
 
 

 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

Direcció Serveis a les Persones 

i al Territori 
Ronda del Guinardó, 49 
08024 Barcelona 
T. 93 402 7000 
 

Acta del Consell de Barri de Guinardó, 25 de març de 2021  1 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE GUINARDÓ 

 

Data: 25 de març del 2021, 19.00 h 

 

Lloc: Trobada virtual (https://www.youtube.com/watch?v=oSOyc_lt4kY) 

 

Presideixen el Consell: 

Sra. Rosa Alarcón,    Regidora del Districte d’Horta-Guinardó 

Sra. Elena Tarifa,               Consellera de barri del Guinardó 

Agustí Xifré,    Vicepresident del Consell de Barri del Guinardó  

 

Consellers/es: 

Sra. Magna Martín,   GMD ERC 

Sra. Laura Pi,   GMD ERC  

Sr. Arnau Vives,              GMD JxCat  

Sr. Nico Ortiz,    GMD C's 

Sra. Mila Casas,  GMD BxC 

Sr. Victor Valls                           GMD BxC 

Sra. Carmen Garcia                  GMD PSC 

 

Representants entitats: 

AVV Joan Maragall del Guinardó 

ADRA Guinardó 

Eix Maragall 

Casal Mas Guinardó 

Casal de Joves Girapells 

Associació Nou Horitzó 

Coordinadora d’Entitats 

Guinardó Antifascista 

Ass. Veïns i propietaris del Mas Guinardó 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Esperança Borull,  Direcció de Serveis a les Persones i el Territori del             

Districte d’Horta-Guinardó 

Sra. Conxa Pont                 Direcció de Serveis a les Persones i el Territori del Districte 

d’Horta-Guinardó 

Sr. Andreu Parera,  Tècnic de Participació del Districte d’Horta-Guinardó 

Sr. Xavier Moreno,  Tècnic del Pla de Barris 

Sra. Mireia Gasol,  Directora del Centre de Serveis Socials del Guinardó 

Sra. Montserrat Tejeda              Directora Territorial IMSS d’Horta-Guinardó 

 

Total d’assistents: 47 persones 

 

Ordre del dia 

1. Estat del barri: projectes, inversions i mapa d'actuacions  

2. Informació actuacions Serveis Socials i Taula d'acció comunitària al Guinardó.  

3. Accions i compromisos per a la prevenció, seguretat i convivència al barri  

4. Pressupostos participatius  

https://www.youtube.com/watch?v=oSOyc_lt4kY
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5. Torn Obert de paraules  

 

1. Estat del barri: projectes, inversions i mapa d'actuacions. 

 

Elena Tarifa, Consellera de barri del Guinardó, dóna la benvinguda i explica el funcionament 

de la reunió virtual. Demana un minut de silenci en memòria del veí assassinat al barri el 

passat mes de febrer. 

 

Rosa Alarcón anuncia dues notícies importants per al districte i per al barri. 

 

  · Nova contracta de neteja: Explica que demà s'aprovarà al ple de l'Ajuntament. Valora 

 molt positivament la nova contracta, que millorarà la neteja i recollida de residus: 

 incrementa el pressupost per al districte del Guinardó, incrementarà la quantitat d'aigua 

 per la neteja dels carrers, augmenta el nombre de contenidors, hi haurà vehicles 

 elèctrics que faran menys soroll i integrarà la neteja i el manteniment de les zones 

 verdes.  Començarà a funcionar el gener del 2022. 

 · Increment de la Guàrdia Urbana: S'incrementa el nombre d'agents, un compromís del 

 govern per tenir 1000 agents nous al final d'aquest mandat. Explica que es podrà 

 treballa millor amb la policia de proximitat efectiva, amb noves formes de prevenció 

del  delicte i de l'incivisme en cadascun dels barris. 

 

Rosa Alarcón també vol fer un record a les persones malaltes de Covid, als familiars que       

han perdut éssers estimats i a la feina que se segueix desenvolupant diàriament als centres de 

salut del barri. 

