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SESSIÓ:OBRES L4 I L5 METRO MARAGALL 

Dia: dimecres 25 de novembre Hora: 19.30 h Lloc: sala webex  

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
-Agustí Xifré, vicepresident del  
Consell de Barri de Guinardó 
-Joan, coordinadora del Guinardó 
-Francesc Carbonell, AV Guinardó  
-Montse, de l’Eix Maragall 
-Jesús Ribera, d’AV Congrés Indians 
 

Personal Ajuntament:  
 
-Eduard Vicente, gerent del Districte 
d’Horta-Guinardó  (H-G) 
-Manuel Franco, director de Serveis 
Tècnics  H-G 
-Sara Berbis, tècnica Obres H-G   
-Esperança Borrull, tècnica de Barri 
del Guinardó 
-Manel Ferrer, director Serveis 
Tècnics de Nou Barris 
-Isabel Loscos, consellera  Congrés-
Indians 
-Intendent Carles Reyner, de Guàrdia 
Urbana  
-Agent Soler, Guàrdia Urbana 
-Carles Blasco,  d’Infraestructures de 
l’Ajuntament de Barcelona 
-Marc Prades, Dep. Coordinació 
d’Obres d’Ecologia Urbana 
-Lis Francés, tècnica de Comunicació 
d’Ecologia Urbana 
-Carme Ruiz, tècnica de Participació 
d’Ecologia Urbana, que actua com a 
secretaria 
 
 
 

Altres Administracions, empreses i 
col·lectius: 
- Begoña Castiblanque, directora 
Projectes de la Direcció General 
d’infraestructures del Departament 
de Territori 
-Carles Vaccaro, Cap de la Gerència 
de Projectes i Obres 
d’Infraestructures.cat 
 
-Jordi Casiñol, director de l’obra 
-Anna Tort, equip Direcció de l’obra 
-Gabriela Ferrari, equip de la 
Direcció d’obra 
 
 
 

Excusen l’assistència: 
-Verònica Ferrer, del Consorci de Salut 
-Núria,de l’AV de Torrellobeta-Vila Picina 

Nombre total de persones assistents: 22 

 
 
Ordre del dia: 
 

 
1. Informació de les fases i calendari previst de les obres de l'intercanviador L4 i L5 Maragall  
2. Afectacions que se'n deriven  
3. Torn obert de paraules 
 

http://www.barcelona.cat/
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Desenvolupament de la sessió: 
 

 
Eduard Vicente obre l’acte agraint la participació del personal vinculat amb l’obra (Generalitat, Infraestructures i 
Direcció de l’obra). Comenta que l’actuació es va explicar en un consell de barri i considera que aquest espai serà 
útil per anar-ne fent seguiment.  
 
Begonya Castiblanque  inicia la seva exposició, amb el suport d’una presentació, comentant que s’ha modificat el 
calendari perquè l’obra va estar aturada dos mesos per la Covid.  L’actuació es  refereix  a la parada de Maragall per 
fer accessible l’accés a les dues línies també la  correspondència entre les línies.  La L5 té dos accessos, a Ramon 
Albó,  i als Quinze. S’intervé en l’accés i vestíbul de Ramon Albó, que és el de la correspondència. L’adaptació de 
l’altre vestíbul queda pendent  per a altres fases.  
A ronda Guinardó s’ha de fer un nou vestíbul perquè el que hi ha ara és petit i no permet instal·lar l’ascensor.  Cal 
crear espai nou i  reubicar  les barreres tarifàries. 
 
Jordi Casiñol explica que la primera intervenció ha estat desviar els serveis amb l’obertura de les rases 
corresponents. S’han fet  les pantalles de la banda muntanya i el trànsit ha queda afectat.  Ara s’ha començat a 
intervenir en el costat mar. Aquestes obren duraran fins al mes de febrer de 2021. Comenta que el pas de bicicletes 
ha quedat molt estret i que hi ha genera un cert conflicte amb vianants., tot i que s’ha senyalitzat convenient.  
Des de febrer del 2021 fins a octubre 2021  la ronda de Guinardó  estarà tallada, perquè cal fer un forat d’un costat 
a l’altre per fer el nou vestíbul (entre Torre dels Pardals i SXX). S’habilitat  accés a alguns pàrquings i, quan no ha 
estat possible, s’han ofert als veïns places d’aparcament en altres indrets.   A partir d’octubre del 2021 s’intervindrà 
entre SXX i Lluis Sagnier. Està previst acabar l’obra cap a maig de 2022. El metro continuarà funcionant sempre i per 
tant, l’actuació es delicada perquè cal garantir la seguretat. En paral·lel,  s’actuarà a Ramon Albó, però la intervenció 
serà tota soterrada i no afectarà la superfície.  
 
Pel que fa a la mobilitat, queden afectats dos carrils sentit Llobregat de la ronda del Guinardó . Els vehicles es 
desvien pel carrer de l’Agregació i el bus va per Mare de Déu de Montserrat. Posteriorment, quan es talli la banda 
Besós, els vehicles privats aniran per Teodor Llorente i els busos per Rambla Muntanya.  
 
En el torn obert de paraules, els assistents fan les següents aportacions:  
 

 Petició de concreció de l’actuació al vestíbul de Ramon Albó. Es respon que començarà al novembre del 21 
fins al maig del 2022.  

 Petició (en nom de l’AV de Torrellobeta-Vilapicina) que es faci accessible l’accés de la L5 de Prat d’en 
Roquer, la dels Quinze. Es respon que de moment només s’actua a Ramon Albó. En consideració a la petició 
dels veïns, que ja va ser expressada anteriorment,  s’està redactant un projecte de millora d’aquest accés 
però no es farà simultàniament a les obres actuals.  

 El nou vestíbul de la L5 afectarà al quiosc?  Es respon que no.  

 Quin retard patirà l’obra? Es respon que la previsió era de 26 mesos ( de gener de  2020 fins a  març de 
2022. Els dos mesos de retard són motivats per l’aturada de la Covid.   

 L’accés de Ronda Guinardó tindrà escales mecàniques? Es respon que tindrà ascensor però no escales 
mecàniques.  

 Disconformitat amb la ubicació del carril bici. Es respon que s’està revisant perquè hi ha poc espai. Es  un 
repte millorar-lo i retirar-lo de la vorera.  
   

Un cop tractats tots els assumptes, a les 20.30 h es tanca la sessió.   

 

http://www.barcelona.cat/
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Acords de la sessió: 
 

 Enviar la presentació als assistents i fer-la arribar als responsables municipals dels tres Districtes afectats. 
 Fer una nova reunió cap a finals de gener, per fer el seguiment de les obres. 
 En cas que hi hagin nous retards, informar-ne.  
 Si la Covid ho permet, fer una visita insitu de les obres.  

 
 

http://www.barcelona.cat/

