
 
Districte Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 

Acta del Consell de barri del Baix Guinardó 

Data: 4 de novembre de 2020, 19.00 h 
Lloc: https://ja.cat/barribaixguinardo 

Persones assistents: 26 persones 

Presideix el Consell:  
Sra. Rosa Alarcón,    Regidora del Districte d’Horta-Guinardó 
Sra. Carmen Garcia               Consellera del barri del Baix Guinardó 
Sra Nuria Carmona                         Consellera Tècnica del Districte d’Horta-Guinardó 

Consellers/es: 

Sr. Victor Valls,    GMD BeC 
Sra. Maria Lluisa Daddabbo,  GMD BeC 
Sr. Ricard Farin,    GMD ERC-AM 
Sr. Xavier Simó,    GMD ERC-AM 
Sr. Arnau Vives,    GMD JxC 
Sr. Nico Ortiz,    GMD Cs 
Sra. Mila Casas,    GMD BcnxCanvi 

Entitats: 
AVV Baix Guinardó 
AFA Escola Les Aigües 
Can Baró Cultural 
Club Hoquei Claret Barcelona 
Plataforma Poliestportiu al Guinardó Ja. 

Personal tècnic municipal: 5  

Ordre del dia 
1. Informe COVID i diagnosi del barri 
2. Incidència de la Covid en els temes relacionats amb Serveis Socials 
3. Demandes del barri a càrrec de l’AVV del Baix Guinardó 
4. Precs i preguntes 
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1. Informe COVID i diagnosi del barri 

Carmen Garcia, consellera del barri del Baix Guinardó, dóna la benvinguda al consell i explica el 
funcionament de la sessió en línia. 

Rosa Alarcón,  presenta els seus respectes cap a les famílies de les veïnes i els veïns que ens han deixat. 
Envia una salutació a les veïnes i veïns que no han pogut connectar-se. 

A continuació, Rosa Alarcón comenta que aquests vuit mesos han estat molt durs per a totes les famílies. El 
districte d’Horta-Guinardó va ser un dels més afectats per la crisi econòmica i social. Es fa un resum de les 
mesures Covid-19 i de la diagnosi del barri: 

- Mesures socials: 
o Mesures vinculades amb l’assistència social: Atenció a residències, trucades a la gent gran, 

coordinació amb Serveis Socials per beques de menjador. 
o Mesures d’ajuda al sistema sanitari: Primer hospital de campanya (Vall d’Hebron), i altres 

residències en coordinació amb Generalitat. 

- Mesures a l’espai públic: 
o Mesures de neteja: Incidència especial en neteja de carrers i reforç de buidatge de 

contenidors. Pel que fa a la recollida dels trastos vells (dilluns), es van recordar les 
mesures. 

o Mesures a l’espai públic: Agents cívics i reforçament de Guàrdia Urbana. 
o Verd espontani: Ara es farà una campanya específica. S’han ampliat els recursos i es farà 

seguiment. 
o Arranjament de parcs i jardins. 
o Pla de pacificació d’entorns escolars. 
o De cara a l’any que ve s’estudiaran propostes amb l’AVV per evitar sorolls dels busos 

turístics. 

- Mesures econòmiques: 
o 25 Mesures de promoció econòmica: suport a autònoms, petites empreses, comerç i 

restauració. S’han destinat més de 25 milions d’euros a rescatar comerços, empreses i a 
promoure l’economia. 

o Ampliació de terrasses, amb l’objectiu de mantenir llocs de treball. 

Altres actuacions: 
- Nou col·legi electoral a la Seu del Districte: Està previst que el 14 de febrer es puguin celebrar les 

eleccions garantint totes les mesures de seguretat. 
- Lligalbé: L’empresa ha decidit vendre el solar i hi haurà un nou comprador. S’intentarà mantenir la 

proposta de solució tècnica perquè no superi la mitjana. 
- Entorns escolars: A partir del 9 de novembre començaran les obres de pacificació per a nous 

entorns a les escoles de Mas Casanovas i a l’Escola de les Aigües. 

