LA SINDICA DIU QUE CAL PROSEGUIR AMB LA TASCA D’ORDENACIÓ QUE HA
DE COMPORTAR LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL EN L’ÀMBIT DELS TRES
TURONS
Vilà ha visitat el barri del Guinardó amb l’associació de veïns dins del programa
de visites als barris de Barcelona
La tasca d’informació i devolució pel que fa als processos de participació
ciutadana que es puguin portar a terme al barri és una de les millores
demanades pels veïns i veïnes
Barcelona, 15 de desembre del 2017. Dins el programa de visites als barris de
Barcelona, Maria Assumpció Vilà s’ha acostat aquesta setmana al barri del Guinardó
acompanyada de l’associació de veïns i veïnes i personal de la Sindicatura.
Un cop feta la visita i tenint en compte les observacions i els comentaris dels veïns i
veInes, ha fet arribar a l’Ajuntament un informe on destaca alguns aspectes a millorar
per part del districte d’Horta-Guinardó.
A nivell urbanístic, la síndica ha recomanat al Districte que cal prosseguir amb la tasca
d’ordenació en relació a la modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit dels Tres
Turons. Aquest és un dels temes que preocupen a l’associació de veïns ja que també
afecta especialment al barri del Guinardó.
El projecte, arrelat històricament i que consisteix en fer un parc continu entre els tres
turons, es va concretar el 2010 amb l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla
General Metropolità en l’àmbit dels Tres Turons. Aquest es va veure modificat en el
mandat anterior, el que ha generat una important divisió entre el veïnat i una situació
difícil de gestionar i resoldre.
Una altra de les inquietuds plantejades a la síndica és la situació en que es troba el
Mas Guinardó, que actualment funciona com a Casal d’Entitats.
L’associació ha explicat a Vilà que van aconseguir que el Districte es comprometés a
fer un Pla d’usos en el que ara s’està treballant, però que encara hi ha aspectes que
consideren prioritaris a resoldre, com les dificultats per utilitzar els bucs d’assaig,
l’existència de dos bars dins el Casal (un dels quals no disposaria dels permisos
pertinents), així com les poques opcions de que disposen la resta d’entitats del barri
per a fer ús d’aquell espai. Creuen que el Mas Guinardó hauria d’esdevenir un Casal
de Barri.
Assumpció Vilà també assenyala en l’informe que cal millorar la tasca d’informació i
devolució pel que fa als processos de participació ciutadana. Tot i que els veïns i
veïnes es fan càrrec que els resultats dels processos participatius no són vinculants,
consideren que l’esforç de la ciutadania en temps i dedicació, ha de tenir alguna utilitat
i que manca informació suficient dels motius pels quals en alguns d’aquests processos
les seves propostes no van sigut aplicades.

Altres problemàtiques exposades a la síndica han estat; els canvis en la xarxa
d’autobusos, especialment la freqüència de pas del Bus D-40, el patrimoni
arquitectònic, la situació d’uns terrenys a la Ronda Guinardó que s’utilitzen com a
magatzem de material i maquinaria, limitant la continuïtat d’aquell espai per zona de
pas de vianants, o el deficient manteniment de molts carrers i voreres estretes, amb
cablejat aeri i pals de fusta que dificulten el pas dels vianants, entre d’altres.

