
 

                  Consell de Barri del Baix Guinardó  
 
Data: 14 d’octubre de 2021 a les 19:00 hores.  
Lloc: Sala Lluis Companys. Seu del Districte 
 
 

 
  
Assistents:  
 
        -Taula: Sra. Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Sra. Núria                         
Carmona (Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sra. Carmen Garcia (Consellera de 
Barri del Baix Guinardó, Sr. Enric Buscarons  ( Vicepresident Consell de Barri).  
S’incorporen a Taula per l’exposició del Projecte de construcció d’un aparcament i 
dipòsit municipal al Carrer Tous , dos dels quatre tècnics de BSM presents a la sala. 
        -Grups polítics representats: 6  
        -Entitats representades: 2 
        -Veïnes i veïns assistents: 33 (20 presencials i 13 online).  
 
Ordre del dia:  
 
1. Informació de projectes i obres del barri, per part de la Regidora 
2. Torn de paraules, precs i preguntes dels veïns i veïnes 
3. Precs i preguntes per part de l’AV del Baix Guinardó 
4. Explicació de les activitats de la Xarxa Solidària Baix Guinardó i Can Baró 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords.  
 
La Consellera del Baix Guinardó, Carmen Garcia,  inicia la sessió llegint l’Ordre del Dia 
del Consell de Barri. 
 
La Regidora del Districte, Rosa Alarcón, inicia la sessió recordant a tots els veïns/es 
que durant la pandèmia ho han passat malament, recordant especialment els que       
ens han deixat i a la gent que ho ha passat molt malament per la pròpia malaltia.            
Cita i agraeix l’esforç, sobretot en l’inici d’aquesta pandèmia, a l’Avv. Baix Guinardó i 
especialment a l’Enric Buscarons President de l’Avv. i Vicepresident del Consell de 
Barri del Baix Guinardó.  
 
La Regidora, abans de passar repassar el plànol d’actuacions al barri, dona  
informacions de ciutat en el moment actual de sortida de la pandèmia: 

 Increment de la brutícia a la ciutat. L’Ajuntament ha iniciat un Pla de xoc de neteja, 
amb punts d’actuacions concrets. En la concreció d’aquests punts s’ha tingut en 
compte: criteris tècnics sobre quines eren les zones amb més afectació per la 
brutícia i queixes ciutadanes. S’ha incrementat la coordinació amb els equips que 
intervenen en l’espai públic des del punt de vista de neteja: contracte, recollida dels 
contenidors i PPJJ. 
S’ha increment en 10 milions d’euros els diners destinats. Seran 70 milions d’euros 
per la millora de manteniment i neteja a la ciutat. 

 

 Percepció de més inseguretat: 



   - En aquests moments s’està realitzant l’acte de benvinguda als 250 GUB nous, que                   
treballaran especialment vers la prevenció. 
   - Es farà nova ronda de presentació de la Policia de Proximitat. 
  -  S’ha renovat la cúpula de la Guàrdia Urbana del districte. 
   - Es farà una reunió de treball amb l’Avv. i el Policia de proximitat. 
   - Millora de la seguretat a les nits. La Comissaria de nit ha passat de donar servei a 
tres districte a cobrir els districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris. L’objectiu és que a 
final de Mandat, hi hagi una sola comissaria per districte. 
   - Preocupen especialment els botellons protagonitzats per nens/es a partir dels 13 
anys amb consum d’alcohol. La GUB està actuant perseguint els locals que venen 
alcohol als menors d’edat i els locals que venen alcohol fora d’horari. 
 
