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

ACORDS 

Data: Dijous 2 de març 2023 Hora: 18:30  

Lloc: La Masia de La Guineueta 

Persones assistents 

Presidència: Sr, Xavier Marce (Regidor del Districte de Nou Barris) 

Sra. Sonia Nieto (Consellera Barri de la Guineueta) Gabriel Duarte (Gerent de Districte). 

 Comissió de Seguiment: 

Entitats i ciutadania: Trini Cuesta, ( Associació de Veïns i veïnes de la Guineueta),   

Jordi, Candi, Joaquin i altres membres de l’AAVV.  Juan Cano i Jeronimo (grup Barcinova)  

Consellers o conselleres o altres representants polítics: 

Conseller PPC: Sr. no assisteix 

Conseller Valents : no assisteix 

Consellera Comuns: no assisteix  

Conseller Ciutadans: Sr Manuel Fernadez  

Conseller ERC: Sr Quim Sangra. 

 Tècnics o tècniques  municipals: 

Marta Gonzalez. Coordinadora territori,  Maite Berges. Gestora de projectes.  

Assistents: 

Assistència total en el moment de màxima afluència 60 persones.  

Ordre del dia 

1-Balanç de mandat. 

 2-Torn obert de paraules 

 

Síntesi  

 

1. Balanç de mandat. 

Abans del balanç es fa una prèvia per informar de dues actuacions recentment 

confirmandes que es faran al Distrcite.  

*D’una banda el procés participatiu al voltant de l’avantprojecte de millora de la 

fase 4 (interiors d’illa a la Guineueta),previst per aquest mes, començarà amb una 

reunió el dia 7 de març amb l’aavv,  una pasetjada oberta al barri  el 14 i una reunió 
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per recollir les propostes el día 30 de març. L’ambit d’actuació esta delimitat pels 

carrers Rambla Caçador, Via Favència i Gasela. 

* D’una altra s’informa que s’han encarregat els redactats de dos projectes de 

carrils bici. Un projectarà la baixada a calçada el tram de Passeig Valldaura entre la 

Plaça de la República la plaça Karl Marx i es projectarà un nou tram des del final de 

Fabra i Puig fins a Passeig Valdaura. L’actuació va ser acordada dins dels 

pressupostos participatius i permetrà tenir projectes de carrils bici pel futur. 

 

 

 

Intervencions 

Preguntes/Comentaris Respostes 

S’ha fet el topogràfic per la fase 4 

dels interiors Guineueta? 

Està en calendari de cara a que el puguin fer servir 

els arquitectes als que s’els hi ha encarregat els 

estudis previs. Al març es farà el procés participatiu 

associat a aquests estudis previs 

Cal millorar el gir del H2 en la 

plaça la república i revisar la 

parada 

Es traspasa a TMB 

 

2. Balanç de mandat.  

El Regidor presenta el document resum de l’actuació de Districte. (annexat al 

Decidim). 

 

Es fa referència a alguns temes recurrents com ara les queixes per sorolls en relació 

al camp de futbol, pel que s’està treballant des de Districte i,  el seguiment d’alguns 

establiments per garantir que acompleixen la normativa marcada per llicències , c/ 

Albert Einstein. 

Es destaca la re urbanització de l’entorn de Sant Rafael i el tancament de l’acord 

amb el Bisbat, així com una inversió extraordinària en alguns interiors d’illa pel que 

fa a manteniment que s’executarà properament. 
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Preguntes/Comentaris Respostes 

Que pasa amb la illa 4 de la guineueta, 

manca de rec etc.  

Excés de velocitat a Paseig Valldaura 

 

 

Es pren nota 

Estimació durada obres de l’esglesia del 

mental. 

El reforç en salut mental repercurtira en 

l’actual CSMA o anirà a algun altra 

equipament. 

Es pot saber quants IRIS de bcn a la 

butxaca s’han fet el darrer any, des de 

l’AAVV s’ha fet molta difusió de l’app 

 Juliol 23 

 

Es reforçarà l’actual equip del  

Csma 

 

Es trasllada la demanda. 

Manca de civisme al Parc de la guineueta 

Manca referent GU  de proximitat 

Soroll i molèsties a l’entorn del Ceu 

Guineueta. 

Queixes per l’us indegut del Parc Central  

per part dels propietaris de gossos. Cal 

sancionar i cal incrementar taxa x 

tinença. 

Preocupació per la restricció de neteja 

amb aigua. 

 

Barcelona compta amb 190.000 gossos 

censats, es una població molt elevada, 

que requereix una resposta d’usos i de 

normativa adaptada, sense descartar 

impostos per tinença .  

Cal treballar aquets temes a la taula de 

prevenció 

Entorn del CPA, cal mantenir la presencia 

i la vigilància. També  terrasses Albert 

Einstein. (Juan Cano) 

Es pren nota, es fa treball de seguiment  

Cal que els bombers tinguin clau dels 

ascensors.  

Es pren nota 
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Rumor sobre un magatzem de 

substàncies incautades per policia a la 

Guineueta 

Tuberies de ferro que no tenen prou 

pressió per conduir l’aigua corrent al 

passeig Valldaura. 

Cal adreçar-es a Oficina d’habitatge per 

dimensionar el problema i veure si 

existeixen solucions i/ ajuts econòmics  pel 

tema. 

Que les companyes de subministraments 

treballin coordinades per evitar obrir una 

altre vegada les rases al terra. 

Reposar alguns contenidors. 

Que pasa con les plaçes d’aparcament 

reduïdes per les obres de l’escola Jesus i 

Maria.  

Mes bancs al Parc Central 

Dificultat per entrar camions als interiors 

d’illa de la Guineueta (reparacions, 

entrega a domicili etc..). 

Es pren nota. 

 

 

Anem cap a entorns escolars cada 

vegada mes pacificats, es pot estudiar 

com reduir l’impacte en l’aparcament 

pero s’ha d’asumir aquesta prioritat. 

Es pren nota 

Es pren nota i es dona opció a estudiar 

cas a cas. 

 

 

Es dona per acabat el Consell a les 20:30h. 


