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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES 
TÈCNIQUES 
 
1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS 

 

 
 

Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona” de desembre de 2008,  

l’Ajuntament  va donar  un pas més en  el procés  de descentralització administrativa i 

participativa de la ciutat , iniciat  l’any 1984,  amb la divisió territorial de la ciutat en 

districtes. L’any 2007 , amb la mesura de govern  “La Barcelona dels barris” , es van 

delimitar i denominar els barris de la ciutat. I finalment , l’any 2009 ,s’han modificat  els 

Reglaments d’organització i funcionament dels districtes i el de les normes reguladores 

de la participació ciutadana  per tal de regular un nou espai de participació: el Consell 

de Barri. 

 

L’objectiu final d’aquestes i d’ altres actuacions municipals és  potenciar la proximitat 

en les accions municipals. 

 

El nou model de gestió territorial, implantat aquesta legislatura,  aproxima les 

politiques municipals centrals als districtes i als barris amb la creació de les direccions 

de territori i la figura del tècnic i tècnica de barri.   Paral·lelament, amb la constitució 

dels consells de barri,  s’impulsa la proximitat participativa de l’Ajuntament amb la 

ciutadania. 

 

La mesura “Els barris de Barcelona “ consolida els barris com la unitat bàsica de  

convivència, de proximitat i de participació , per excel·lència. Els elements que 

formen part essencial d’aquesta unitat són els seus veïns i veïnes, que conviuen en un 

territori al voltant d’uns serveis públics i privats, uns espais oberts , una xarxa 

d’equipaments  i activitats,  i vertebrat mitjançant un teixit d’entitats i associacions. 

 

Per  tal  d’adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori, cada barri ha 

elaborat un pla de futur  amb  l’objectiu de concretar les línies estratègiques de 

treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i la diagnosi de la realitat que s’ha 

treballat en el si dels consells de barri i a les comissions de seguiment.  
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Aquest  pla de futur s’ha fet tenint en compte les opinions dels agents claus de la vida 

del barri : els veïns i  les veïnes , les entitats i les associacions, i s’ha aprofitat la feina 

feta en  altres processos i taules sectorials de treball,  als llocs on n’hi ha. 

 

Per  què elaborem els plans de futur?  

• per planificar millor com volem que siguin els nostres barris 

• per conèixer de més a prop els desitjos i les necessitats de la ciutadania envers 

el seu territori i dibuixar col·lectivament el nostre barri 

• per organitzar les actuacions a partir de les necessitats i de les demandes  

• per compartir un projecte de barri entre tots 

• per apostar per la proximitat envers la ciutadania 

 

En aquest procés,  el barri de Can Baró ha disposat d’ un espai de debat i reflexió 

entre diversos agents (entitats, ciutadans, administració i representants dels grups 

municipals), on posar en comú  les diferents experiències i visions del barri. Aquesta 

dinàmica de treball conjunt, la qual no és una novetat per bona part del teixit associatiu 

de Can Baró, ha permès recollir en aquest document de Pla de Futur les aportacions 

de les entitats i els/les veïns i veïnes que van decidir formar part de la Comissió de 

Seguiment del Consell de Barri. Tant de bo que aquest procés,  iniciat en aquest 

moment per una part del teixit associatiu i alguns ciutadans de Can Baró, tingui 

continuïtat en el temps i es pugui fer extensiu a la resta d’entitats del barri i també a 

una part més nombrosa del veïnat. 
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2.  COM S’HI HA PARTICIPAT 
 

 

L’espai on s’ha elaborat el Pla de futur ha estat la Comissió de seguiment del Consell 

de Barri, amb un total de sis sessions i amb el contingut següent: 

 

      -    1a Sessió (8 d’abril de 2010): reunió de consellers/res , vicepresidents/es i  

            tècnics/ques de barri per presentar i treballar el procediment dels plans de  

            futur dels barris del districte. 

- 2a Sessió (19 d’abril de 2010): en aquesta sessió es constitueix la Comissió de 

Seguiment, es fa la presentació de l’aproximació al territori/diagnosi enviada 

prèviament als components de la Comissió i es presenta el document amb la 

descripció de com serà el procés de redacció del Pla de futur. 

