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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE CAN BARÓ 
 

27 d’abril de 2015 a les 19:00 hores. 

Lloc: Casal de barri “El Pirineu” – carrer Josep Serrano, 59-71 

 
 
Ordre del dia: 
 

- Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de barri i 
actuacions futures. 
- Torn obert de paraules 
 

Assistents: 
 
Presideix la taula la regidora del Districte, Sra. Francina Vila, a qui acompanyen la Sra. 
Susanna Porcar com a secretària del Consell, el Sr. Jaume Fibla com a conseller del 
barri de Can Baró i la Sra. Pilar Causapié, tècnica de barri.    
Assisteixen també representants tècnics i d’equipaments municipals del Districte, així 
com representants del moviment associatiu del barri i veïnat. 
La Sra. Francina Vila dóna la benvinguda als assistents i agraeix l’assistència als 
participants.  
 
1.- Seguiment de les actuacions des del darrer Consell de barri i actuacions 
futures. 
 
La regidora destaca: 
-  Diverses obres realitzades amb la contracta de les brigades de manteniment de via 
pública. Exemples de treballs realitzats són la reparació de paviment de vorera al c. 
Baró de Sant Lluis, la pintura de les baranes davant el Casal infantil a la pl. Raimon 
Casellas i les diverses actuacions fetes al c. Francesc Alegre. 
- La inauguració del camí escolar de Can Baró,  que va tenir lloc el 31 de gener de 
2015 i que ha suposat un seguit actuacions en relació amb l’accessibilitat, mobilitat i 
seguretat de vehicles i vianants a tota la zona. 
- La implantació d’una instal·lació híbrida formada per una instal·lació fotovoltaica i una 
instal·lació minieòlica que emmagatzema energia en bateries que alimentaran 
l’enllumenat de la zona. 
- La millora de l’enllumenat del c. Polònia. 
- La implantació de l’Àrea Verda a Can Baró. 
- La implementació de la senyalització per a vianants que està prevista de col·locar al 
mes de maig. 
- Les obres del Casal de barri El Pirineu. Aquestes obres iniciades a l’octubre de 2014 
contemplen la instal·lació d’un aparell elevador i la construcció d’una escala exterior 
que comuniqui totes les plantes del casal per tal de complir amb la normativa vigent 
d’accessibilitat i seguretat en cas d’incendis. 



 
 

 

2 

 

- La realització el dia 17 d’abril d’un taller participatiu perquè la gent del barri fes 
propostes sobre els usos futurs del casal de barri. 
- La 2ª fase de les obres de millora de la zona del c. Tenerife, amb la reposició de la 
tanca de les pistes esportives i el subministrament i instal·lació de jocs infantils. 
- Les actuacions a la pl. Sanllehy. Obres que contemplen la cobertura del pou de 
l’estació, la urbanització de la plaça i la millora de la mobilitat de vianants i vehicles. 
 
La regidora destaca les principals actuacions de la legislatura i actuacions 
futures: 
 
- El impuls a la creació del Parc dels Tres Turons. Amb les actuacions a la Bateria 
antiaèria i la urbanització dels carrers Marià Labèrnia, Labèrnia i Mülhberg. 
- Les millores a la zona poliesportiva del carrer Tenerife. 
- L’adquisició del solar “Talleres Muñoz”. 
- Les actuacions realitzades a la pl. Raimon Caselles i entorns, on s’ha col·locat  un 
ascensor, s’han construït rampes i s’ha renovat la zona infantil, les escales i l’accés 
rodat a la plaça, i l’avantprojecte de la 2ª Fase. 
- Les millores a la pl. Can Baró, amb la reparació d’escales, col·locació de passamans, 
substitució del paviment i col·locació d’una tanca de protecció per delimitar el parterre 
existent.  
- L’arranjament i millores dels accessos del Park Güell des de la carretera del Carmel. 
- Les millores al Casal de barri Pirineu, amb l’avantprojecte d’adequació funcional del 
casal. 
- El projecte per a la col·locació d’un ascensor a la zona de la pl. Joan Cortada. 
- L’avantprojecte dels c. Albert Llanas i Miquel dels Sants Oliver. 
 