 
La Regidora dona la paraula als tècnics de BSM que fan l’exposició del  Projecte de 
construcció d’un aparcament i dipòsit municipal al Carrer Tous, amb previsió de 250 
places d’aparcament aproximadament  i 250 places pel dipòsit municipal de grues. 
Aquest projecte es troba en la fase de redacció del Pla Especial del subsòl, que 
s’entregarà en les properes setmanes, i un cop aprovat  es seguirà amb la redacció del 
Projecte Bàsic i el Projecte Executiu, per després fer la licitació de les obres.             
Es preveu inici de les obres a finals del 2023 a finals 2025. 
El tècnic de l’equip de projectistes passa a explicar els detalls del projecte. L’equip 
d’arquitectes és el mateix que va projectar el procés de transformació de la Ronda 
Guinardó. Es projecta power point. 
La intervenció s’emplaça entre els carrers Tous/ Jardins d’Hiroshima/ ramals accés 
Rda. Guinardó  i la Ronda Guinardó. Son 10.000m2 de superfície on s’intervé.            
La construcció de l’aparcament puja tot l’espai públic a cota del C/ Tous per que tot 
l’espai sigui utilitzable, donant màxima prioritat  al vianant, maximitzar la zona verda i 
els espais horitzontals. Actualment són dos espais públics ( Jardins d’Hiroshima i Parc 
de les Aigües) dividits per un carrer, que passarà a ser un gran espai únic.  
Les estratègies que s’han fet per minimitzar l’impacte dels vehicles son l’eliminació del 
Carrer Pere Costa. Es substitueix per una nova escala que complementa l’ascensor i 
minimitza les pujades. La sortida de l’aparcament serà pel C/ Tous/ Jardins 
d’Hiroshima/ Rda. Guinardó  i sortida del dipòsit municipal serà per sota dels vials de 
sortida del Túnel de la Rovira. Comunicarà amb l’aparcament per 80 bicicletes amb 
entrada diferenciada. 
Es passa imatge en 3D. Hi haurà una explanada gran superior per diverses activitats. 
Jardineres elevades per fer de banc i evitar accedeixin nens o gossos. Espai infantil. 
Gran balcó sobre el túnel de la Rovira. 
 
Torn de paraules, precs i preguntes sobre el Projecte C/ Tous. 
 
 Avv. Baix Guinardó planteja un seguit de reivindicacions:  
. deixen en punt mort l’oposició al projecte fins no es faci nova reunió. 
. eliminació pujada del carrer Tous per pujar a Can Baró. Es un problema sobretot pel 
veïns de Can Baró. 
. la sortida del parking pel carrer Pere Costa incrementarà el tràfic i portarà menys 
qualitat de vida per les veïnes 
. el ramal de Rda. Guinardó genera dubtes sobre si es manté o no. 
. els murets elevats serviran per fer skate al jovent i augmentarà el soroll pels veïns. 
 
Els veïns plantegen les següents punts: 
 
. està d’acord amb els plantejaments de l’Avv.BG. 
. no està d’acord en que s’elimini pujada a Carrer Tous, per que el Carrer de Niça 
tindrà més tràfic. 



 
. protesta pels propietaris incívics de gossos. El parc d’Hiroshima és molt maco i li sap 
greu no es multi més.  
. pregunta sobre si es traurà l’ascensor. 
 
 
Tècnic BSM respon a les preguntes:  
.  no es traurà l’ascensor 
. s’ha fet estudi de mobilitat i el moviment de cotxes que porti l’aparcament seran 
menys. 
. pel Carrer Pere Costa pujaran menys cotxes. S’ha fet amb simulació i no 
s’incrementa al tràfic. 
. el dipòsit de la grua està per sota de la cota del Túnel de la Rovira i no afectarà al 
tràfic del Carrer Tous i altres barris. 
. els murets s’han plantejat per preservar l’espai verd. 
. el Carrer de Niça i Ronda del Guinardó seran els carrer d’entrada al barri i  a Can 
Baró es pujarà pel Carrer Cartagena. 
 