- 3a Sessió (7 de juny de 2010): es treballen els eixos:  “Serveis a les persones i 

equipaments” i “Associacionisme i participació”. 

- 4a Sessió (12 de juliol de 2010): es treballen els eixos: “Espai públic, 

urbanisme, mobilitat i habitatge”,  “Comerç, ocupació, empreses i mercats” i 

“Convivència, prevenció i seguretat”. 

- 5a Sessió (13/10/2010): presentació del treball i noves aportacions dels eixos 

temàtics que constitueixen el Pla de futur de Can Baró. 

- 6a sessió (18 de gener de 2011) : preparació i acords de la presentació del 

document Pla de futur al Consell de Barri. 

 

Cal destacar “La jornada de debat sobre el barri de Can Baró”. Sessió participativa 

duta a terme el dia 16 de maig de 2010 i organitzada pel moviment associatiu del barri 

i el Casal de barri. Durant aquesta jornada oberta a entitats, veïnat, tècnics i grups 

municipals, s’hi van fer aportacions sobre la diagnosi del barri i s’hi van definir línies 

d’actuació futura.  El treball d’aquesta sessió va quedar recollit en un document de 

treball intern, el qual s’ha tingut present d’una manera prioritària a l’hora de definir 

aquest Pla de futur.  

 

Alguns membres de la Comissió de Seguiment també han utilitzat el correu electrònic 

com a eina de comunicació entre sessions, amb l’objectiu d’aportar propostes als 

temes treballats en el marc de la Comissió. 
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La metodologia 

 

Durant l’elaboració d’aquest document s’ha seguit el criteri que és la Comissió de 

Seguiment la que ha de decidir quines són les principals línies del Pla de futur.   Ha 

estat per tant una metodologia adreçada a facilitar el debat inicial per arribar finalment 

a un consens. El format s’ha concretat en la dinàmica de les sessions de treball en 

forma de tallers participatius.  

 

El procés per elaborar d’una manera consensuada  les línies estratègiques del Pla de 

futur ha estat el següent: 

 

 En primer lloc, s’ha presentat el document d’ ” Aproximació al territori /diagnosi” 

que la tècnica de  barri ha elaborat prèviament, i que ha servit de punt de 

partida del Pla de futur.  La documentació utilitzada per a l’elaboració de 

l’Aproximació al territori  ha estat: 

- Pla d’actuació municipal – Pla d’ actuació del barri 2008-2011 

- Llistat d’equipaments i serveis del barri 

- Dades rellevants de la gestió dels serveis prestats al territori i projectes actuals 

i projectes  previstos 

- Altres dades socioeconòmiques i demogràfiques del barri 

- Les aportacions orals a partir de converses amb entitats i amb veïns/nes de 

Can Baró, també han estat una font important. 

 

 En segon lloc, la jornada de debat sobre el barri de Can Baró, de la qual va 

sorgir un document de treball intern que ha nodrit bona part d’aquest document.  

Totes aquelles aportacions que podien ser definides com a línies estratègiques, 

han quedat incloses dintre d’aquest Pla de Futur de Can Baró.  
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 Posteriorment  el debat s’ha centrat  en cinc eixos de treball, a partir de la “foto 

del barri”, un document on s’ha recollit  la realitat de Can Baró  pel que fa a 

cada un dels eixos temàtics,  i s’hi han definit els punts forts/potencialitats i els 

punts febles/aspectes del barri que cal millorar.  Els eixos són els següents: 

- Serveis  a les persones i equipaments 

- Espai públic, urbanisme, mobilitat i habitatge 

- Comerç, mercats ,ocupació i empreses   

- Convivència, prevenció i seguretat 

- Associacionisme i participació 

 

 Finalment, els membres participants a la Comissió de Seguiment han 

consensuat quines són les línies estratègiques de cada eix temàtic.  
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3.  QUI HI HA PARTICIPAT 

 

 

 

Les persones que han participat en l’elaboració  del Pla de futur són les que formen la 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri,  segons estableixen les Normes 

reguladores de la participació ciutadana . Aquesta comissió és l’encarregada de fer el 

seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i l’ òrgan representatiu d’aquest.  

