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CONSELL DE BARRI DE GUINEUETA  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I 
ACORDS 

Data: 28 d’abril 2021 Hora: 18:30  

Lloc: Sala Jitsi i sala plens districte 

Persones assistents 

Presidència: Sra. Sonia Nieto 
Comissió de Seguiment: 
Entitats i ciutadania: Agustín Gracia Claver i Trini Cuesta, ambdós de l’Associació de 
Veïns. 
S’excusa : Associació de Veïns de la Guineueta (Antonio Paredes Frias) 
Representants d’Entitats/Associacions:  
Agustín Gracia Claver i Trini Cuesta, ambdós de l’Associació de Veïns. 
Consellers o conselleres o altres representants polítics:  
    Consellera  PSC: Sra. Sheila Maria Guerra Andrés. 
    Conseller ERC: Sr. Joaquim Sangrà i Morer. 
    Conseller Cs: Sra. Noemí Martín Peña. 
    Conseller PPC: Sr. Javier Barreña Flores. 
 Tècnics o tècniques municipals: 
Sheila Guerra (consellera tècnica), Gabriel Garcia Duarte (gerent Dte), Jordi Vergés 
(Tècnic de gestió) 
Assistents: 
Assistència total en el moment de màxima afluència:  6 assistents presencials, 7 en 
format virtual.  

Ordre del dia 

1. Presentació PAD-PIM 
2. Presentació projectes executius del barri 
3. Temes del barri: 
    Operatius Civisme a l'estiu als parcs de la Guineueta 
    Informacions Centre Residencial de Primera Acollida 
4. Torn obert de paraules  
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Síntesi  
 

1. Presentació PAD-PIM 
 
Es presenta el PAD  aprovat com a full de ruta de l’acció de govern tal com es pot 
trobar al següent enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lajuntament/estrategia-i-accio-de-
govern/linies-dactuacio-del-districte 
 
Es destaca el pla econòmic del districte, el pla de comerç i el pla social. Es fa esment 
especial a les accions que es plasmaran a la Guineueta: Remodelació de la pista 
poliesportiva, rehabilitació de l’església del mental, millores al Mercat i remodelació de 
l’escola Àgora. 
 
Es presenta un powerpoint amb el PIM  on es destaca l’Acord d’inversió de 3.708.671 € 
acompanyats d’uns pressupostos participatius que ja estan en fase quatre i tenen un 
pressupost estimat de 3.600.000 €. 
 

2. Presentació dels projectes executius del barri 
 

Esta prevista la realització dels següents projectes al barri: 
Modificació de la maquinària de les fonts del parc central de Nou Barris, previ a 
l’habilitació de la Masia de can Carreres com a escola bressol. Intervenció valorada en 
9000.00€ que  renova la maquinària , millorarà el consum elèctric i possibilita el 
projecte posterior de rehabilitació 
 

3. Temes del barri 
3.1. Operatius Civisme a l'estiu als parcs de la Guineueta 

 

S’informa que des del mes de gener s’han incorporat nous agents de la Guàrdia Urbana 
al districte. Hi ha la previsió d’obertura d’un servei nocturn de Guàrdia Urbana al 
districte. En aquest nou dispositiu es podran posar denúncies. També es fa saber que 
part del treball dels operatius es fan de paisà. Per totes aquestes circumstàncies la 
seguretat i la convivència millorarà al districte. 

 

http://www.bcn.cat/noubarris
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lajuntament/estrategia-i-accio-de-govern/linies-dactuacio-del-districte
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lajuntament/estrategia-i-accio-de-govern/linies-dactuacio-del-districte
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3.2. Centre Residencial de Primera Acollida 

La Consellera Sonia Nieto presenta el servei segons el següent guió: 

L’Equipament Integral Nou Barris inicia la seva activitat al desembre de 2008, neix per 
donar continuïtat a un  equipament de caire provisional situat al carrer Almogàvers. 

Des de la seva obertura al 2008 l’Equipament ha anat creixent per tal d’adaptar-se a 
les necessitats de les persones ateses. És un equipament residencial de primera 
acollida adreçat a persones majors de 18 anys en situació de sense llar. 