 
ACORDS:  
 
La Regidora concreta que:  
. el projecte està en fase inicial i cal fer ajustos sobre el propi projecte i es farà de 
forma conjunta. 
. es passarà la documentació 
. es passarà la simulació de mobilitat 
. es un equipament bo i reclamat pel barri. 
. s’ha d’incidir en les mitzions dels gossos i exercir l’autoritat amb els propietaris de 
gossos que no compleixin normativa 
 
 
La Regidora continua fent repàs actuacions: 
 

 Carril Bici Rda. Guinardó. L’obra comença aquest novembre. Ara està 
sobrevorera i és molt perillós pels vianants i es fa projecte per baixar-lo. S’ha fet 
reunió amb grups polítics 
 

 Carrer Cartagena es mourà l’aparcament bicing i millorarà molt la sortida de       
cotxes 

 

 Torrent de Lligalbé. Hi ha dos temes: 
. Es va fer ocupació i ara hi ha uns horts. L’Ajuntament va iniciar expedient per 
desallotjar l’espai. Es tracta d’un espai públic del qual ara es fa un us privat i com 
administració no es pot admetre. Amb l’Avv. s’està treballant un projecte d’horts 
comunitaris consensuat amb els veïns de l’entorn, que s’iniciarà quan es desallotgi. 
. Entorn Lligalbé. Hi ha un tema de volumetries que s’està treballant. El dia 3 de 
novembre hi haurà una reunió i no es desenvoluparà la zona, almenys a la part 
pública, fins arribar acord amb els veïns. 
 

 

 Local AVV.Baix Guinardó. Faran millores. 
 

 Pressupostos participatius. Projecte Millorem el llac. S’està treballant i tancant 
acord amb promotors. Al proper Consell de Barri es donarà més informació. 

 



 

 Entorn de les escoles. Carrer Marina/Taxdirt. Hi ha escola de primària, Institut i 
EBM i uns terrenys que en el futur serà el pavelló Sardenya. El nom el decidirà el 
Districte Horta-Guinardó 
 

 Pressupost amb acord ERC: ja s’ha remodelat el nou patí de l’Escola de les 
Aigües. La pacificació del Carrer Taxdirt encara requereix de petits ajustos. 

 

 
 

Torn de paraules:  
 
Els veïns fan les següents exposicions: 
 
Carrer Taxtdir : 
 
. felicitacions per com ha quedat el pati de l’escola. 
. pacificació no està resolta: 
. fa dues setmanes una Sra. va treure la protecció i van avisar a GUB 
. els cotxes no van a 10xhora, passen tocant les portes per que volen vorejar els 
coixins berlinesos i els testos grossos. 
. continuen circulant molts cotxes i els testos no permeten veure els nens.  
. cal fer més ajustos per que suposa perill pels infants de l’escola. 
. es demana una reunió política-tècnica. 
 
 
Carrer Cartagena: demanda que de manera immediata deixin de passar els bussos 
turístics.  
 
Parking del Carrer Tous : s’incrementarà molt la circulació pel Carrer de Niça, que és 
molt estret, implicarà que passaran més cotxes i haurà més problemes. 
 
Pilones per no aparcar dels Carrer Rosalia de Castro, Carrer Castillejos, Carrer 
Padilla i Carrer Santa Catarina  estan molt oxidats. 
 
Teulada d’uralita de l’illa interior dels Carrer Rda. Guinardó, Sardenya i Pi i 
Maragall. Es plantegen les següents preguntes: 
 
. en quin estat està la concessió de permisos. 
. quines son les solucions a aplicar segons sigui espai públic o privat. 
. preocupa molt pel perill sanitari que comporta. No han fet balanç dels danys per la 
salut. En un edifici cau aigua al patí i hi ha nens. 

 . plantegen que l’empresa  Aldi està d’acord en fer la taulada verda. Els veïns la volen, 
el propietari no vol perdre els seus guanys econòmics i el que no permet tirar endavant 
el projecte és la Llei. 
. tornen a demanar una interpretació de la Llei per que es pugui treure la uralita. 
 
Policia de barri: 
. s’informa que al carrers: Tous, Pere Costa, de Niça dels núm. 55 al 81 s’han produït 
actes vandàlics: crema contenidors, tombar motos,... 
. es demana més presencia de policia de barri. 