 
Torn obert de paraules: 
 
- Sra. Glòria Garcia. 
Demana el bus de barri. 
Considera insuficient la neteja de la pl. Vista Park. Diu que a l’últim Consell va 
demanar la neteja d’herbes de la plaça i fins aquest dies no s’ha actuat. També 
demana que es renti el talús davant de la plaça amb més freqüència,  donat que s’està 
fent cada 6 mesos. 
Demana que els veïns de la zona tinguin una franja horària més amplia per deixar el 
cotxe a l’aparcament del Park Güell. 
Regidora:  
Recull les peticions, algunes ja estan en vies de solució. El tema de l’aparcament s’ha 
de mirar amb BSM que gestiona l’aparcament.  
 
- Sr. Antonio Gómez: 
Sobre el poliesportiu del c. Tenerife demana el tancament i l’ampliació dels vestidors i 
la caseta de les petanques. 
Demana senyalització per a vianants a la zona, que indiquin la Bateria antiaèria i el 
Park Güell. 
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Es queixa d’incivisme i manca de vigilància a la zona del poliesportiu del c. Tenerife. 
Regidora:  
Els serveis que demana per a les petanques no estaven previst al projecte inicial, com 
són modulars,  es valorarà la possibilitat. 
Sobre la senyalització recorda que es col·locaran en diferents punts del barri. 
Recorda les actuacions de Guàrdia Urbana i dels tècnics d’espai públic a la zona de 
Tenerife. 
 
- Sr. Xavi Macarulla: 
És veí del c. Tenerife 6. Agraeix l’atenció rebuda en la seva última petició al Districte 
sobre l’accessibilitat dels seus edificis. 
Demana millora del manteniment de la zona i continuar millorant l’accessibilitat. 
Regidora: 
Es tracta d’una zona fora dels estàndards,  però s’ha de garantir el manteniment. S’ha 
treballat en reunió amb els veïns.    
 
- Sra. Margarita Galante: 
Vol saber els projectes previstos a la zona de Talleres Muñoz. Demana que abans de 
concretar els projectes es pregunti als veïns. 
Regidora: 
Explica el projecte actual de Talleres Muñoz. Diu que s’ha presentat a la Comissió de 
seguiment i que per  actuacions futures s’escoltaran les propostes del barri. La zona 
verda existent ho continuarà sent, amb les actuacions que calguin per millorar-la. 
 
- Sr. Fernando Marín: 
Planteja el tema de l’incivisme i posa com exemple la pl. Can Baró i les actuacions que 
han calgut  amb les despeses corresponents.  
La Regidora parla del manteniment necessari i les campanyes de civisme en diverses 
zones del Districte. 
 
- Sr. Armand Baquero: 
Pregunta per la marxa definitiva de l’escola Gavina, actualment a l’antiga escola 
Pirineu,  i les repercussions sobre la implementació del pla d’usos del casal de barri. 
Fa referència a altres temes de barri, segons ell no resolts durant la legislatura. 
Demana: 
- Anul·lar la marquesina del bus a la crta. del Carmel sentit pujada cap el Carmel, la 
més propera al Park Güell. 
- Controlar els excrements dels gossos. 
- Pregunta pel començament del projecte de l’ascensor Joan Cortada. 
- Diu que és necessària l’actuació a les escales del Dipòsit 
- El terra de l’aparcament del c. Tenerife diu que no s’ha fet com s’havia parlat quan es 
va iniciar el projecte.  
Regidora: 
El compromís amb l’IMEB per l’escola Gavina és que marxi al juny 2016,  però s’està 
treballant perquè marxin abans si fos possible. 
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A les escales del Dipòsit, l’actuació seria dificultosa i costosa perquè passen 
instal·lacions d’aigües per sota. A l’hora de marcar actuacions al principi del mandat no 
es va considerar actuació prioritària. La Regidora recorda les actuacions previstes al 
full de ruta.  
Està previst començar el projecte de Joan Cortada al juny-juliol. 
Pel que fa al Park Güell,  ha hagut una actuació global. A la tardor es farà la valoració 
de tot l’any i es faran canvis en funció d’aquest balanç.  
 
