molt positivament el funcionament de l'equipament al C/ Numància: no hi ha hagut cap 
problemàtica amb el centre escolar que hi ha a prop, amb el qual s'ha mantingut contacte en tot 
moment. Explica que sí que hi va haver un neguit per part d'un col·lectiu concret de veïns: es 
va fer una interlocució, mitjançant el districte, de setembre a desembre, que es va concloure 
satisfactòriament. 

Pel que fa al concurs públic, descriu que es va anunciar al setembre, es va tancar el 14 
d'octubre, la proposta d'adjudicació va ser el 14 de desembre i es va signar el contracte el 31 
de desembre per començar l'1 de gener. Es va adjudicar a ABD (Associació Benestar i 
Desenvolupament), que va presentar un bon projecte: entitat que treballa a tot l'Estat i que té 
una gran experiència en atenció a les drogodependències i altres vulnerabilitats. Conclou 
afirmant que el centre d'acollida és un espai tranquil: hi viuen persones en procés de 
recuperació, de la seva salut, autonomia i relacions socials i laborals. 

Eduard Vicente, Gerent d’Horta-Guinardó, explica que des del Districte es coordinaran mesures 
pel que fa a l'espai públic exterior del centre. S'ha creat un grup operatiu en el qual intervenen 
fins a 8 serveis diferents: serveis de neteja, Parcs i Jardins, Guàrdia Urbana, un equip de 
Serveis Socials que atén a col·lectius sense llar, un equip que atén conflictes a l'espai públic, 
l'entitat ABD, l'Agència de Salut Pública i els serveis de prevenció del Districte. S'ha fet 
prospecció de l'espai públic pel que fa al mobiliari i la il·luminació, tant al voltant del recurs com 
més enllà, també als Jardins del Doctor Pla i Armengol.  

També s'ha parlat amb l'escola Mas Casanovas: hi haurà una figura de mediació, integrada per 
2 persones que, diàriament i presencialment, mitjançaran entre els dos centres, especialment a 
l'hora d'entrada i sortida del centre escolar. La Guàrdia Urbana té pautes de patrullatge 
específiques i l'agent de barri del Baix-Guinardó farà seguiment de l'entorn, comunitat escolar i 
veïns. Els Mossos d'Esquadra també s'hi afegiran de forma preventiva. ABD, la gestora de 
l'equipament, establirà amb els seus equips tècnics rondes de supervisió de dia i de nit a 
l'exterior del servei. En cas que es detectin situacions de possible consum a l'espai públic, 
equips tècnics de l'Agència de Salut Pública donaran el suport que calgui. Finalment, l'equip de 
gestió de conflictes a l'espai públic ha engegat una campanya d'informació al veïnat més 
proper, començant el 19 de gener. Aquest equip estarà actiu durant tot l'any i faran de nexe de 
seguiment de situacions i possibles incidències, sobretot a l'espai públic més enllà del mateix 
servei, fent vincles comunitaris amb comerços de la zona.  

Conclou informant que s'ha activat una bústia de correu electrònic per a comunicar qualsevol 
incidència (prevenciohg@bcn.cat) i Districte ha activat una taula de seguiment amb les 
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associacions veïnals de Guinardó i Baix Guinardó i entitats de l'entorn, ja constituïda i amb una 
primera trobada celebrada, que seguirà el procés de posada en marxa de l'equipament. 

Rosa Alarcón agraeix l'actitud dels assistents i dóna pas al torn obert de paraules, on es 
recullen i es responen des de la taula un total de 35 intervencions de veïns i representants del 
teixit associatiu, que plantegen qüestions i opinions diverses i plurals.  

Finalitzat el torn de paraules, la Regidora conclou la sessió, que ha tingut una durada de 4 
hores. 
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