
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: Consell de Barri del Baix Guinardó, Horta-Guinardó 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA: Seu del Districte, sala Lluís Companys 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  31 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 55 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

16 15  

 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

 

La sessió ha tingut el següent desenvolupament: 

 

- Benvinguda i presentació de la sessió a càrrec de la Regidora de Districte d’Horta- 

Guinardó, Rosa Alarcon i la  Consellera del Baix Guinardó, Carmen García Lores. 

 

- Explicació del procés de participació del PAM i els pressupostos participatius a càrrec 

de la tècnica de Democràcia Activa, Elena Martín. 

 

- Explicació de la dinàmica de treball proposada a càrrec de Quòrum, empresa 

dinamitzadora, Xavi Tercero. 

 

- A continuació, els participants es divideixen en quatre grups de treball.  Després d’una 

presentació dels participants en cada taula, se’ls proporciona a cada un dels 

participants, una fulla amb totes les propostes incloses actualment al PAD.  L’objectiu, 

un cop repassades per cada un dels presents, és esmenar, modificar i validar les 

propostes existents, així com afegir-ne de noves. Aquest treball queda plasmat en el 

següent punt: propostes. A part, també es proporciona la informació sobre 

pressupostos participatius i es recullen, quan sorgeixen, les propostes.   

 

- Finalment, es fa una posada en comú on el dinamitzador de cada taula explica les 

principals propostes i reflexions que han sorgit a cada taula.  
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

 

Títol de la proposta  Descripció de la proposta 

Esmena actuació 4: Millora dels camins escolars 
i dels itineraris utilitzats pels infants en els 
trajectes quotidians, creant un entorn segur que 
els hi proporcioni autonomia personal i qualitat 
de vida: zona carrer Sardenya amb tres centres 
educatius 

S’ha de repensar la mobilitat d’aquest entorn i 
pacificar-lo per garantir la seguretat dels alumnes i 
famílies de les escoles. Actualment la disposició de les 
voreres, les sortides de l’escola, el carril bici i els 
vehicles genera situacions perilloses per als vianants. 

Esmena actuació 9: Millora el manteniment dels 
espais verds urbans del districte, com els Jardins 
Jaume Planas i Alemany i conservació del Parc 
de les Aigües. Reforç del manteniment d'aquests 
parcs i jardins com a forma de conservar zones 
verdes del nostre patrimoni urbà. 

1- Remodelació de l’àrea d’esbarjo del Parc 
d’Hiroshima .Cal una remodelació completa degut al 
seu deteriorament.  
 
 

Esmena actuació 9: Millora el manteniment dels 
espais verds urbans del districte, com els Jardins 
Jaume Planas i Alemany i conservació del Parc 
de les Aigües. Reforç del manteniment d'aquests 
parcs i jardins com a forma de conservar zones 
verdes del nostre patrimoni urbà. 

2- Adequar i millorar el terra d’alguns dels parcs, ja 
que en alguns el terra és de sorra i aquesta es 
desplaça després de les pluges. 
 
 

3- Jardins Pla i Armengol en principi no poden entrar 
gossos però la gent hi entra. Per informar, s´haurien 
de posar cartells informatius que fossin clars i per 
protegir la zona de biodiversitat. Com alternativa 
portar els gossos a passejar al Parc d´Hiroshima. 

4- Als Jardins del Baix Guinardó hi ha bancs que només 
miren al parc infantil i no al camp de futbol. Posar 
bancs que mirin en l´altra direcció. En aquest parc  ( 
parc del c/ Marina amb Llepant) també hi ha un llac 
que volen que s´elimini per construir unes fonts o 
aspersors on poder mullar-se a l´estiu. 

5- Millorar el serveis de neteja i més freqüència de 
rec. 
 

6- Al c/ Verge de Montserrat , des de c/ Telègraf fins la 
plaça de la Font de la Castellana han plantats uns 
arbres petits que creixen lentament i secs. Revisar el 
tipus d´arbrat del carrer per posar-hi un mes gran 
perquè hi ha espai (fóra de l’àmbit del barri Baix 
Guinardó) 

Esmena actuació 11: Estudiar l'ús dels laterals 
Ronda Guinardó com aparcament en horari 
nocturn, com es fa a altres avingudes de la 
ciutat. 