 
 
 



 
Horts Torrent de Lligalbé: 
. les persones que han fet l’ocupació tenen comportaments incívics que generen 
moltes molèsties: botellons, molta brutícia, han agafat aigua rec publica fent obres a la 
vorera, pernocten en tendes de campanya, incendis cotxes, no respecten descans dels 
veïns, consum de drogues i alcohol,.... 
. es proposa asfaltar el parking de cotxes 
. la zona que s’utilitza de pipican ( sense ser-ho), fer-la pipican per que sigui netejada 
per la brigada municipal. 
 
Projecte del Pavelló de Sardenya: es pregunta en quin punt  està la intervenció i si 
es reprendran les reunions amb els grups que fan us. 
 
 
Sorolls: 
. queixa del gran soroll generat pel diferent tràfic als carrers Padilla i Lepanto.             
Es demanen mesures correctives: tipus asfalt, reducció velocitat,... 
. base del SEM es demana que es distribueixin entre els diferents barris aquest tipus 
d’instal·lacions. 
 
 
Torn de paraula de l’Avv. en resposta a la Regidora: 
 

 Carril bici: se’ls va informar que el projecte estava tancat. Es demana 
connexió del carril bici del Carrer Tous a la Rda. Guinardó. Necessiten més 
informació per poder recolzar el projecte. 

 Torrent Lligalbé: demanen reforçar la comunicació amb veïns i convocar nova 
reunió per explicar volumetria i com queda la nova àrea verda. 

 Pavelló Sardenya: els tres centres educatius i l’Avv. tenen un projecte que 
coneixen tots els grups municipals del districte. Defensen des del ”Illa verda del   
Baix Guinardó” un espai polivalent dins del nou poliesportiu. Volen saber 
tempos i terminis per veure si el projecte executiu estarà fet abans de fi de 
Mandat. 

 Millora Escola de les Aigües: ja s’ha fet 1a reunió de Pressupostos 
participatius. 

 Carrer Taxdirt: estan en total desacord amb les mesures preses. No recorden 
que a la reunió que es va fer a la Sala Lluís Companys amb els diferents 
col·lectius implicats, sortís el plantejament que s’ha fet. Demanen es parli amb 
totes les persones. 

 Jardins Baix Guinardó: planteja si es pot parlar sobre el futur mercat 
provisional. 
 

La Regidora en resposta al torn de paraula: 
 

 Carrer Taxdirt: Protegim escoles té un punt més arquitectònic, de protecció als 
infants i els entorns escolars, i s’acaben fent coses que com visió global no 
funciona. Posa com exemple la proposta de canvi de direcció que rebaixaria 
transit a l’Escola de les Aigües incrementant en un 40% el transit a l’IES. Quan 
es fan actuacions urbanistes o de mobilitat han de ser al màxim solucions de 
consens, com s’ha intentat al carrer Taxdirt, per que sigui el més ideal possible 
per tothom que hi ha en aquest carrer. S’aniran fent ajustos. 
 

 Carrer Tous: és important tirar-ho endavant, amb el major consens possible. 

 



 Carrer Cartagena: 
. estan circulant un 70% menys d’autobusos que circulaven en pandèmia. 
. segona companyia, ja es la segona companyia que no pot actuar i s’està fent 
tot el procediment per que no continuïn circulant. 
. hi ha un concurs que sortirà al gener endreçant les rutes d’autobusos de la 
ciutat i serà quan baixarà el nombre de busos turístics. Quan es tingui la 
proposta de rutes turístiques pel Baix Guinardó, es compartirà amb l’Avv. 
 

 Carrer Niza: es miraran les simulacions del parking del Carrer Tous. Es tindrà 
un petit increment de tràfic. Es faran arribar els papers a l’Avv. 
 

 Pilones festes malbé: pel Pla de xoc de neteja i manteniment hi ha una 
inversió de 70 milions d’euros, també per millores de manteniment de ciutat. 
S’està fent un estudi de les petites millores de manteniment que es podran fer i 
es mirarà si les millores de les pilones es podran incloure en aquest tema de 
manteniment. 
 