 

Comparteix una presentació en pantalla, amb un plànol del barri i procedeix a repassar           

els projectes actuals. Recorda que el PIM d'aquest mandat no és estàtic: va en construcció i 

van arribant recursos a mesura que avança la legislatura. Per al 2021, una part dels recursos 

es tenen gràcies a un acord amb ERC que representarà 3,2 milions d'euros en inversions de 

proximitat per al districte; a més a més, hi ha el PIM ordinari i una dotació extraordinària de 

més de 3 milions d'euros que també permetrà accelerar alguns dels projectes previstos. 

 

Escales de Llobet i Vall-Llosera 

S'ha treballat àmpliament des de la Coordinadora d'Entitats i des de la comissió de seguiment 

i, ara, per fi, es podrà fer el projecte executiu durant el present any. 

 

Residència Gent Gran 

Remodelació de la residència de gent gran per part de Serveis Socials de l'Ajuntament, 

millorant un equipament que s'havia vist obsolet. 

  

Font del Cuento 

Rehabilitació de la part històrica del Parc del Guinardó, en el marc del Projecte Tres Turons. 

Aquesta era una reivindicació del Pla de Barris. 

 

Carril Bici 

Enguany s'actuarà sobre el carril bici de la Ronda del Guinardó i es baixarà de la vorera. A 

més, es durà a terme el projecte executiu del carril bici del Passeig Maragall. 
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Entorns escolars 

Es millorarà l'illa al voltant de Torrent d'en Melis, es pacificarà l'entorn. 

 

 

FC Martinenc 

Es farà el projecte executiu del canvi de gespa el 2021, amb vista a poder tirar-ho endavant 

l'any següent. 

 

Oliveres 

Recuperació de les oliveres que van marxar del barri fa 60 anys. 

 

Nou vial Sant Pau 

Permetrà la connexió caminant. Ja s'ha signat el conveni amb l'Hospital de Sant Pau: les obres 

començaran al segon semestre de l'any. 

 

Torre Garcini 

El projecte executiu es realitzarà entre 2021 i 2022: la idea és poder començar la rehabilitació 

abans que acabi el mandat. 

 

Passatge Llívia 

Pacificació del passatge, una de les actuacions que també formen part de l'acord amb ERC, 

llargament reivindicada pel veïnat i present al Pla de Barri i al Pla de Dinamització del Barri. 

 

Locals buits  

Pla d'usos i dinamització de locals buits del barri, sobretot de baixos comercials, es tirarà 

endavant des de Barcelona Activa i el Pla de Desenvolupament Econòmic del districte durant 

el 2021-2022. 

 

Rehabilitació antiga cotxera dels Jardins Pla i Armengol 

Es realitzarà durant el 2021-2022, inclosa la remodelació de l'escultura del cavall. S'informarà 

aviat a les entitats i veïnat. 

 

S’obre un torn d’intervencions sobre aquest punt: 

 

Intervencions Resposta 

Veí expressa: 

 Satisfacció per tots els projectes que 

es tiraran endavant. 

 Sobre la residència de gent gran, 

recorda que no fa tants anys ja es va 

fer una gran remodelació. Voldria 

saber com és que ara es considera 

que l'equipament ha quedat obsolet. 

Rosa Alarcón respon que desconeix les obres 

prèvies que s'hi van fer a la residència de 

gent gran. Així i tot, durant la pandèmia, s'han 

manifestat problemes importants tant amb 

l'evacuació de les persones, com a l'escala de 

seguretat sanitària  i de seguretat contra 

incendis. Quan arribi el projecte de Serveis 

Socials, es compartirà i s'explicarà al veïnat. 

Veí del C/ Amílcar demana: 

 Si es preveu pacificar el C/ Amílcar i 

d'altres que es van demanar des del 

veïnat i que es van treballar des de 

Rosa Alarcón respon que tots els projectes 

que s'estan desenvolupant vénen del Pla de 

Barri, consensuat des de la Comissió de 

Seguiment. Recalca que és evident que no es 
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Intervencions Resposta 

l'Associació de Veïns i Veïnes. Opina 

que a altres barris es fan actuacions 

molt més globals i que, al Guinardó, 

sembla que les intervencions són 

puntuals. 

pot fer tot de la nit al dia, però que a mesura 

que arriben els recursos, es van consensuant 

les prioritats. Sobre el C/ Amílcar, s'haurà de 

treballar també des de la Comissió de 

Seguiment. 