Pacificar el tram entre C/ Sardenya i C/ Cartagena. Es 
considera prioritària aquesta actuació del PAD 

Esmena actuació 12: Fomentar la no utilització Incloure el mercats municipals en la reducció d’usos 
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de plàstics d'un sol ús en totes les activitats que 
organitzi el districte i les entitats del territori. 

de plàstic.  

Esmena actuació 14: Seguiment del pla de xoc 
dels habitatges d’ús turístic als barris, amb 
especial atenció a diferents àmbits del districte, 
com els entorns del Parc Güell, el cim del Turó 
de la Rovira, l'Hospital de Sant Pau … 

Preocupació per la regulació de pisos turístics al barri, 
es demana més control 

Esmena actuació 16: Treballar per tenir més 
efectius de GU i Mossos destinats al districte 

Es demana més presència policial per gestionar els 
conflicte de convivència entre alguns veïns i alguns 
propietaris de gossos al Parc d’Hiroshima i al Pla i 
Armengol 

Esmena actuació 17:  Promoure la realització i 
articulació d'activitats culturals i grans 
esdeveniments de ciutat (Festes de la Mercè o 
grans festivals culturals) al Districte d’Horta-
Guinardó 

Preocupació de si les infraestructures del barri poden 
absorbir a tantes persones. També es posa en dubte 
que les característiques del barri (molta gent gran) 
siguin propícies per la realització de grans 
esdeveniments.  

Esmena actuació 18:  
Pla integral de millora de voreres i de treure pals 
de llum i telèfons 

c/ Rosalia de Castro millorar l´enllumenat i treure 
postes de llum de fusta. Al c/ Castillejos el paviment 
que fa baixada no està pavimentat i provoca caigudes 
entre la gent gran. Arreglar-ho. 

Esmena actuació 19: Impulsar una visió "d'illa 
educativa" amb perspectiva 0-18 tenint en 
compte l’escola de les Aigües, l'escola bressol i 
l'INS Teresa Pàmies i la creació d'un pavelló d'ús 
escolar amb perspectiva comunitària i obert a la 
ciutadania.. 

Es proposa que s’habilitin uns usos provisionals 
mentrestant no es posa en marxa les obres del 
pavelló. 

Esmena actuació 22: Estudiar la reordenació de 
les línia llançadora i autocars turístics del Parc 
Güell. Eliminar el pas dels busos turístics pel 
carrer Cartagena 

Actuació destacada com la més prioritària del grup. En 
concret es proposa minimitzar al màxim la 
contaminació per fums i gasos que generen els 
autobusos turístics i la seva afectació directe sobre la 
salut del veïnat del carrer Cartagena. Baixar el volum 
de pas dels  d´autobusos o canviar de ruta. 

Esmena actuació 24: Millores urbanístiques a 
Baix Guinardó: Reurbanització c. Llorens i Barba; 
construcció dels nous Jardins Lligalbé; millores 
del Jardins del Baix Guinardo (pèrgola 
fotovoltaica); comissió d'estudi de la nova 
urbanització del carrer Praga amb els veïns. 

Rebuig dels veïns a la construcció de l’edifici entre el 
carrer Padilla i Lepant. Consideren que deixarà sense 
llum i visibilitat als edificis adjacentsRemodelació de 
l´arbrat i dels parterres del c/ Praga. I als jardins 
Lligalbé enlloc de fer una construcció municipal que hi 
ha prevista, fer un espai verd i passar la construcció 
municipal al  Mas Casanovas. 

NOVA. Pacificació Ronda del Mig Pacificar el tram entre C/ Sardenya i C/ Cartagena. Es 
proposa baixar la velocitat, així com la construcció 
d’un carril bici. 
 

NOVA. Augment de la neteja Rda. Guinardó Augmentar la neteja entre Sardenya i Pi Margall 
 

NOVA. Major control dels usos de carrega i 
descarrega. Com dels passos peatonals. 