 Aldi: 10/11 hi haurà una reunió amb arquitectes, Serveis Jurídics, tècnics i Avv. 
in situ. La Regidora voldria una coberta verda i intentarà trobar el sistema 
jurídic per que es tregui l’amiant. 
 

 Policia de Proximitat: tenim policia de proximitat. L’Avv. la coneix i faran 
reunions amb cada una de les Avv. per perfilar les accions prioritàries que 
s’han de treballar. 
 

 El Brot/Hort Torrent de Lligalbé: un espai públic no pot ser utilitzat per us 
privat, sí per us comunitari liderat per l’Avv. En el mateix moment que es va 
ocupar, la GUB no podia actuar i es va iniciar el procediment amb la signatura 
de la Regidora d’un decret de desnonament, que no s’anava a executar-lo.       
El dia 5 d’octubre es va entregar un document als ocupants conforme havien 
de marxar i al manifestar que no volen marxar, districte ha d’acudir al Jutjat i ha 
de ser un Jutge qui autoritzi a que aquestes persones siguin desallotjades.  
La setmana vinent la Regidora té una reunió amb El Brot, a petició d’aquests, i 
els hi manifestarà que l’ús de l’espai públic s’ha de fer de forma controlada i 
ordenada. 
 

 Poliesportiu del Carrer Sardenya: està previst l’any vinent habilitar 
provisionalment unes pistes de basquets per poder utilitzar l’espai i s’està 
treballant en el projecte. En el pressupost del 2023 hi ha 400.000 euros, fruit de 
l’Acord Marc de Ciutat amb ERC,  i serà quan es podrà fer el projecte executiu. 
S’ha de consensuar amb els clubs esportius del districte , del districte de 
Gràcia i l’Eixample, amb els veïns i les escoles. El nom es decidirà al Districte 
Horta-Guinardó. S’adjunta la proposta d’espai polivalent. 
 

 Aparcament de Lepant: és difícil però es mirarà si es pot fer alguna actuació a 
l’entorn. 
 

 Base SEM: pel moment la Generalitat ha decidit que no la instal·la. 

 

 
L’Ajuntament està preparant el mapa de soroll de la ciutat i a finals d’any es 
plantejaran mesures correctores. Es mirarà si es poden fer mesures per reduir 
el soroll. 



 

 Carril bici: no estava decidit  l’acabament al Carrer Tous per que no formava 
part del projecte. S’ha d’estudiar si pot fer-se. 

 

 Torrent Lligalbé: el 3/11 es farà una reunió. 
 

 Mercat de l’Estrella: s’està treballant que vingui provisionalment al barri del 
Baix Guinardó. Està pendent l’acabament de l’estudi de l’emplaçament. L’Avv. 
comparteix que es positiu un eix per la dinamització de la zona. 
 
 

 
 
 Prec i Preguntes per part dels veïns: 
 

 Parc del Jardins del Baix Guinardó:  
. està ple d’arbustos i fa molta olor a excrements de gossos i està ple de 
brutícia. 
. es fa proposta de treure els arbustos i posar bancs i arbres. 
. els ferros i plàstics que va posar s’estan fent malbé. 
. hi ha indigents dormint al parc i deixen els matalassos, roba,.. 
. al ser un parc que no es pot tancar a l’estiu se senten els gossos a altes hores 
de la matinada. 
. hi ha actes de vandalisme: han trencat taules, bancs,... 
. proposta de mantenir el llac, amb el seu us inicial pels petits velers. 
 

 Casal Gent Gran BG: hi ha indigents dormint a la porta del CGG. 
 

 
Resposta per part de la Regidora dels precs i preguntes: 
 

 Parc del Jardins del Baix Guinardó: son conscient que necessita intervenció, 
però no es podrà fer en aquest mandat. 