Veïna, sobre les escales de Llobet i Vall-

Llosera, puntualitza: 

 Si s'ha contemplat instal·lar-hi 

ascensors, que són accessibles per a 

tothom, en lloc d'escales. 

 Sobre el C/ Amílcar, recorda que 

també hi ha la proposta que el bus 39 

hi passi, així que s'hauria de parlar i 

treballar per veure què s'hi pot fer. 

Rosa Alarcón respon que sempre és preferent 

instal·lar ascensors, però això depèn de 

qüestions tècniques (i no polítiques) que no 

sempre són possibles. El cost d'instal·lar 

escales o un ascensor és, si fa no fa, el 

mateix. 

Veïna de l'Eix Maragall, pregunta: 

 Si es comptarà amb les associacions 

de comerciants per desenvolupar el 

projecte de locals buits. 

 Si podran participar també del 

projecte del carril bici al Passeig 

Maragall. 

Rosa Alarcón respon que, evidentment, 

aquest projecte dels locals buits només es pot 

treballar al costat de les associacions 

comercials i de la Comissió de Seguiment.  

 

Sobre el carril bici, aclareix que no es podrà 

executar enguany: d'inici es farà un dibuix i es 

treballarà amb el consens del barri. 

Veïna pregunta: 

 Quines obres es faran a la residència 

de gent gran. 

 El vial de l'Hospital de Sant Pau 

estava previst ser finalitzat per l'any 

2020. Poden concretar-se més les 

fases d'execució? 

Rosa Alarcón explica que va ser l'Hospital de 

Sant Pau qui va demanar endarrerir les obres. 

Totes les fases s'executaran enguany, menys 

una part que depèn de la Puigvert  i que es 

farà posteriorment. Es compromet a compartir 

el pressupost exacte. 

Persona identificada com a representant de 

Vox al Districte:  

 A la Ronda del Guinardó amb Rambla 

de la Muntanya, hi ha unes 

plataformes de ciment que tallen la 

circulació. Quant de temps hi seran? 

Se senyalitzarà quan es retiraran? 

 Denuncia "venda ambulant il·legal" a 

la plaça del Guinardó. 

 Vol saber quin ús se li donarà a Torre 

Garcini. 

Rosa Alarcón respon que aquestes 

"plataformes" són de la construcció de l'L9 del 

metro: la Generalitat ha començat a posar en 

marxa el projecte i a licitar les obres i que el 

calendari preveu que les obres acabin el 

2029.  

 

Sobre la "venda ambulant", explica que es 

tracta d'una acció solidària de gent gran del 

districte que es fa entorn de la pl. Guinardó.  

 

Pel que fa a Torre Garcini, aclareix que es 

tracta d'un projecte per a la gent gran, parlat i 

discutit amb la Comissió de Seguiment i les 

comissions de barri. 
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Intervencions Resposta 

Finalment, recorda que els Consells de Barri 

no són espais per als grups polítics: són per 

als veïns i veïnes del barri. Demana respecte 

a aquest fet. 

 

 

2. Informació actuacions Serveis Socials i Taula d'acció comunitària al Guinardó.  

 

Mireia Gasol, directora del Centre de Serveis Socials del Guinardó, explica que l'equip compta 

amb 20 professionals: 

 

 · 10 Treballadores socials 

 · 3 Educadores 

 · 2 Educadors de medi obert (educadors de carrer) 

 · 1 Psicòloga 

 · 3 Administratives 

 · 1 Direcció 

 

Enguany s'ha incorporat una persona i, aviat, s'incorporarà un nou administratiu. S'estima que 

actualment s'està atenent, aproximadament, un 14% de la població del barri (entorn dels 

37.000 habitants). Hi ha 5.204 atencions obertes, a escala individual i familiar: d'aquestes, n'hi 

ha de puntuals, d'assessorament i de més continuades en el temps. A més, també es treballa a 

l'àmbit grupal i comunitari, malgrat que enguany ha sigut difícil a causa de les restriccions 

sanitàries. Actualment n'hi ha 6 projectes actius: 

 · Projecte Radars, enfocat a la gent gran 

 · 3 dirigits a adolescents 

 · 2 dirigits a població adulta 

 

A banda del treball individual, grupal i comunitari, també es treballa en xarxa i es participa en 

taules d'àmbit de barri i de districte. 