Els vehicles no fan un ús correcte d’aquests espais i es 
demana més control. 
 

NOVA. Remodelació de l’àrea d’esbarjo del Parc 
d’Hiroshima. 

Cal una remodelació completa degut al seu 
deteriorament. 
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NOVA. Control de la plaga de la oruga 
processionària. 

Cal tractar els arbres amb endoteràpia per tal de curar 
els arbres d’aquesta plaga. 

NOVA. Millora del servei de Bicing Hi ha acumulació de bicis elèctriques a la part alta, 
quan es considera que no fan falta i en falten a la part 
baixa o si que farien servei 

NOVA. Construcció d’un Espai Jove Hi ha el consens que no hi ha espai per a joves al barri, 
i es veu la necessitat de crear un espai per a ells 
 

NOVA. Eliminació de busos turístics al carrer 
Cartagena 

Genera problemes de mobilitat i cal reduir-los 

NOVA. Replantejament dels espais verds del 
barri. 

Cal replantejar els espais verds del barri, en base a 
criteris de sostenibilitat com també criteris d’ús. Parcs 
molt grans on no poden ni entrar gossos lligats, quan 
un 25% de les veïnes conviuen amb un gos. A més cal 
tenir en compte la grandària del parc, on seria fàcil 
conciliar els diferents usos. 

NOVA. Major manteniment de les àrees per a 
gossos. 

Cal una desinfecció setmanal, degut al gran nombre 
d’animals que en fan ús. 

NOVA. No segregació de la bruticia La brutícia sempre es humana, no s’ha de criminalitzar 
les veïnes amb gossos. 

NOVA. Canvi de nom Carrer Alcalde de Móstoles Es demana el canvi de nom pel Carrer Alcalde de 
Móstoles per Carrer de la Marina.  

NOVA. Millorar el sistema de poda Es demana millor el sistema de poda en alguns 
carrers. Es considera s’hauria de podar més sovint i 
que fos més exhaustiva. Alguns arbres arriben a tapar 
les finestres dels veïns.  

NOVA. Ampliació Casal  Ampliació del Casal del Carrer Marina, el qual s’ha 
quedat petit.  

NOVA. Programació cultural Fer una programació cultural al barri per a tot el any i 
continuada en el temps. Fer els actes culturals tant a 
la seu del districte com  a la biblioteca 

NOVA. Itineraris Alfons X fins al Parc Güell Fer un itinerari marcat amb indicadors ( cartells) des 
de Alfons X fins al Parc Güell i treure així la llençadora. 

NOVA. Eliminar males olors c/Mas Casanova hi han males olors del clagueram. 
Instal.lar col.lectors. 

NOVA. Habitatge Social Fer habitatge social on hi hagi sól públic. 

NOVA. Revisar la disposició dels contenidors per 
no afectar al veïnat 

En concret es proposa revisar les dotacions de 
contenidors de l’entorn del Parc d’Hiroshima per 
evitar les afectacions al veïnat 

 

Total de propostes realitzades 19 
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8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Pacificació i arranjament de voreres al 
carrer Pi i Margall 

Les voreres del carrer Pi i Margall es troben en mal estat i 
necessiten un arranjament integral. En aquest sentit es 
proposa aprofitar la intervenció en les voreres per pacificar el 
carrer i prioritzar l’espai per als vianants. Es posa com a 
exemple l’avinguda Gaudí. 
 

Remodelació del carrer Praga davant 
el canvi climàtic 

Una persona participant entrega a la dinamitzadora un 
projecte en paper de remodelació del carrer Praga amb 
criteris ambientals i de reducció de la contaminació. El 
projecte pretén millorar l’eficiència en el tractament de 
l’arbrat i els parterres, la instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica 
a l’interior d’illes del carrer Praga entre els núm. 1-15, nou 
asfaltat de la calçada amb criteris sostenibles, nou mobiliari 
urbà i reduir el trànsit de vehicles i busos turístics. S’adjunta 
projecte. 
 

Total de projectes realitzats 2 

 

 

 

9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

  

                                                           
1
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10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


