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RESUM DE LA SESSIÓ DEL CONSELL 
DE BARRI DE LA GUINEUETA 

 
 

Data: Dijous, 29 d’octubre de 2020 
Lloc:  Espai Telemàtic Decidim Barcelona 
Hora inici: 18.30 h. 
 
ASSISTENTS: 
 
Conformen la taula: 
 La presidenta del Consell de barri de la  Guineueta Sonia Nieto,  
. Presents entre les persones connectades s’identifiquen els consellers i conselleres: Joaquim 
Sangrà i Morer –ERC , Noemí Martin - Ciutadans 
Tècnics del districte: Jordi Vergés  qui pren nota de la sessió i Isa Santaularia 
Tècnics de participació: Eva Luengo 
Tècnics de la Masia de la Guineueta: Guillem Gabernet, Itziar Perez 
Es preinscriuen a la sessió 50 persones, finalment es connecten unes 30 persones. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.Presentació  i  aprovació del projecte de gestió  cívica de la Masia de la Guineueta 
2.Torn obert  de paraules 
 

PUNTS TRACTATS 
 
Berta Ginestet i Lecha  presidenta de L’Associació de Lleure La masia de la Guineueta exposa el 
model de gestió de l’equipament seguint el guió que és troba a la plataforma decidim  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barriguineueta/f/2547/meetings/3754 
Document: La Masia de la Guineueta 2021-2024 pptx 
Ja explicat el model de gestió rep el recolzament de totes les persones i entitats presents  
La consellera presidenta Sonia Nieto manifesta: “un cop escoltada la presentació del projecte de 
l'entitat  L’Associació de Lleure La masia de la Guineueta per desenvolupar-lo en gestió cívica a 
l'equipament La Masia Guineueta, es consideri valorar positivament el projecte, segons l’article 
34 de la Carta Municipal, per desenvolupar-lo a l'equipament La Masia de la Guineueta" 
La consellera felicita als gestors i treballadors del projecte per la seva trajectòria i el projecte 
presentat. 
 
 
 
 
 

Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis al Territori 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93.291.68.00 
www.bcn.cat/noubarris 
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PREGUNTES REALITZADES A TRAVÉS DEL DECIDIM  
Consell de barri de La Guineueta  

Persona que la 
realitza 

 

  

Ramon Ramirez L'associació Centre d'Esplai Guineueta inicia el 41è curs de la 
seva història. L'associació Casal de Joves Guineueta inicia el 31è 
curs de la seva història. La gestió cívica de la Masia de la 
Guineueta és un fet, és indiscutible. Sol·licito que el Consell de 
Barri de la Guineueta demani: el Premi Nou Barris pel Centre 
d'Esplai Guineueta per la seva trajectòria, i el Premi Ciutat de 
Barcelona pel Casal de Joves de la Guineueta per la seva 
trajectòria i per ser el degà i referent dels Casals associatius a la 
ciutat 

Rosa Respecto a los incendios de los contenedores de basura y 
reciclaje del barrio: 1) ¿se conocen las causas? 2) ¿qué medidas 
se han tomado para prevenirlos? 3) ¿cuándo está prevista su 
reposición? De momento, se están reponiendo puntos de 
recogida de basura y orgánica (no todos), pero no así para el 
reciclaje de papel, vidrio y plástico. En el área Llucmajor, Castor, 
Via Favència, Guineueta y Valldaura han desaparecido un 
mínimo de 4 puntos de recogida de estos 3 materiales. 

Trini C La población de ratas en el parque de la Guineueta, 
posiblemente por las obras de la pista de patinaje, excede en 
número, paseándose en grupos por todo el parque sobretodo 
en la tarde noche. Creemos que es necesaria una intervención 
por parte del Distrito... 

...En la calle Rbla. del Caçador, entre el número 27 y 31 hay un 
árbol de gran tamaño que a simple vista parece muerto y así 
lleva varios años. Sería bueno que el departamento responsable 
hiciera un estudio de dicho árbol, estado de raíces, etc. con el 
fin de evitar que un día caiga por viejo y cause daños a edificios 
o personas La resta d’intervecions són per donar suport a la 
gestió de la masia 

Es registren sis aportacions mes per donar suporta la gestió de la Masia. 

 
Es respon: S’estudiarà els protocols necessaris per  la sol·licitud dels premis a la Masia.  
Un cop feta la consulta a Guardia Urbana respecte la crema de contenidors informa que la 
investigació encara esta en marxa.   
Es tramitaran les incidències als serveis corresponents (neteja, parcs i jardins, tractament de 
plagues). 
Es dona per finalitzat el consell de Barri de la Guineueta 
        Barcelona, 2 de novembre de 2020 