 

Explica que la llista d'espera ha sigut un dels temes més complicats: s'ha oscil·lat entre 8 i 9 

dies, però actualment es pot rebre cita entre 2 i 4 dies. Així i tot, hi ha un torn de valoració per 

tractar d'atendre situacions urgents. 

 

Pel que fa a l'àmbit econòmic, enguany s'ha més que doblat la despesa: el 2020, el que més 

ha augmentat són les ajudes a alimentació (que s'ha augmentat 18 vegades i no només es 

fonamenta en ajuts econòmics, també es treballa amb altres recursos, com els bancs 

d'aliments on es deriven persones i famílies) i habitatge.  

 

Destaca que el context socioeconòmic segueix empitjorant molt amb el temps: la situació és 

complicada i és previsible que anirà a pitjor, malgrat que ja no s'està al mateix nivell que 

durant els primers mesos de la pandèmia. Explica que Serveis Socials no sempre pot donar 

resposta a tothom i, malgrat les limitacions, s'intenta fer tot el possible. 

 

Conclou recalcant que estan oberts al barri i que si algú vol ampliar la informació i conèixer 

millor els Serveis Socials, pot posar-se en contacte. Finalment, menciona una comissió de 
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treball, anomenada "Sabies Què" que tracta de difondre i visibilitzar la tasca que 

desenvolupen. 

 

Elena Tarifa agraeix la intervenció i dóna pas a Yolanda Coll, Directora del Casal Mas 

Guinardó. 

 

Yolanda Coll ve en representació de la Taula de Suport del Guinardó, conformada per diverses 

entitats i col·lectius del districte. Explica que aquest espai sorgeix arran de la crisi de la Covid: 

des de fa un any, el veïnat, les entitats, associacions i alguns equipaments del districte es van 

organitzar per donar resposta immediata a les urgències del primer moment de la pandèmia i 

les seves posteriors onades. A partir d'aquí, l'Ajuntament de Barcelona, a través d'Acció 

Comunitària, va impulsar aquesta taula amb un pla de xoc, consistent en ajudes econòmiques 

limitades per a reforçar la participació d'aquestes xarxes. 

 

Recalca que la Taula és un espai molt important, perquè genera un espai de participació, de 

comunicació, de reconeixement i d'organització efectiva, obert a tothom que vulgui aportar.    

Des del mes d'octubre s'han convocat 10 trobades, des d'on s'han generat diversos projectes 

comunitaris, majoritàriament enfocats a l'àmbit alimentari. En aquest sentit, destaca que hi ha 

una inquietud important per no caure a l'assistencialisme i generar altres formes de      

relacionar-se que beneficiïn a tot el veïnat. 

 

Dels diversos projectes que han sorgit, un d'ells és el suport a les persones que tenen 

dificultats a l'hora de fer tràmits en línia de l'administració: per exemple, s'han generat 

infografies, en paper i suports digitals, que ajuden a que les persones puguin ser més 

autònomes en aquest àmbit. Un altre projecte, ja existent, però que s'ha reforçat, és l'Àgora: un 

mapatge de tots els recursos comunitaris existents, fent-los més accessibles a tothom que els 

necessiti a través de punts d'informació. 

 

Anomena algunes de les diferents entitats i col·lectius que participen de la Taula: la 

Cooperativa Cultural Rocaguinarda, la Coordinadora d'Entitats, l'Entitat Nou Horitzó, Mama G, 

l'Assemblea Social, l'AFA de l'escola Guinardó i la Coordinadora d'AFA del Guinardó, 

l'Associació Crec En Tu, diverses tècniques de barri, equips de Serveis Socials, l'Àgora Veïnal, 

ViveSol, l'Associació del Baix Guinardó o el Casal Pirineus. 

 

Conclou informant que al butlletí d'aquesta setmana del Mas Guinardó hi haurà un formulari on 

poder adreçar més recursos, entitats i iniciatives que puguin ser publicades al mapatge i 

recorda que l'espai és obert a tothom que vulgui participar.  