S’obre un torn de paraules per aquest punt: 
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2. Incidència de la Covid en els temes relacionats amb Serveis Socials 

Montse Tejera, referent territorial de Serveis Socials, explica l’augment en la demanda d’ajuts econòmics, 
que s’ha notat a Serveis Socials, sobretot, durant la primera època del confinament. 

El centre del Baix Guinardó disposa de 8 treballadors socials, dos educadors, una psicòloga, dos 
administratius i una directora. Es fa un resum de les dades: 

- Ajuts econòmics: 
o Any 2019: Total de 217. 
o A 30 de setembre de 2020: 317. 

- Atencions: 
o Any 2019: Total de 1680 persones ateses. 
o A 30 de setembre de 2020: 2765 persones ateses (4841 atencions obertes). 

Intervenció Resposta

AVV Baix Guinardó: 
- Neteja: Continuen detectant una manca de 

neteja i no saben a què es deu. Proposen 
analitzar-ho conjuntament. 

- Contenidors de recollida selectiva: Estan 
d’acord amb el fet que s’incrementi el 
buidatge. 

- Lamenten que s’hagi decidit vendre el 
terreny de Lligalbé. Demanen que es compti 
amb les veïnes per la negociació futura. 

- Demanen que se segueixi tenint en compte 
el punt de vista de les veïnes per la 
construcció de la zona verda al costat de 
les noves edificacions de Lligalbé. 

- Valoren que la pacificació dels entorns 
escolars és essencial.

El projecte de Torrent de Lligalbé l’està treballant 
l'equip tècnic. El compromís és que no superi les 
mitgeres i que les finestres no quedin tapades. 
S’informarà de tot al veïnat. 
Algunes escoles han integrat els protocols 
d’entrades i sortides com a eina educativa. 
Tanmateix, està previst que hi hagi agents cívics a 
l’Escola de les Aigües.

AFA Escola de les Aigües: 
- En què consistirà la pacificació de l'entorn 

de l'escola de les Aigües? Sobretot, pel que 
fa al carrer Taxdirt. Ara per ara, hi ha un 
senyal que atorga prioritat als vianants, 
però no està acompanyat de cap més 
actuació. Per la qual cosa, el trànsit 
continua sent el mateix i les famílies es 
veuen obligades a tallar el trànsit elles 
mateixes.

S’aixecarà el pas de zebra. Hi haurà un semàfor a 
l’encreuament dels carrers Romans i Sardenya.

Àngels, de la comunitat de veïnes del número 18 
del carrer Praga, comenta que hi ha un problema 
d’incivisme al Parc de les Aigües. Els horaris del 
parc no es respecten.

Es trasllada a Guàrdia Urbana.
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- Concepte dels ajuts: 
o Alimentació: El servei Àpats a domicili va repartir 600 àpats més entre el mes de març fins a 

abril. 
o Habitatge: ajuts a lloguers i a subarrendaments. 
o Lleure amb infants, a partir de l’estiu. 

Els projectes s’han aturat, excepte Radars (s’han fet trobades en línia). 

S’obre un torn de paraules per aquest punt: 

Rosa Alarcón agraeix la feina feta a les treballadores socials de tot el Districte. 

3. Demandes del barri a càrrec de l’AVV del Baix Guinardó 

L’Associació de Veïnes del Baix Guinardó presenta una llista de demandes conjuntes. Rosa Alarcón respon 
a les demandes: 

Intervenció Resposta

AVV Baix Guinardó: 
- Aquestes dades són disgregades amb Can 

Baró o són només del Baix Guinardó? 
Demanen una comparació amb altres 
barris del districte.

Les dades són les del centre de Serveis Socials, 
que, en efecte, és compartit amb Can Baró. Per 
tant, les dades corresponen a ambdós barris. 
El Baix Guinardó és un barri amb una situació 
benestant, en comparació amb la resta de barris 
del districte, en aquest sentit.

