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• Ens pot parlar de l’evolució del districte els darrers 40
anys?
Els darrers 40 anys, el districte d’Horta-Guinardó ha viscut una
profunda transformació. L’evolució als diferents barris del
Districte ha estat, però, diferent en funció de la seva realitat.
Alguns barris s’han modernitzat, tot i que no han vist afectada
la seva estructura bàsica, d’altres s’han anat dignificant després
d’un procés de naixement sense control i d’altres han crescut de
forma important.
L’arribada dels ajuntaments democràtics va significar un canvi
radical en les prioritats d’actuació. Molts dels barris del nostre
districte d’Horta-Guinardó tenien greus mancances que en els
darrers anys s’han anat abordant. Cal destacar el gran nombre
d’equipaments que s’han anat construint, per exemple. És evident que les millores als nostres barris al llarg dels darrers 40
anys han estat molt significatives.
• Horta-Guinardó està vivint un procés de grans transformacions. Com se n’imagina el futur?
L’aposta de futur passa per fer barris més a la mida de les persones. Cal seguir treballant per créixer i millorar en nombre i
diversitat d’equipaments. En aquest sentit, el Casal de barri de
Can Travi, la Masia de Can Fargues, el Casal de barri del Mas
Guinardó, el nou centre de Serveis Socials del Baix Guinardó, el
trasllat dels mercats del Guinardó o de la Vall d’Hebron o la
construcció de noves escoles bressol són exemples d’aquesta
línia de treball. Però també hem de fer barris més a la mida de
les persones, afrontant projectes ambiciosos en el terreny urba-

nístic i de les comunicacions, com ara la modificació del Pla
General Metropolità del Carmel, el futur parc dels Tres Turons,
l’enderroc del viaducte del Guinardó o l’arribada del Metro al
Carmel. Cal garantir que tota la gent tingui accés a tots els serveis, equipaments i oportunitats, sense perdre el caràcter de
cada barri, garantint el sentiment de pertànyer-hi, i mantenint
el patrimoni més significatiu. No és gens senzill combinar tot
això i fer-ho a gust de tothom, però aquest és el nostre repte,
gestionar la complexitat d’un districte amb profundes transformacions.
• Què ha de representar i què suposa el CETT per al
Districte?
Al barri i al Districte, el CETT és una institució amb un fort arrelament i això és molt important. Forma part de l’activa vida
d’Horta-Guinardó, amb equipaments educatius, residencials i
hotelers. La seva aposta per la implicació en el barri, pel foment
de la sostenibilitat i per la bona relació amb el Districte em fa
sentir molt satisfeta de la seva presència. Recordem que s’hi
celebren anualment dues de les principals activitats socials
d’Horta-Guinardó: el sopar anual dels Premis i el Sopar de les
Dones. Tampoc no voldria oblidar moments de col·laboració en
instants com ara l’esvoranc del Carmel. n