En el moment de l’obertura era un equipament residencial de caire nocturn (de 20h a 
9h), adreçat a 60 persones, on cobrir les necessitats bàsiques; sopar, esmorzar, 
higiene, consigna, descans, atenció socioeducativa i sanitària; oferir a les persones 
ateses suport socioeducatiu per tal d’impulsar les capacitats, potencialitats i voluntats 
per iniciar un procés d’inclusió i derivar-los, si s’escau, als diferents serveis i 
equipaments de la Xarxa que s’adeqüin millor al moment del procés d’inclusió de cada 
persona.  

Mantenint aquest objectiu general els serveis oferts han anat augmentant al llarg dels 
anys. Al 2010 s’augmenten les places nocturnes a 70 i s’amplia la cobertura del servei 
en franja diürna, s’obre centre de dia per a cobrir les 24h al dia d’atenció, amb aquesta 
ampliació s’ofereix el servei d’àpats al migdia per 30 residents del centre i un servei 
d’higiene per a persones externes al recurs residencial, d’aquesta manera es comença 
a fer atenció a altres persones que no fan ús de l’acollida nocturna.  

Al 2013 s’augmenten a 75 les places disponibles per a l’acollida nocturna i s’obren 30 
places més de menjador al migdia, l’accés es per derivació, prioritàriament de centres 
de serveis socials, moltes derivacions provenen de la zona de Guineueta i dels 
diferents CSS dels barris adjacents. 

Al 2018 hi ha el darrer canvi rellevant, per a poder atendre a altres persones sense llar 
que fan ús de l’espai públic en franja diürna, s’amplia l’Equipament amb un espai de 
Punt de Trobada, un espai obert de 7:30 a 20h tots els dies de l’any, d’accés directe on 
s’ofereix esmorzar, bugaderia, consigna, lavabos, orientació i suport social, atenció 
sanitària i un espai on poder romandre durant el dia. 

Tots els serveis són d’accés directe tret del menjador. 

http://www.bcn.cat/noubarris
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L’augment de les persones sense llar a la ciutat de Barcelona va en augment any rere 
any, de la mateixa manera augmenta la demanda als equipaments. Des de 2018 es 
detecta l’augment de persones pernoctant a la zona del Parc Central, sobretot a les 
immediacions del centre en busca d’un espai de protecció. 

Des de 2014 aproximadament es participa a la taula de districte dinamitzada per la 
tècnica de prevenció i participació, on conjuntament els diferents agents que conviuen 
a la zona del parc i serveis que atenen a persones sense llar al districte treballem de 
manera coordinada actuacions que tenen a veure amb la convivència i integració de 
persones que dormen al carrer amb el veïnatge i els serveis, la Taula està composada 
per Districte, Biblioteca, neteja, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra de proximitat, 
Servei d’Inserció Social (equips d’atenció a espai públic) i més tard amb el temps s’han 
anat incorporant el SARA, Nou Barris Activa, La Masia de la Guineueta, Escola Àgora  i 
el Parc tecnològic.  

Arrel de l’augment de presència de persones sense llar fent ús de la zona del parc i a 
petició del Districte al desembre de 2018, comença a intervenir al Parc Central el 
Servei de Gestió de Conflictes per tal de fer un diagnòstic de la situació, i l’elaboració 
d’un pla de treball amb la implicació dels diferents serveis i equipaments de la Taula. 
Un pla de treball orientat a regular els usos del parc, afavorir la bona convivència entre 
els diferents serveis i amb el veïnatge, i buscar espais de col·laboració per millorar la 
situació de les persones ateses i tenir més eines per a la seva inserció social. Aquest pla 
de treball s’està duent a terme fins l’actualitat, tot i que al 2020 ha tingut aturades en 
alguns dels objectius degut a la pandèmia, al llarg del 2021 es torna a emprendre de 
nou alguns aspectes que la pandèmia havia limitat. 

