
 

Comissió de Seguiment i Impuls de projectes de 

Pressupostos Participatius d’Horta Guinardó 

Segona reunió  

Data: 25 d’octubre de 2022 

 

Assistents   

Elena Amat (Gerent) 

Julia Trias (Regidoria Participació) 

Victor Valls (Conseller BComu) 

Núria Carmona (Consellera Tècnica) 

Andreu Parera (Tècnic de participació) 

Jordi Carrió (Rehabilitem parc del Guinardó) 

Mercè Ortiz (Cap de Projectes Districte) 

Olga Cruz (Coves d’en Cimany) 

Mar Llopis (Casal Font d’en Fargues) 

Montse Caselles (Comissió de Seguiment Consell de Barri Font d’en Fargues) 

Quique Buscarons (Baix Guinardó) 

Neus Fornells  

Sergi Perea (Conseller PSC) 

Susanna Muñoz 

Neus Remolà (BIMSA) 

Júlia Trias (Assessora Regidoria Participació) 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda 

2. Objectius, funcions i calendari 

3. Enquestes de valoració 

4. Estat dels projectes 

 

Desenvolupament sessió 

Es dona la benvinguda als/les assistents a l’esmentada reunió. Es recorda que aquesta és la 

segona reunió i que la primera es va fer al febrer de 2022. 

A continuació es presenten els objectius i el calendari previstos.  

Els objectius d’aquest espai de treball són: 

 Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes 

 Estar informats/des sobre els l’estat i contingut dels projectes que no tenen promotores. 

 Detectar actuacions incompatible 

 Fer seguiment del desenvolupament de les obre 

 Estar informats sobre la planificació de les inauguracions 

El calendari previst és realitzar dues reunions més durant l’any 2023 una durant el primer 

semestre i l’altre durant el següent semestre. 



 

En relació al Decidim, s’explica que és l’espai a on es pot consultar a nivell de ciutat en quin 

moment d’execució es troben els diferents projectes, així com també qualsevol document 

important al respecte (avantprojecte, projecte executiu, etc). 

Posteriorment, es procedeix a explicar quin és l’estat d’execució de cadascun dels 7 projectes 

del Districte (mirar presentació): 

 Renovem el poliesportiu de Coves d’en Cimany per a ús del barri i del centre 

 Millorem el pati de l’Escola de les Aigües 

 El Casal Font d’en Fargues pel Clima 

 Renovem l’enllumenat del carrer Sorolla 

 Carril bici a la ronda del Guinardó 

 Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó 

 Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó 

Posteriorment, s’obre un torn de precs i preguntes obert per parlar de cadascun dels projectes: 

En relació al projecte del Casal Font d’en Fargues pel Clima 

Per part dels promotors/es, es queixen de que el paviment que s’ha aplicat no és el que 

voldrien. Diuen que haguessin preferit paviment continuo en comptes de rajoles. 

Des del Districte s’explica que quan els/les promotores van aportar aquesta idea, ja s’havia 

licitat l’obra amb rajoles i que per tant, ja no era possible canviar-ho. També s’explica que 

aquest ha estat el projecte a on més reunions de participació amb els promotors/es hi ha hagut 

i que constantment s’ha estat qüestionant i revisant en quins temes es destinaven els diners. 

Per properes edicions dels pressupostos participatius, es considera que seria recomanable 

tenir en compte dues qüestions:  

1. Una major definició inicial dels projectes 

2. Acotar molt bé els temps previstos, per permetre d’una banda la màxima participació, però 

també alhora per permetre les gestions necessàries que es requereixin internament des de 

l’administració (licitació, execució...). 

 

Per part de la promotora s’agraeix l’esforç fet per l’administració en relació a la definició i 

l’execució d’aquest projecte. 

En relació al projecte de Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó  

Per part dels promotors manifesten la seva disconformitat, perquè consideren que el procés no 

ha estat suficientment participatiu. Creuen que s’ha reduït l’abast inicial del projecte i que 

aquest es centra molt en el sistema de rec i canalització d’aigües. També demanen rebre el 

projecte presentat per poder-lo estudiar detalladament. 