Antonio Jiménez pregunta on s’ha de dirigir un veí 
per demanar ajuda de forma telemàtica per pagar 
el lloguer.

Hi ha dues vies: Trucar al 932 91 46 00 per fer una 
entrevista telefònica o per demanar una cita a les 
oficines d’Habitatge (carrer Llobregós). Si no, 
també es pot trucar a Serveis Socials al número 
900 92 23 57.

Demanda Resposta

Les festes majors no podran celebrar-se. S’està 
estudiant com fer la festa de Reis.

A l’aparcament de Lligalbé hi ha dos cotxes 
cremats i molta brutícia. S’ha avisat a Guàrdia Urbana.

Falten places d’aparcament a l’àrea verda de la 
zona 17, perquè el carril bici al carrer Camèlies, 
entre Sardenya i plaça Font Castellana, ha restat 
90 places d’aparcament, a més de 12 que ara 
ocupa el pàrquing de bicis elèctriques. 
A més, la zona 23 de Can Baró comparteix espai 
amb la zona 17. Sol·liciten reciprocitat en compartir 
aquesta zona (carrers Polònia, Vallseca, Mare de 
Déu de Montserrat i Sanllehy).

S’estudiarà la reciprocitat entre les zones 23 i 17. 
De tota manera, no hi ha prou espai públic en 100 
km quadrats per més un milió i mig d’habitants a 
Barcelona. Cal pensar per qui prioritzem l’espai 
públic.
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Els barri està saturat de trànsit i a la Ronda del 
Guinardó no s’han posat terrasses. Encara és molt 
complicat per la gent gran creuar.

Es miraran les dades d’aparcament.

Quina és la mesura per poder deixar aparcar 
cotxes a la part alta de la Ronda del Guinardó, 
entre la sortida del túnel i el carrer de Praga? 
Proposen fer una prova, ja que enguany no hi ha 
llançadora.

Carmen Garcia es posarà en contacte amb l’AVV 
per l’anàlisi que s’ha fet sobre aquest tema.

Què ha passat amb els pressupostos per al barri? 
S’aprovaran el PIM, el PAD i el PAM? Es participarà 
d’una altra manera?

L’Ajuntament està en un moment de molta 
incertesa. És probable que es pugui fer prompte un 
esbós de com serà el PIM, però depèn de com es 
recupera l’activitat econòmica. Es farà una llista de 
projectes per tenir-los en cartera, perquè quan hi 
hagi finançament es puguin anar tirant endavant.

Els horaris dels parcs no es respecten. Es trasllada a Guàrdia Urbana.

Quan s’instal·larà el radar del Túnel de la Rovira? 
És factible un carril bici pel Túnel de la Rovira? El radar està instal·lat. Està en proves.

El carrer Castillejos necessita un carril bici.

Reforma del carrer Pi i Maragall. Es va parlar amb 
Eloi Badia. Quan hi haurà un procés participatiu per 
continuar treballant amb el projecte?

És un dels projectes que es tractarà tan prompte 
com hi hagi finançament. 

Hi ha molts escocells buits. Són perillosos. Es replantaran molts escocells. S’enviarà més 
informació.

Quines són les actuacions futures per treure els 
pals dels carrers?

Cal finalitzar el projecte del poliesportiu de 
Jovellanos, impulsat per l’Escola de les Aigües, 
l’escola bressol Marina i l’institut Teresa Pàmies.

És una prioritat de barri.

Hi ha novetats sobre el trasllat del CAP Sardenya?
S’està treballant amb Patrimoni per oferir un nou 
espai al Passatge de Sant Pere. S’enviarà la 
proposta abans de pactar-la.

Manca manteniment i neteja a les àrees d’esbarjo 
de gossos. Fins i tot s’han detectat incidències al 
Parc del Guinardó amb un possible enverinament 
de gossos.

