
 

Consell de Barri del Carmel  

 

Data: 20 d’octubre de 2021 a les 19:00 hores. 

Lloc:  Espai Jove Boca Nord i online 

 

 

Assistents:  

-Taula: Sra. Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Sra. Núria Carmona 

(Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sr. Marc Guallar (Conseller del barri del 

Carmel), Sr. Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó). 

-Grups polítics representats:  6 

-Entitats representades:   4 

-Veïnes i veïns assistents:   23 persones (21 presencials i 2 online) 

 

Ordre del dia: 

1. Elecció de la vicepresidència i la comissió de seguiment del consell. 

2. Pla de Barris. 

3. Temes d’interès del barri.  

4. Precs i preguntes 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords 

 
1.- Elecció de la vicepresidència i la comissió de seguiment 

 
Es fa la votació per la vicepresidència del consell de barri. Prèviament es fa la lectura 

de les persones i entitats que formaran part de la comissió de seguiment en la que no 

cal fer votació. Aquestes són:  

AV Carmel, Coordinadora d’Entitats, agrupació de  veïns de doctor Bové, 

Associació Fem Carmel, Associació Sense Traves, Associació 40 p’arriba 

i 40 p’abajo, comissió de camins escolars de doctor Bové, Círculo de 

cultura Sinatrahem, CD Carmelo, Associació comerciants de Carmel 

Comerç i Consuelo Espejo. 

 

Es procedeix a la votació de la vicepresidència que ha de ser votada pels 2/3 dels 

assistents. Hi ha una persona que pot votar online i la resta està de manera presencial. 

Dels grups polítics només poden votar una persona representant. Tenim una única 

candidata, la Montse Montero, presidenta de l’AV, ja que l’altre candidat, el Daniel 

Rosillo va retirar la seva candidatura. Es procedeix a fer la votació, hi ha 19 persones 



que voten a favor, no es registra cap vot en contra ni cap abstenció amb la qual cosa 

es proclama a la sra. Montserrat Montero vicepresidenta del consell de barri que fa 

una intervenció agraint l’elecció.  

 

 

2.- Pla de Barris  

 

El Xavier Moreno, tècnic referent de Pla de Barris explica la situació actual de pla de 

barris i els propers projectes que està previst que s’iniciïn amb la participació de les 

entitats del barri (està explicat en el vídeo des del minut 8 al minut 24). 

 

La Montse Montero s’incorpora a la taula com a vicepresidenta.  

 

 

3.- Temes d’interès del barris 

 

La regidora explica l’ampliació d’agents de la guàrdia urbana que ha de permetre 

ampliar el treball de prevenció i la millora del dispositiu nocturn.  

 

També s’està incidint en la millora de la neteja i el manteniment que ha de portar una 

millora considerable de l’entorn i que ha d’anar acompanyada de la millora del civisme. 

 

En relació a la situació del passatge Sigüenza, s’està enderrocant els edificis que 

tenien risc d’esfondrament que s’acabarà aquest novembre i hi ha altres 3 edificis que 

han estat desallotjats preventivament. S’ha iniciat els tràmits per l’expropiació dels 

propietaris de la banda esquerra del passatge i després es continuarà per millora de la 

resta.  

 

En relació a les inversions, s’inicia al novembre el procés per portar endavant un dels 

projectes de pressupostos participatius, el poliesportiu del Coves i també està en 

marxa a través de pla de barris la millora dels vestuaris del Carmel que té aquesta 

doble vessant de facilitar la pràctica de l’esport i contribuir a la formació dels joves.  

 

Hi ha la preparació del projecte d’unes escales a l’entorn del Doctor Bové. 

 

També està en fase d’obres el tancament del Turó de la Rovira per preservar el 

patrimoni i respectar el dret dels veïns de l’entorn al descans, el dispositiu de seguretat 

no ha permès reduir l’incivisme en l’espai.  

 

També s’ha posat en marxa l’àrea verda sense gaires problemes encara que hi ha 

aspectes a millorar.  

 

 

4.- Torn de paraula.  

Es recull de torn de paraula dels veïns i les entitats, els principals temes i respostes 

són: 

 



Àrea Verda: Per part dels veïns es diu que no hi ha masses problemes perquè no ha 

començat a Font d’en Fargues, són menys veïns i tenen més aparcaments 

disponibles, de moment els veïns del Carmel s’estan desplaçant a Font d’en Fargues, 

es demana una ampliació de la zona. Per altra banda, els espais són insuficients pels 

cotxes del barri, altra veïna demana fer zona de residents pels veïns de doctor Bové i 

voltants. La Regidora es compromet a revisar-ho abans de que comenci la zona del 

Font d’en Fargues 15 de novembre. De moment no es pot fer zona de residents.  