 

 

3. Accions i compromisos per a la prevenció, seguretat i convivència al barri.  

 

Joan Romero, de la Coordinadora d'Entitats del Guinardó, explica que, darrerament, s'han 

detectat furts, robatoris i actes incívics en algunes zones apartades i fosques del barri. Arran de 

l'assassinat d'un veí, propietari d'un basar al barri, la Coordinadora d'Entitats del Guinardó, 

l'Associació de Veïns i Veïnes, l'Associació de Comerciants Guinardó-Verge de Montserrat i 

l'Eix Maragall van redactar un manifest per tal d'instar accions concretes al carrer, sense ànim 

de generar alarma, però amb l'objectiu de facilitar la prevenció. Fruit de tot plegat, es van 

engegar una sèrie de reunions amb el districte. Dóna pas a Alícia Palau, de l'Associació de 

Veïns i Veïnes Joan Maragall. 
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Alícia Palau explica que, l'endemà dels fets, hi va haver reunió amb districte, Guàrdia Urbana i 

Mossos d'Esquadra, on es va expressar quins aspectes calia millorar, sobretot en l'àmbit de la 

prevenció. Una setmana més tard hi va haver reunió amb Albert Batlle, responsable de l'Àrea 

de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament i amb Laura Pérez, responsable de l'Àrea de Drets 

Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, amb la intenció de trobar mesures efectives pels 

problemes detectats. Les conclusions d'aquestes reunions són: 

 

 · Cal més presència policial al barri, amb finalitat dissuasiva. 

 · Cal tenir detectats punts, com places i equipaments, amb "reiterats comportaments 

vandàlics" i treballar paral·lelament el vessant policial i social amb equips d'intervenció 

i  prevenció. 

 · Millorar espais amb enllumenat insuficient. 

 · Millorar els punts on fer denúncia i facilitar-ne el procés, ja que en molts casos 

 (especialment amb petits furts) no es fa. 

 · Cal més coordinació entre serveis i més comunicació sobre "què passa": punts 

 calents, modus operandi. 

 · Cal més agilitat judicial en casos de multireincidència, per tal que la prevenció 

 funcioni. 

 

Conclou explicant que es van arrencar alguns compromisos d'acció social, com l'actuació 

d'educadors de carrer de serveis socials i de l'equip de gestió de conflictes a l'espai públic a 

punts conflictius del barri. Destaca la seva convicció que la prevenció és la millor garantia de 

millorar la convivència al barri. 

 

S’obre un torn d’intervencions sobre aquest punt: 

 

Intervencions Resposta 

Veïna expressa: 

 Que els parcs del barri (Ravetllat-Pla, 

Federica Montseny i Parc del 

Guinardó) estan poc il·luminats i són 

punts conflictius. 

 Que els robatoris a comerços del barri 

són freqüents. 

 Que la Guàrdia Urbana no hi és al 

carrer si no se'ls truca. 

 Que no veu que hi hagi hagut cap 

canvi ni feina de fons i que cal molta 

millora en tot aquest sentit. 

Agustí Xifré, vicepresident del Consell de 

Barri del Guinardó, destaca la resposta del 

veïnat i de les entitats del barri, fent un 

acompanyament a la família del veí 

assassinat. 

 

Informa que el grup de gestió de conflictes a 

l'espai públic ja està actuant al barri: s'ha 

establert un perímetre on s'estan analitzant 

carrers foscos, espais massa solitaris, 

etcètera, on es donen petits furts i robatoris. 

Alhora, s'està establint contacte amb els grups 

de joves, molts d'ells menors d'edat i en 

situacions desesperades, per tal de veure com 

se'ls pot ajudar de cara a canviar certes 

conductes. Finalment, Insta a baixar el volum 

de desconfiança als carrers, ja que segueix 

sent un barri molt tranquil. 

Veí de l'AVV Joan Margall afegeix:  
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Intervencions Resposta 

 Que les entitats que es van reunir 

també van veure que darrere 

d'aquestes conductes delictives hi ha 

situacions socials complicades. En 

aquest sentit, es van demanar també 

actuacions socials que mirin de 

solucionar la mancança de recursos 

econòmics que pot acabar portant les 

persones a situacions extremes. 

