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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE LA GUINEUETA
Data: dimarts, 18 de febrer de 2020
Lloc: Masia de la Guineueta
Hora inici: 18:30 h.
ASSISTENTS
Composició de la taula
Conformen la taula:
La presidenta del Consell de barri de la Guineueta Sonia Nieto, el vicepresident del
Consell, Antonio Paredes Frias, la consellera tècnica Sheila Maria Guerra Andrés, el
gerent Gabriel García Duarte, Jordi Vergés, qui pren nota de la sessió.
Entre el públic
Presents entre el públic els consellers i conselleres: Joaquim Sangrà i Morer –ERC ,
Noemi Martin Peña –Cs, Javier Barreña Flores –PPc, Dídac Ramírez Casas -PSC , Adrià
Ventura - JxCat.
Tècnics del districte: Mercè Garcia del Estal (cap de Serveis a les Persones i Territori) i
Eduard Moreno (Gerència), 2 agents de GU.
Uns 25 veïns i veïnes presents, entre els quals representants de les entitats AV de la
Guineueta, Casal d’Avis de Guineueta. També present l´empresa encarregada de
dinamitzar la sessió participativa (MonoDestudio)

ORDRE DEL DIA
1. Constitució de la Comissió de Seguiment
2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius
3. Torn obert de paraules
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TEMES TRACTATS
1. Constitució de la Comissió de Seguiment
El tècnic del districte posa en coneixement dels assistents els candidats presentats a la
comissió de seguiment, sense que ningú hi mostri oposició, per la qual cosa es
constitueix la pròpia comissió de seguiment del Consell de Barri. Els candidats
presentats són els següents:
1.- Associació de Veïns de la Guineueta: Antonio Paredes Frias
2.- La masia de la Guineueta: Berta Ginestet i Lecha
3.- Centre d'Esplai Guineueta: Laura Pérez Plans
Altrament es sol·licita que s’afegeixin les següents persones:
Agustín Gracia Claver i Trini Cuesta, ambdós de l’Associació de Veïns.
La taula accepta la seva incorporació, que s’ha de fer amb l’aplicatiu de la plataforma
Decidim.
2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius
Dinàmica de treball en grups per recollir les propostes dels assistents per al PAM-PAD i
per als pressupostos participatius.
En finalitzar el treball dels grups, els portaveus de les taules exposen les seves
propostes.
Les propostes, tal com estableix el procés, seran introduïdes a la plataforma Barcelona
Decidim, on podran ser consultades.
Enllaç a les propostes del barri de la Guineueta:
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/prop
osals?utf8=%E2%9C%93&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Borigin%5D=&filter%
5Borigin%5D=all&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsc
ope_id%5D%5B%5D=137&filter%5Bcategory_id%5D=&order=random
Segons el resum realitzat per monoDestudio, dinamitzadora de la sessió, les propostes
realitzades pels i per les assistents van ser:
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PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA
Títol de la proposta

Descripció de la proposta

Creació d’un nou equipament per MODIFICAT PER: Creació d’un nou centre cívic
gent gran
Millora dels parcs i jardins

Modificat per: Pg Valldaura (Lorena 101, 103) millorar i
acabar Parc de la Guineueta.

Millorar de la xarxa de carrils bici

Ressituar carril bici a zona de transit de vehicles

Millorar el transport públic

Millorar Freqüència a festius

Millora de l’aparcament

Fer zones verdes a tot el barri.

Projectar la urbanització dels Acabar la zona 4
interiors d’illa de la fase 4
Completar la remodelació de Acabar exteriors de interior per l’església.
l’església del mental amb la
urbanització del seu entorn
Ampliació de la policia de barri

Control de la velocitat a Passeig Valldaura

Ampliació de la xarxa d’escoles Remodelada PAM/PAD 2016-2019
bressol

Definició
de
nous
usos Rehabilitar per a l’associació de veïns
d’equipaments
de
l’antiga
església St. Rafael
Facilitar la sortida al carrer de Molt important que es faci
persones amb problemes de
mobilitat
Impuls a projectes que impulsin Molt important
el lleure artístic
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Pla d’acció persones grans amb Molt important
solitud no volguda
Implantació dels entorns escolars Entorn Grey (conservació i neteja)
Millora de l’enllumenat

Revisar els xamfrans dels edificis

Millora dels parcs i jardins

Replantar arbres, talar i revisar salut dels existents.

Millora xarxa carrils bici

Convivència bicis i patinets

Millora del transport públic

Accés al CUAP d’Horta

Millora de l’aparcament

Posar zona verda

Pacificació del trànsit i ampliació
de la superfície de la ciutat pels
vianants
Projectar urbanització interiors Demanda històrica
illa fase 4
Ampliació policia de barri

Es vol conèixer l’actual policia de barri de la Guineueta

Reformes dels centres educatius Especialment escola Àgora
del districte
Ampliar la xarxa d’escoles bressol Masia de Can Carreras projectada
Projecte i construcció nou CEM Necessitat de més espais esportius
artesania
Esport com a eina de salut

Absolutament necessari

Revisar la memòria històrica amb I afegir LGTBI
mirada feminista
Definició nous usos equipaments Local i associació veïns Guineueta
església Sant Rafael
Deixar d’utilitzar plàstic d’un sol Incidir en mercats municipals.
ús
Reforç educatiu

Fora d’horari lectiu
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Millorar i generar zones infantils Revisar les actuals, no mercats
als diferents barris del districte
Implantació dels entorns escolars Revisar les zones interiors de col·legis (Grey i Àgora)
Millora dels parcs i jardins

Millora de la senyalització del civisme

Millora de la xarxa de carrils bici

Solucions Carril bici Valldaura, en passos de vianants i
carrers interiors zona 30

Millora del transport públic

Millora d’espais de bus en artesania, 2 i cap horta i àrea
intercanvi cap Guineueta

La remodelació de l’Església del Què ho assumeixi el Bisbat. Alt consens de tots els grups.
mental
ampliació policia de barri

Especialment nits

Reforma de centres educatius

Escola Àgora

Ampliació xarxa escoles bressol

fer-ho a Can Carreres

Definició
de
nous
usos Per el local de l’AAVV de Guineueta.
d’equipaments
de
l’antiga
església sant Rafael
Pantalles a tots els serveis públics No hi ha en el CAP Guineueta
per a persones sordes i amb veu
per a persones cegues
Millorar
senyalització
números i carrers

amb

Posar aparells de gimnàstica per
tothom
Posar cistelles de basquet i fer
zones esportives
Recuperar la memòria del barri,
sense ideologia.
Fer un centre cívic més proper al
centre.
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Desplegament del pla de drogues Més cursos de informació i control de drogues

Total de propostes realitzades

46

PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA
TROBADA
Títol del projecte

Descripció del projecte

Aparells de gimnàstica

Incorporar mobiliari urbà per a què els ciutadans
puguin fer exercici. A parc central i Guineueta

Instal·lació de bancs

Seients públics per millorar els parcs i jardins al parc
central

Il·luminació

millorar la il·luminació al carrer de la Guineueta.

Rehabilitació de l’escola Àgora

L’ escola necessita una rehabilitació
infraestructura i millora dels equipaments

Total de projectes realitzats

4

de

la

3.-Torn obert de paraules
Es fa constar que l’estació de bicing del Passeig Valldaura està situada a la banda
Llobregat, que és la que no té carril bici, pel que el seu accés resulta perillós.
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La taula fa constar que es traslladarà la queixa a mobilitat.
Sense més qüestions plantejades es tanca la sessió.
Barcelona, 20 de febrer de 2020
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