 

Mural del tauró. Des de l’AV es reclama el dret a recuperar l’espai que tenia en el mur 

amb una intervenció reivindicativa. També s’exposa que la decisió d’incloure la 

recuperació del mural va ser inclosa a pla de barris sense consens i també demanen 

que es pugui pintar per part d’artistes del barri. En relació a aquest últim tema, es  pot 

parlar en les reunions internes. En relació a la qüestió pressupostària, es compromet a 

estudiar-ho i es preservarà una part perquè l’AV pugui restaurar la seva part. 

 

Tancament del Turó de la Rovira. Des de l’AV no s’està acord amb fer-ho. Des del 

govern es diu que respon a una necessitat del veïns i que es continuarà amb el 

projecte. 

 

Carrer Passarell. Els veïns no estan d’acord amb intervencions municipals sense tenir 

en compte els veïns i diuen que s’està construint en una zona que està afectada. L’AV 

demana  que se’ls remeti les afectacions urbanístiques del barri. Es contesta que hi ha 

una acord amb ERC per posar escales mecàniques a la zona que no serà en aquesta 

legislatura i que en tot cas es farà amb l’acord dels veïns. S’acorda que es revisarà si 

s’estan fent obres sense permís i es farà una passejada amb els veïns per tal d’avaluar 

la zona. Se li enviarà la informació a l’AV.  

 

Bar del Túnel (en la Rambla del Carmel). Hi ha una intervenció en relació a queixes 

de soroll, actes incívics i incompliment de l’horari corroborat per altres veïns. S’acorda 

que es passarà per a inspecció per part de guàrdia urbana i el departament d’inspecció 

del districte.  

 

Falta d’espai per a les entitats. Les entitats del barri no tenen espais a on fer 

activitats, els equipaments municipals estan col·lapsats i estan fent activitats a l’espai 

públic però amb el fred no podran continuar fent-ho. Es contesta que s’està treballant 

amb el conseller de barri i que és cert que falten espais al barri.  

 

Situació de les petanques del túnel de la Rovira. No són accessibles per a les 

persones grans o amb discapacitat i també falten bancs a la rambla. Es respon que no 

es podrà fer el gran arranjament previst tant per la rambla com per el túnel però es farà 

petites millores en manteniment que està inclòs en el pla de xoc de neteja i 

manteniment. Es posaran més bancs, millora dels espais infantil,... També hi ha un pla 

per millorar totes les petanques del districte.  

 

Passatge Sigüenza. Els veïns exposen que els edificis estan afectats des de fa 10 

anys i l’ajuntament no ha fet cap acció. Els propietaris dels numero 95 es va declarar 

en ruïna total i s’ha valorat molt per sota del valor de mercat. Es contesta que no s’ha 

pogut recuperar les coses dels baixos. En relació al preu d’expropiació, la Regidora 



exposa que l’ajuntament s’ha d’ajustar a la legalitat i els veïns poden interposar una 

reclamació patrimonial en contra de l’ajuntament.  

 

Inseguretat en el barri. Hi ha molts robatoris en comerços i toxicòmans que 

amenacen als veïns. Com s’ha dit, s’ha incrementat la plantilla de guàrdia urbana i hi 

ha una reunió prevista amb els policies de proximitat.  

 

Estat de la neteja i recollida dels excrements dels gossos. Els containers són 

insuficients. Hi ha establiments que llencen les escombraries als containers. Molts 

propietaris de gossos no recullen els excrements i s’hauria de fer alguna mesura per 

millorar-ho. Per altra banda, les zones per a gossos no són adequades i insalubres i 

demanen la millora dels espais. En relació a les dues demanades, la resposta és que 

és complicat posar més contenidors i que hi ha alguns que es recullen 4 vegades al 

dia, millorarà amb el nou contracte de neteja que comença ara. Es mirarà el tema dels 

establiments que llencen les escombraries a on no toca. En relació als propietaris dels 

gossos, s’han fet diverses mesures amb cartells, multes,...abans de pandèmia que es 

poden recuperar reconeixen que no són adequades.  

 

  

Estat del clavegueram: En relació a pla de barris i Habita Carmel, les sortida de les 

aigües residuals no està resolt, hi ha zones d’autoconstrucció que no està ben fet les 

conduccions d’aigua que provoca embussos i que hi hagi humitats i problemes  de 

salubritat dels habitatges i pensa que des de pla de barris s’hauria de poder estudiar 

com assumir-ho. Es contesta que està prevista aquesta intervenció a través de 

Finques d’Alta Complexitat.  

 

Espais infantils. Són no adequats, bruts, petits,... No hi ha tampoc cap instal·lació en 

l’espai públic perquè els nens practiquin esport. L’arranjament de Jaume Planas està 

en pla de barris però també tenim un barri amb molta densitat i molt poc espai públic. 

 

 

 

El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç:  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/organs-actuals/consell-de-barri-del-

carmel 

 

 

Acta realitzada per Carme Borreguero, secretària del consell.  
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