
 

EL VEÏNAT DEL BAIX GUINARDÓ  RECLAMA MÉS ENLLUMENAT A LA 

PLAÇA ALFONS X I DENUNCIA L’EXCESSIVA CIRCULACIÓ D’AUTOBUSOS 

TURÍSTICS EN EL CARRER PRAGA 

 En el marc del programa ‘Visites als barris de la ciutat de Barcelona’ de la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona, Vilà ha copsat les demandes dels 
representants de l’Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó.  

 

Barcelona, 9 gener del 2019 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, ha visitat el Baix Guinardó de la mà de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri per 

tal de conèixer les necessitats i demandes dels habitants de la zona. Les peticions més 

urgents del veïnat, de les quals la Síndica ha informat la Regidoria del Districte d’Horta-

Guinardó, són les següents: descongestionar l’excessiva circulació d’autobusos 

turístics en el carrer Praga i augmentar l’enllumenat de la Plaça Alfons X. 

Excés d’autobusos en el carrer Praga  

Els representants veïnals han mostrat una gran preocupació per la circulació de molts 

autobusos i autocars turístics pel carrer Praga. Aquests autobusos, sumats a les línies 

V19 i 114 que també transiten pel mateix carrer, generen molèsties en el veïnat. “El 

pendent d’aquest carrer obliga a utilitzar el fre en el semàfor i genera molta 

contaminació acústica”, han denunciat. La síndica ha detallat que “es tracta d’un 

carrer relativament estret i que no pot absorbir l’alt volum de trànsit de vehicles 

d’aquella envergadura”. Segons compta l’Associació de Veïns i Veïnes del Baix 

Guinardó, transiten un total de 423 autobusos diaris pel carrer Praga.  

Expliquen que no s’ha tingut en compte al veïnat en l’anunci de l’Ajuntament de la 

posada en marxa el 2019 d’un autobús llançadora des de la Plaça Alfons X fins al Park 

Güell. “Ha primat l’interès turístic per sobre de la qualitat de vida dels veïns i veïnes 

del Baix Guinardó”, lamenten. Aquest bus llançadora també circularà pel carrer Praga, 

que ja està prou saturat, i proposen canviar l’itinerari per tal que segueixi la ruta 

Sagrada Família-Hospital Sant Pau-Park Güell i que transiti per la Ronda Guinardó.  

Una altra qüestió que aborden és la relativa a la mobilitat, especialment la de les 

persones que viuen a la zona nord del barri. Van proposar al Districte una modificació 

de l’itinerari del bus de barri 114, mitjançant la qual, i afegint dues parades a la ruta, 



permetria a aquest veïnat una comunicació directa amb l’Hospital de Sant Pau i a la 

xarxa de metro.   

Foscor a la Plaça Alfons X 

L’Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó també ha denunciat el deficient 

enllumenat de la Plaça Alfons X, que pateix freqüents talls elèctrics. La síndica de 

greuges de Barcelona ha pogut comprovar que la il·luminació és insuficient i genera 

inseguretat entre la ciutadania. “És un indret difícil d’evitar, ja que hi ha l’accés al 

metro de la línia groga. Cal il·luminar més i millor la plaça amb l’objectiu que la 

ciutadania passegi més segura per aquesta zona”, ha manifestat Maria Assumpció 

Vilà.  

Els problemes del Parc de les Aigües 

El veïnat ha mostrat preocupació per l’estat de conservació i manteniment del Parc de 

les Aigües, espai en què es troba la seu de l’associació. També es queixen d’un 

problema d’il·luminació en el tram que accedeix al carrer de les Camèlies, i de la 

manca de lavabos públics en el parc, malgrat els seus usos esportius i lúdics (tenis, 

petanca, festes infantils, etc.). Des de l’Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó 

també reclamen que s’indiqui amb claredat l’horari de tancament del parc, ja que en 

el rètol de l’entrada refereix que estarà obert “fins al capvespre”. Aquest fet ha 

comportat que en diverses ocasions algunes persones hagin quedat tancades dins del 

parc.  

Sense equipaments per a la gent jove 

Els representants veïnals han explicat que en diverses ocasions han reivindicat un casal 

jove perquè no hagin de marxar als fronterers barris del Guinardó i de Gràcia, on sí que 

troben aquest tipus d’equipaments. Davant l’evident manca d’equipaments per a joves 

del barri, l’associació va proposar al Districte d’Horta-Guinardó incloure aquest tipus 

d’equipament en el projecte urbanístic previst al Torrent de Lligalbé, però els hi van 

denegar.  

Aspectes positius del barri 

L’Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó valoren positivament els següents 

aspectes del barri: l’existència de molts espais verds; funcionament dels casals de gent 

gran; l’oferta d’escoles públiques; el funcionament de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

(OAC); el funcionament del Centre de Serveis Socials (CSS); l’aturada del projecte que 

pretenia substituir l’arbrat del carrer Praga, i els horts urbans.  

 