 Policia de Proximitat: el Policia de Barri està present al Consell. El telèfon de 
contacte amb la policia és el 112. El policia de barri fa de referent del barri amb 
entitats i es per això que les entitats, Avv., comerciants, la gent que té           
una activitat determinada tenen el telèfon de contacte del Policia de Barri.        
En situació d’emergència el telèfon de contacte és el 112. 

 
 
3. Precs i preguntes per part de l’AV del Baix Guinardó 
 

 Comissió de seguiment: agraeix l’esforç del districte per la resolució 
immediata davant d’incidències al barri. 
 

 Projecte Obres antipals. Saben que s’han fet projectes . Volen saber si està 
pressupostada la retirada al C/Marina. Demanen es continuïn treien. 

 
 

 Àrea esbarjo Jardins Baix Guinardó: 
      - es van fer intervencions però cada cop que plou, s’inunda, amb la brutícia que 
comporta. S’ha de revisar. 

            - s’ha de revisar l’interval de la neteja, ara es cada 27 dies. 
  



 Plaques Solars: per Acord de Govern de Ciutat amb el GM ERC, es destinen 
pressupostos per projectes executius per instal·lar plaques, a Horta-Guinardó  
a l’Escola de les Aigües i l’Escola Teresa Pàmies. Volen els projectes executius 
per que és pressupost 2021. 
 

 Projecte Illa verda Guinardó: han d’analitzar, les entitats participants, en 
aquest projecte i veure on s’han quedat i veure cap a on han d’evolucionar de 
cara a anys futurs. 

 

 Espai Polivalent al proper projecte Pavelló Sardenya: es demana fer 
seguiment de l’ús de les pistes de bàsquets per no molestar els veïns. 

 

 Protegim les escoles: la intervenció als voltants Escola Mas Casanova no ha 
estat encertada. Continuen les mateixes incidències i problemes que fa un any. 
Es demana nova data de reunió. 

 

 Projecte Pi i Margall: estan esperant que se’ls faci arribar el projecte executiu. 
Des de l’Avv. l’han demanat, per que hi ha havia temes pendents per tancar. 
 

 Projecte Carrer Praga: aturat per la ciutadania, es pregunta com està el 
projecte. 
 

 Llançadora: la marquesina continua estant. Volen saber com està el projecte, 
si el local es continua pagant. Es pregunta que es farà, si es canviarà? Es 
demana que s’obrin portes amb la nova Regidora de mobilitat. 

 

 Jardineria Jardins Baix Guinardó: 
- es demana que es faci inversió en aquest espai. 
- es reclama la poda de l’arbre de l’hort del CGG Baix Guinardó. 
 

 Zona esbarjo Parc d’Hiroshima: es demana canviar el sistema de desaigua 
per que no s’estanqui, revisar que els gossos no saltin les tanques.  
 

 Bicing Carrer Castillejos: es pregunta quan es col·locarà, és una artèria 
bàsica.  
 

 Bicing Carrer Cartagena: s’informa que les  bicis continuen baixant per la 
vorera. 
 

 Pacificació Carrer Castillejos:  es pregunta com està la  pacificació, com a 
Zona 30. 
 

 Transit: els carrers Padilla, Lepant, Ronda Guinardó i Tunel de la Rovira, són 
“autopistes”. Es demana un Pla  específic per disminuir el tràfic al barri. 
 

 Mobiliari urbà: desapareixen banc, cadires, papereres,.. per que no se li 
dedica manteniment. 
 

 

 Identificació Escola Bresol: pregunten per què no es pot tenir fora la 
identificació de l’escola. Ho han traslladat i reclamen que es pugui posi.  
 



 Carrer Taxdirt: plantegen que hi ha coses que s’han fet bé, però el semàfor no 
té sentit per l’acumulació de cotxes. S’ha de trobar una solució per que el 
transit sigui més fluid. 
 