 

 

4. Pressupostos participatius.  

 

Andreu Parera, Tècnic de Participació del Districte d'Horta-Guinardó, comparteix una 

presentació en pantalla. Recorda que el febrer del 2020 es va començar el projecte de 

Pressupostos Participatius, que es va haver d'aturar per culpa de la pandèmia: es van 

presentar unes 2000 aportacions (recollides al web decidim.barcelona), de les quals han passat 

el sedàs de revisions tècniques uns 825 projectes a tota la ciutat. D'aquests, 69 corresponen al 

districte d'Horta-Guinardó i 11 al barri del Guinardó. 

 

Inicialment, el projecte global estava dotat amb 75 milions d'euros, que s'han hagut de reduir a 

30 milions a causa de la crisi sanitària, social i econòmica actual. A Horta-Guinardó, això ha 

significat passar d'una distribució inicial de 8 milions d'euros als 3,2 milions actuals. El 50% de 

la quantitat assignada s'ha distribuït de forma equitativa entre els 10 districtes de la ciutat i 

l'altre 50% segons criteris demogràfics i socioeconòmics.  

 

Explica els calendaris previstos: actualment, som a la Fase 3 de "Priorització dels projectes 

d'inversió", que es desenvolupa des del dilluns 22 de març fins al 5 d'abril del 2021 i durant la 

qual els veïns i veïnes podran donar suports per tal de prioritzar 20 d'aquests projectes. A la 

Fase 4, del 6 d'abril al 7 de maig, es procedirà a concretar (pressupost, ubicació, etcètera) els 

20 projectes amb més suports, mitjançant trobades entre la ciutadania que els promou i el 

personal tècnic municipal. Finalment, al mes de juny del 2021, es procedirà a la votació per 

decidir quins d'aquests projectes, ja definits, s'acabaran executant al districte, fins a exhaurir 

els 3,2 milions disponibles. 

 

Andreu Parera recapitula els canvis i novetats realitzats a la normativa dels Pressupostos  

participatius: 

 

 · Modificació de l'import total disponible: De 75 a 30 milions. 

 · Reducció de l'import màxim per projecte: Varia en funció de cada districte, però no 

pot  superar el 50% del total assignat (a Horta-Guinardó, per tant, cap projecte podrà ser 

 superior a 1,6 milions). 

 · Obertura d'un període d'aclariments a la valoració tècnica realitzada: durant la 

primera  setmana de març s'ha explicat a la ciutadania els motius pels quals 

s'acceptaven o no  els projectes presentats. 

 · Nombre de projectes a prioritzar per districte: Passa de 30 a 20. 

 · Fase de concreció dels projectes: es farà mitjançant trobades online. 

http://decidim.barcelona/
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 · Votació digital dels projectes: es farà online i amb doble verificació a través del padró 

i  del telèfon mòbil. 

 · Nombre mínim de projectes a votar: Passa de 3 a 2. Com a màxim, es podran votar 

 tants projectes com entrin dins del pressupost de 3,2 milions. 

  

Recorda que ja estem en fase de suports: es pot votar des de dilluns passat a 

decidim.barcelona i que poden donar suports les persones majors de 14 anys i empadronades 

a Barcelona. 

 

Finalment, fa un petit resum de l'estat dels suports als projectes presentats al barri: 

 

 · Superilla al Guinardó (42 suports) 

 · Carril Bici Ronda Guinardó (41 suports) 

  · Escales mecàniques / ascensors al barri del Guinardó (34 suports) 

 · Arranjament integral dels carrers de l'eix Passatge Llívia / carrer Garrotxa (21 suports) 

 · Ampliar zones ombra piscina municipal Guinardó (20 suports) 

 · Reurbanització dels voltants de plaça Catalana (16 suports) 

 · Reurbanització dels carrers Llobet i Vall-Llosera i Amílcar (14 suports) 

 · Remodelació Passatge Garcini (7 suports) 

 · Rehabilitació C/ Segle XX (6 suports) 