Es té en compte.

Cal una remodelació integral dels carrers entre 
Mare de Déu de Montserrat, Cartagena, Thous i la 
Ronda del Guinardó.

Es té en compte.

Agraeixen la feina feta a les persones que treballen 
a Serveis Socials.

L’AVV està esperant des del 20 de juliol una nova 
data per parlar sobre el carrer Cartagena.

No han trucat, però les actuacions que es van 
compromet re s ’han fe t . S ’ha canv ia t la 
semaforització. Es tornarà a revisar.

 Acta del Consell de Barri del Baix Guinardó. 4 de noviembre de 2020  5



 
Districte Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 

4. Precs i preguntes 

S’obre un torn de paraules. En primer lloc, es fan les intervencions que s’han demanat amb antelació: 

A continuació, es fan les intervencions que s’han demanat pel xat: 

Intervenció Resposta

AFA Escola de les Aigües: 
- Quines actuacions concretes es faran per 

garantir la pacificació del carrer Taxdirt?

Es posarà el logotip de zona escolar, es farà la 
vorera passant al carrer Taxdirt amb Sardenya, que 
és elevada i obliga a reduir la velocitat.

Luis Baldivieso i Antonio Jiménez: 
Cal manteniment i arranjament al carrer Praga.

És un dels projectes que estan pendents. Es passa 
a Serveis Tècnics.

Ramon Arxer (Club Hoquei Claret Barcelona, 
Plataforma Poliestportiu al Guinardó Ja) vol saber 
quan estarà finalitzat el projecte.

Es treballa per acabar el projecte executiu.

Jordi Benajes comenta que cal intensificar el 
buidatge de contenidors, neteja a l’entorn del carrer 
Thous.

Proposa fer una volta d’inspecció pel barri amb 
l’AVV per detectar quins són els punts que costa 
més mantenir.

Fernando Hernández comenta que el tancament 
dels bars i restaurants no hagués sigut necessari si 
hi hagués més policia.

Hi ha una crisi sanitària i es demana auto 
responsabilitat.

Maria Alarcón comenta que el carrer Taxdirt té molt 
de trànsit. El carrer és estret i hi passen camions.

Antonio Jimeno comenta que cal un projecte de 
remodelació del carrer Praga, que presenta 
problemes greus a les voreres i la calçada, que 
poden generar caigudes de persones grans, que fa 
anys que està pendent de realització. 

D’altra banda, uns veïns no volen que els 
contenidors de deixalles estiguin al davant de casa 
seva. Proposen que es vagin movent. 

Per últim, alguns joves fan activitats extraescolars 
en línia. Comparteix la idea.

Per ara no està prevista la reunió per parlar del 
projecte del c/ Praga. Esperem en els propers 
mesos convocar el veïnatge i l’AVV per començarà 
a parlar-ne, i per despres treballar el projecte amb 
ST 
Malauradament, ara per ara, és impossible que els 
contenidors siguin rotatius.

Jose Luis Petreñas comenta que li van robar el 
mòbil pel carrer i no hi havia policia.

En aquest mandat s’incrementarà la plantilla de 
Guàrdia Urbana i es millorarà la coordinació amb 
Mossos.

Ramon Arxer vol saber si s’ha previst fer cap 
actuació a curt termini al solar del carrer Sardenya, 
ni que sigui per aprofitar en aquest període per les 
escoles.

De moment no. Les escoles ja fan servir la part que 
es va arranjar el mandat passat.
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Sense cap més intervenció, es dóna per finalitzada la sessió.

AVV Baix Guinardó: 
- Es va comentar que hi havia previstos uns 

arranjaments. Volien donar-li un ús 
provisional mentre no es feien els 
arranjaments al carrer Sardenya.

És cert. Demanen disculpes. No es va arribar a cap 
acord i es va decidir esperar a tenir el projecte 
executiu tancat.
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