 SEM: s’agraeix que s’hagi informat que pel moment la Generalitat ha decidit 
que no la instal·larà.  Informen que l’Avv. va rebre una resposta IRIS on se’ls 
deia que “ Serà  l’Associació de Veïns del Baix Guinardó  l’interlocutor sobre 
aquest tema amb el veïnat”. La Regidora demana que li envií aquesta resposta. 
 

 Comissió de Seguiment: demanen que es convoqui el grup benestar animal. 
 

 Àrea Verda Camèlies: esperen resposta a que pugui ser intertercanviable amb 
Can Baró. 
 

 Policia de proximitat: es demana  que responguin els correus. 
 

 Casal Gent Gran Baix Guinardó: pregunten si està prevista l’ampliació. 
 

 Plantació arbres 2022: voldrien saber quins es plantaran per poder 
complimentar la informació. 
 

 Arxiu districte: voldrien saber si es manté en la seva ubicació. 
 

 En la presentació del Carrer Tous, no estava disponible la pàgina del Consell 
de Barri. Es demana que es faci pública la informació abans. 
 

 
Resposta Regidora als precs i preguntes Avv.: 
 

 Carrer Taxdirt: s’ha de tractar a part. 
 

 Àrea Verda Can Baró: no es podran ajuntar les dues àrees verdes. Ho posarà 
en contacte amb la nova Regidora de Mobilitat. 
 

 Protegim escoles: Projecte complicat, no s’ha trobat el bon funcionament al 
carrer del Mas Casanovas. 
 

 Casal de Gent Gran: no es pot ampliar en aquest mandat. 
 

 Pàrquing Tous: permet un replantejament de tot l’entorn. 
 

 Carrer Pi i Margall: pensava que s’havia explicat el projecte executiu. Era 
important que passes l’autobús per aquell entorn per garantir amb carrer Praga 
i la part d’a dalt.. 
 

 Carrer Praga: no es podrà fer per que els veïns no volen. Quan s’acabi l’obra 
del carrer Pi i Margall es veurà diferent amb la solució que plantejaven els 
veïns: arbres a banda i banda i tràfic al mig. 
 

 Plaques solars: Serveis Tècnics està treballant. 

 

 



 Llançadora: no hi ha llançadora pel moment. Quan surti no sortirà del mateix 
lloc. No sap quan es traurà la marquesina. 
 

 Antipals: està garantida la inversió pel 2022. 
 

 Gossos: s’ha de revisar el tema de neteja. S’acaba de crear la Comissió i el 
Grup de treball i es convocarà una reunió. 
 

 Arbres: quan es tingui la informació , es facilitarà a l’Avv. 
 
 

4. Explicació de les activitats de la Xarxa Solidària Baix Guinardó i Can Baró. 
  
Raül Barahona fa l’exposició:  
 
la Xarxa Solidària Baix Guinardó i Can Baró va néixer l’any passat en moments de 
pandèmia. Les entitats que formen part volen continuar impulsant la xarxa que dona 
suport a les veïnes d’aquests dos barris , coordinadament  amb la Taula de Suport del 
Guinardó, de la qual es forma part. 
La xarxa s’està intentant desplegar. Un de les principal activitats es la recollida 
d’aliments per donar suport a les famílies que no tenen capacitat per tenir-los.  
Aquesta activitat ha tingut molt bona resposta per part del barri, la vegada que han fet 
aquestes activitats als supermercats. Una altra activitat que es fa cada 1è diumenge 
de mes amb música, parada informativa i recollida d’aliments i productes higiene pel 
Rebost. 
També estan treballant com donar respostes a altres inquietuds, com acompanyar a 
les altres persones i estudiar projectes a desenvolupar. 
Si es vol col·laborar amb la xarxa , s’ha de contactar amb l’Avv. o la Xarxa. 
 
 
 
 
 
 
 
Sense més intervencions, el Consell de Barri del Baix Guinardó finalitza a les 22 hores. 
 
 
Es pot visualitzar la sessió a través de YouTube: https://youtu.be/5LNkGMFR_Zo 

 

https://youtu.be/5LNkGMFR_Zo