 · Ampliació de la placeta Dolors Palau (2 suports) 

 

S’obre un torn d’intervencions sobre aquest punt: 

 

Intervencions Resposta 

Veïna de l'AVV Joan Maragall, recorda: 

 Que, pel que fa al model de barri, als 

anteriors Consells de Barri es van 

presentar 3 prioritats: l'ascensor del c/ 

Gènova (que, tècnicament, sembla 

que no és possible), l'arranjament de 

la part històrica i urbana del Parc del 

Guinardó i l'arranjament de l'eix del 

passatge Llívia / Garrotxa. Demana 

suport per aquests dos últims 

projectes, sense oblidar que la resta 

d'iniciatives presentades estan també 

en la línia del model de barri.  

Andreu Parera explica que, durant la fase de 

concreció dels projectes (del 6 d'abril al 7 de 

maig), es definirà el calendari d'execució de 

cada proposta: quan arribi la fase de les 

votacions, cada projecte vindrà explicat amb 

la seva corresponent previsió d'execució. 

Tècnic del Casal de Joves Girapells, 

pregunta:  

 Perquè es va rebutjar la proposta 

d'insonorització de la sala d'actes del 

casal per evitar molèsties al veïnat. 

Demana la justificació tècnica i si és 

possible apel·lar o presentar-ne una 

de nova. 

 

Andreu Parera explica que no té la resposta a 

l'abast, però que se li va donar resposta 

argumentada a tothom. Si es passa contacte, 

es pot explicar. 

 

La resposta no és apel·lable, ja que està 

fonamentada en criteris tècnics i ja està 

tancada la fase de presentació de propostes. 
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Intervencions Resposta 

Veïna de l'AVV Joan Maragall respon que van 

veure la resposta i que la negativa es 

fonamentava en motius econòmics. 

 

Rosa Alarcón afegeix que hi ha diverses fonts 

de finançament i que el projecte podria 

recuperar-se dins del Pla de Barri i insta al 

Casal de Joves a parlar amb l'AVV Joan 

Maragall. 

Veí de l'AVV Joan Maragall afegeix: 

 Que tant aquesta proposta com la 

millora del Centre Cívic del barri, es 

van incloure dins del Pla d'Actuació 

del Districte per si és possible que 

entrin dins dels pressupostos 

ordinaris. Si bé, no està clar com 

quedarà el PIM, ja que va variant en 

funció de les circumstàncies. 

Rosa Alarcón recorda que, a causa de la crisi 

de la Covid, el PIM està en construcció: ara 

està clar el 2021, però ja es continuarà parlant 

del 2022, 2023 i 2024. Conclou destacant la 

seva satisfacció amb totes les iniciatives que 

es faran enguany al Guinardó, si bé admet 

que sempre es podria fer més. 

 

 

 

Elena Tarifa agraeix l'explicació d'Andreu Parera i anima al veïnat a registrar-se al web de 

decidim.barcelona i donar suports a les propostes sorgides dels barris. 

 

 

5. Torn obert de paraules.  

 

Intervencions Resposta 

Veí, per escrit, expressa, en relació amb la 

situació de la Rambla de la Muntanya: 

 Agraïment a la paciència cívica i la 

prudència del veïnat, als comerços 

de l'Eix Maragall, a Betevé, a la 

Guàrdia Urbana, als consellers i 

conselleres i a la Regidora del 

districte per la feina feta. 

 Pregunta quines són les sancions 

econòmiques que afronten els 

infractors aturats per la Guàrdia 

Urbana als controls esporàdics a la 

Ronda del Guinardó. 

 Pregunta què ha de passar per tallar 

el trànsit de la Rambla de la 

Muntanya durant les obres. 

 Explica que veu moltes motos fent 

avançaments perillosos per sobre la 

vorera. Què es pot fer per garantir 

que la vorera és només pels 

Rosa Alarcón respon que les obres 

d'accessibilitat al metro del Passeig Maragall, 

llargament esperades i desitjades, com totes, 

provoquen inconvenients. Admet que, malgrat 

les mesures preventives adoptades, la primera 

setmana del tall de la Ronda Guinardó no va 

funcionar i, per això, es va passar 

posteriorment a l'actuació de la Guàrdia 

Urbana.  