- Sra. Carmen Monge: 
Demana que es millori  el manteniment de la zona de Vista Park i que es revisin els 
horaris d’aparcament pels veïns al Park Güell. 
Es queixa de la col·locació d’una antena al mateix aparcament del Park Güell. 
Considera que podria ser perillosa en una zona molt concorreguda. 
Regidora: 
Des de Districte farem les gestions per saber les característiques de l’antena i li 
donarem resposta. També s’aconsella, que si vol fer una petició d’informació més 
formal, es pot fer a través d’una instància a l’OAC, d’aquesta manera queda 
constància de la petició feta. 
 
- Sr. José Garcia: 
Es queixa d’embussos al clavegueram de les escales del Dipòsit. 
Regidora: 
S’enviarà als serveis tècnics del districte perquè valorin.  
 
- Sr. Julià Barrero: 
Fa referència a diversos temes: la implementació de l’Àrea Verda del barri, el banc 
col·locat al c. José Millán González, la necessitat de pipican al barri, els arbres del c. 
Bismark que diu embruten cotxes i voreres.  
Regidora: 
Es mirarà els arbres del c. Bismark, s’està buscant la millor ubicació del pipican al barri 
i pel que fa al banc,  té tota la raó en quan a què cal buscar millor ubicació. 
 
- Sr. Enric Capdevila: 
Proposa per pipican del barri la zona de Francesc Alegre, abans d’arribar al viver. 
Diu que és necessària una font a la zona del poliesportiu del c. Tenerife. 
També demana que s’informi als veïns abans de la implementació de l’Àrea Verda. 
Regidora: 
Aquesta zona és una possibilitat per la futura ubicació de pipican al barri. 
Els veïns que tenen el cotxe empadronat al seu domicili rebran una carta de BSM amb 
els detalls sobre el que cal fer per utilitzar l’Àrea Verda. 
 
- Sra. Luisa Mª Palau: 
Demana que el servei del bus de barri sigui diari, que els punts de parades del barri 
tinguin pantalla informativa de freqüència i que la parada de l’H6 tingui enllaç a la pl. 
Alfons X amb els busos que passen pel barri. 
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Regidora: 
Reconeix que es va decidir suprimir alguns serveis de busos com a conseqüència dels 
greus problemes econòmics de TMB, empresa municipal finançada per l’Entitat 
Metropolitana del Transport, on el govern de l’Estat ha deixat de fer importants 
aportacions. L’Ajuntament ha incrementar aportacions i ha posat en marxa la nova 
xarxa ortogonal, però és cert que això no resol problemàtiques a alguns barris com 
Can Baró. Recorda que hi ha problemes de mobilitat que també es poden resoldre 
amb altres intervencions d’accessibilitat i mobilitat. La Regidora fa referència en aquest 
sentit a l’estudi de mobilitat fet al Districte. 
 
- Veí: 
Diu que a la pl. Vista Park hi ha fitons amb clau i el servei d’ambulància no porten clau. 
Demanen la clau als veïns. 
Regidora: 
Preguntarem pel protocol d’actuació. 
 
- Veí: 
Agraeix al Districte la voluntat que han tingut de solucionar la proposta d’accessibilitat 
als veïns dels blocs de Francesc Alegre. Demana que es miri de solucionar els 
problemes d’accessibilitat que tenen també a altres blocs de la zona. 
Regidora: 
Proposa continuar parlant de les dificultats d’accessibilitat en aquesta zona. 
 
- Veïna: 
Fa referència a diversos temes: el bus 24 hauria de passar amb més freqüència per la 
crta. del Carmel;  a la rampa entre la crta. del Carmel i c. José Millán González circulen 
motos;  a les escales de la pl. Can Baró al c. Alexandre Torrelles s’acumula brutícia;  al 
mateix carrer Alexandre Torrelles, davant l’escola,  s’acumulen excrements de gossos. 
Pregunta si quan es reiniciïn les obres de la L9, s’haurà de foradar una altra vegada la 
pl. Sanllehy. 
Regidora:  
Explica el projecte de la pl. Sanllehy i recorda que només una part de la plaça quedaria 
afectada per la L9. 
Pels temes d’incivisme explica el projecte d’agents cívics i l’actuació d’agents a través 
dels plans d’ocupació de Districte. 
Invita a la participació del full de ruta al principi de la legislatura per marcar projectes 
prioritaris. 
 
Sense més temes a tractar la Regidora aixeca la sessió i agraeix l’assistència als 
participants.  
 

  