Tècnicament s’explica que el mes d’abril de 2022 es va presentar les línies d’actuació que van 

ser validades per l’associació de veïns (recuperació de murs, de la font històrica, és a dir de la 

part patrimonial).  Al mes de juny de 2022 es va presentar el projecte i la replantació d’espècies 

noves. En aquest cas, s’ha de fer xarxa nova per regar-les (això estava fora del projecte).Es 

van presentar l’actuació a la bassa (no prevista inicialment) i s’arribarà fins a la font del cuento. 

Des del Districte s’explica que es convocarà, abans de finalitzar el 2022, una reunió de la 

Comissió de Seguiment d’aquest projecte, per fer el seguiment del mateix, compartir informació 

i definir-lo de la manera més participada possible.  

 



 

En relació al Carril bici a la ronda del Guinardó 

Els veïns es queixen de que el projecte ja estava definit i no van poder participar en la seva 

definició. 

També es queixen de la senyalèctica del carril bici a les cruïlles, fet que genera confusió entre 

els ciclistes i el trànsit rodat. 

També comenten que la línia 4 del metro està al mig del carril bici. Demanen revisar la seva 

ubicació. 

Des del Districte es recull el compromís de traslladar-ho internament al Departament que 

correspongui per a que ho tinguin en consideració. 

 

En relació al Renovem el poliesportiu de Coves d’en Cimany per a ús del barri i del centre 

L’escola explica que són un institut escola i que necessiten fer us de l’espai, però encara no 

està finalitzada l’obra. Estan contentes amb les obres, però diuen que quedaran dos temes 

pendents que no contempla l’obra: una paret per pintar i les porteries estan en molt mal estat 

(són de fa 40 anys). Creuen que és una llàstima que no   es puguin fer. 

Des del Districte s’explica que la dotació pressupostària estava molt ajustada i provablement no 

quedi marge, dins dels pressupostos participatius, per poder assumir aquests elements que 

han comentat. Malgrat tot, es recull el compromís de traslladar-ho al Consorci d’Educació per a 

que ho tinguin en consideració. 

En relació a  Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó 

Tècnicament s’explica la disminució de l’actuació prevista inicialment al llac. Passa de reduir-se 

2/3 a 1/3 per un tema de dotació pressupostària. 

La promotora del projecte ha declinat assistir a aquesta reunió. 

Des del Districte s’explica que s’ha produït una oposició d’una part veïnal per tal de preservar el 

llac i la zona arbustiva i també en contra del mercat provisional de l’Estrella a la mateixa zona. 

Aquesta tarda hi ha una reunió del Consell de Barri a on molt provablement aquest tema torni a 

sortir. 

 

Acords 

1. En relació al projecte de rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del 

Guinardó, des del Districte es convocarà, abans de finalitzar el 2022, una reunió de la 

Comissió de Seguiment d’aquest projecte, per fer el seguiment del mateix, compartir 

informació i definir-lo de la manera més participada possible.  

2. En relació al projecte carril bici a la ronda del Guinardó, des del Districte es 

traslladarà al departament que correspongui, els problemes detectats en relació a la 

indefinició en la zona on acaba el carril bici, fet que genera confusió i també en relació 

al tram que transcorre al costat de la línia 4 del metro. 

3. En relació al projecte renovem el poliesportiu de Coves d’en Cimany per a ús del 

barri i del centre, el Districte traslladarà al Consorci d’Educació, les mancances 

detectades en relació a una paret que manca per pintar i també a l’estat de conservació 

de les porteries (de fa més de 40 anys) si bé està clar que aquests dos elements no 

estava previst incorporar-los inicialment en el projecte. 

4. Tornar a convocar la Comissió de Seguiment dels projectes de pressupostos 

participatius del Districte d’Horta durant el primer semestre del 2023. 

Es dona per acabada la reunió. 