Des de l’inici de la pandèmia fins l’actualitat, l’Equipament s’ha anat adaptant a les 
noves realitats i necessitats de les persones ateses, inicialment augmentant alguns 
serveis per donar resposta a necessitats bàsiques com els àpats i la higiene, i més tard 
ajustant els serveis del centre per tal de respectar aforaments i tenir grups més tancats 
per a la prevenció de possibles contagis. S’han reduït les places de l’acollida nocturna, 
s’ha tancat temporalment el servei de menjador extern i el servei de Punt de trobada i 
higiene és per un grup de persones fixes. Actualment només és obert l’accés lliure al 
lavabo, consigna i bugaderia. 
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Preguntes i respostes sobre el CRPA. 

Preguntes/Comentaris Respostes 

. Es pregunta si les persones sense llar de 
l’exterior tenen accés al lavabo. 

Es pregunta si estan vacunats del COVID 

Sí que tenen accés 
Es respecten els criteris d’ordre i 
necessitat del CATSALUT. 

S’informa que diàriament hi ha la visita 
d’una doctora de 7 a 10 del matí 

 

 
 

4. Torn obert de paraules 

 

Preguntes  i torn obert de paraules  

Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents 
queixes o peticions, que es remetran als departaments municipals corresponents: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Sobre la rehabilitació  de la masia per 
habilitar una escola Bressol es mostra el 
desacord amb la concurrència en el 
mateix edifici de l’EIA i una escola bressol.  

Es considera que es tracta de serveis 
totalment compatibles, i quan arribi el 
moment es reprendrà la comissió de 
seguiment d’obres. 

Felicitació per el funcionament del 
telèfon del civisme 900 226 226 
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Preguntes/Comentaris Respostes 

Obres i manteniment espai públic 

Banc trencat a plaça del carrer Guineueta 
(entorn església Sant mateu) 

Es trasllada la incidència als serveis de 
manteniment. 

Petició d’adaptar un espai ‘pèrgola’ 
cobert a Via Favència (replicant el model 
de la marquesina de Via Julia) permetria 
desenvolupar moltes activitats. 

Es recull la proposta 

Obres i manteniment equipaments/ locals d’entitats 

Denúncia de l’estat lamentable de la 
gespa del camp de futbol de la 
Guineueta. A l’escola de futbol hi ha 
inscrits uns 500 nens, hi ha risc de lesió. A 
banda l’equip podria pujar a 3a i l’estat 
del camp podria ser un impediment. 

Vida útil de la gespa esgotada. 

S’ha traslladat les incidències a l’IBE 
(Institut Barcelona Esport) perquè 
estudiïn possibles solucions. 

 

Critica al retard de les obres de la pista 
poliesportiva del CEM de la Guineueta 
que tenia prevista la finalització a febrer 
2020 

Es reconeix el retard ja que a la situació 
de pandèmia s’han afegit problemes amb 
la constructora per problemes d’execució. 

Neteja 

Critica genèrica a la neteja dels 
contenidors 

Es fa esment de les marxes exploratòries 
amb neteja i veïns per identificar espais 
amb deficiències, com a recurs que ajuda 
a la resolució de problemes. 

Convivència/Civisme 

Zona pícnic Parc de la Guineueta , la zona 
de pícnic els caps de setmana té alta 

Amb el nou servei nocturn es podrà 
millorar la presència i s’admetran 

http://www.bcn.cat/noubarris
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afluència de joves amb musica a tot drap i 
soroll, mes enllà del toc de queda. 

denúncies. 

També s’implementarà la figura del 
Guàrdia Urbà de barri i s’està estudiant 
implementar Taules de prevenció. 
A banda la Guàrdia Urbana fa visites a les 
escoles per donar missatges d’educació 
cívica. 

Prevenció i Seguretat 

Manca una taula de prevenció al barri. Es vol instaurar a tots el barris del 
districte. 

Mobilitat 

Temes generals 

El pla d’equipaments 2020-2030 
contemplava un casal de barri i un casal 
de gent gran, quina previsió hi ha? 

 

Aquest equipaments no figuren al PIm, 
pel que no hi ha previsió a curt termini. 
Cal tenir en consideració que La Masia de 
la Guineueta està fent una encomiable  
labor de suplència en aquests serveis. 

Es reclama un local per l’Associació de 
veïns on es pugui desenvolupar les 
activitats i trobada de veïns en 
condicions. 

Es reivindica un equipament social. 

S’està estudiant cercar un local. 
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