 

Pel que fa a l'import de les multes, es 

compromet a enviar la informació exacta. 

Destaca que el civisme és necessari i que la 

ciutadania ha de fer cas dels senyals, ja que no 

pot ser que la Guàrdia Urbana hagi d'estar per 

aquestes qüestions. Així i tot, explica que es 

continua treballant contundentment en aquest 

sentit.  

 

Considera que és inacceptable que les motos 
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Intervencions Resposta 

vianants? circulin per la vorera i espera no haver de tallar 

tot l'entorn, per garantir que els veïns puguin 

seguir accedint als seus pàrquings i que pugui 

circulant el bus. 

Cinc veïns i veïnes, per escrit, demanen: 

 Més zona lúdica per a infants al Mas 

Guinardó i jardins Federica Montseny, 

on hi ha les pistes de petanca que 

consideren infrautilitzades. 

 Més neteja de la zona. 

 Restricció als gossos a les zones 

reservades. 

Rosa Alarcón respon que recentment s'ha 

estudiat l'espai, amb la consellera tècnica, el 

gerent i la consellera del barri. Explica que es 

va parlar amb les persones que fan servir les 

petanques i, elles mateixes, van demanar més 

zona lúdica per als infants.  

 

Admet que hi ha un problema de convivència 

entre els propietaris de gossos i les famílies que 

porten els infants a jugar, però que ja s'està 

treballant en una intervenció per a fer un espai 

per gossos més amable i millor que l'actual i 

per a fer un espai lúdic per nois i per noies en 

aquest entorn. No pot concretar quan 

s'executarà, però ja s’està treballant amb 

Guàrdia Urbana i serveis tècnics per tal de 

presentar una proposta. 

Veí, president d'una finca al carrer Centre, 

denuncia: 

 Que tenen un parell de veïns que són 

molt conflictius i sorollosos i generen 

molts problemes de convivència. Han 

interposat denúncies a Guàrdia 

Urbana i Mossos d'Esquadra, però els 

veïns i veïnes se senten molt 

indefensos, arribant al punt que 

alguns fins i tot han hagut de marxar. 

Expressa molt malestar i 

desesperació. 

Rosa Alarcón respon que té constància que 

Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra estan 

seguint el cas. Comparteix el seu correu 

electrònic (ralarcon@bcn.cat) per tal d'estar en 

contacte directe, per estudiar algun altre tipus 

d'acció. Afegeix que és evident que hi ha un 

problema molt gran d'habitatge a Barcelona, 

però que les ocupacions conflictives s'han 

d'abordar. 

Veí expressa: 

 Que hi ha moltes voreres del barri que 

es troben en molt mal estat i sap que 

hi ha mecanismes per poder-ho 

denunciar i aconseguir que s'acabin 

arreglant. 

 Demana si seria possible una forma 

més automàtica i d'ofici, molt més àgil 

i no tan burocràtica, per tal de 

solucionar aquest problema. 

 

Rosa Alarcón respon que les voreres s'intenten 

arreglar de la forma més sistemàtica possible, 

però que les diverses incidències i imprevistos 

sovint s'imposen a la metodologia de treball. 

 

Explica que hi ha un sistema que funciona molt 

bé, l'app BCN butxaca, que pot servir. 

 

A banda, recorda que la idea és reprendre les 

visites al territori amb l'Associació de Veïns i 

Veïnes i que es pot passar per aquests trams 

que estan en mal estat per tal de revisar-los i 

derivar a serveis tècnics. 

Agustí Xifré, vicepresident del Consell de 

Barri, informa: 
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Intervencions Resposta 

 Referent al projecte de millores de la 

piscina municipal del Martinenc, 

depenent de l'IBE, no hi ha una data 

concreta d'obertura de l'equipament. 

 Des del districte hi ha interès que 

l'equipament es pugui obrir a temps, 

de cara la temporada d'estiu, però, en 

cas que no sigui possible, aclareix que 

la responsabilitat serà de l'IBE per no 

haver executat les obres a temps.  

 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 

Elena Tarifa agraeix l'assistència i la participació i tanca la sessió. 