La seva composició, per tal de garantir-ne  la representativitat, és la següent: entitats 

del barri inscrites al Registre d’Entitats, ciutadania individual inscrita al Registre 

Ciutadà, equips tècnics de Districte i representants dels grups municipals.  

 

La recomanació de la proporció dels membres  que la componen és de  40% 

representants del teixit  associatiu del barri , 40% representants grups municipals i 

representants dels equips tècnics i 20% representants de la ciutadania. 

 

En el cas de Can Baró, la Comissió de Seguiment ha estat oberta a totes les entitats,  

veïns i veïnes que han manifestat el seu desig de participar-hi.  Les característiques 

associatives del barri han derivat en una Comissió de Seguiment on l’Associació de 

Veïns i Veïnes de Can Baró ha tingut un paper primordial quant a participació, 

conjuntament amb la Coordinadora d’Entitats i altres entitats del barri.  S’hi han 

incorporat també alguns veïns a títol individual.  
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En total, en el procés han participat 27 persones:  17 representants del teixit 

associatiu, 2 representants de la ciutadania a títol individual i   8  representants dels 

grups municipals  i dels equips tècnics del Districte. 
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4. CALENDARI REUNIONS  
 

 

 
DISTRICTE  HORTA-
GUINARDÓ 
 
CAN BARÓ 

 
COMISSIONS DE SEGUIMENT 

 
CONSELLS DE 
BARRI 

 

LLOC: Casal de barri 

Pirineu 

 

LLOC: Seu del Districte 

d’Horta-Guinardó 

 

LLOC: Casal de barri 

Pirineu 

 

 

LLOC: Casal de barri  

“El Pirineu” 

 

 

LLOC: Casal de barri 

Pirineu 

 

 

 

LLOC: Casal de barri 

Pirineu 

 

 

LLOC:  Casal de barri 

Pirineu  

 

LLOC: Casal de barri 

Pirineu  

 

 

 

 

8/04/2010: reunió consellers,     

vicepresidents i tècnics del districte. 

 

19/04/2010: constitució de la  Comissió 

de Seguiment i presentació de 

l’Aproximació al territori/diagnosi. 

 

17/06/2010:  es treballen els eixos 

Serveis a les persones i equipaments  i  

Associacionisme i participació. 

 

12/07/2010: es treballen els eixos Espai 

públic:  transports i habitatge,  Comerç, 

ocupació, empreses i mercats i 

Convivència, prevenció, seguretat. 

 

13/10/2010: es revisa i valida el 

document d’eixos temàtics per construir 

el Pla de Futur. 

 

18/01/2011: es prepara la presentació del 

document al Consell de Barri. 

 

 

 

02/02/2010: 

Constitució del 

Consell de Barri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/01/2011: 

Consell de Barri 
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B / RESULTATS DEL PROCÉS DE  
DELIBERACIÓ I CONSULTA 
 

5.  DOCUMENT D’APROXIMACIÓ AL TERRITORI 
/DIAGNOSI  

 

5.1.La foto del barri  per eixos temàtics: 

  

 

La fotografia del barri ha estat treballada  a la Comissió de Seguiment i s’ha fet  a partir 

del les aportacions sorgides a la jornada participativa de les entitats i del document 

Aproximació al territori/diagnosi. Ha estat el punt de partida per a l’elaboració del Pla 

de futur i pretén presentar de la manera més objectiva possible la realitat actual i futura 

del barri. 

 

 

S’hi ha recollit la informació següent: 

   

- De què disposa el barri:  recull, per a cada un dels eixos, allò que descriu la realitat 

del barri pel que fa a equipaments,  serveis, espai públic, urbanisme, mobilitat, comerç, 

transport... S’hi ha incorporat també, amb una clara diferenciació,  els equipaments i 

els serveis que, tot i que no estan ubicats territorialment al barri, ofereixen servei i 

atenció als seus habitants. 

  

- Actuacions en marxa i actuacions previstes: aquelles actuacions de l’Administració 

que s’estan duent a terme o que està previst fer-ho. 

 

- Demandes procedents d’altres processos participatius: aquells elements de millora  

que d’una manera o d’una altra han estat exposats en altres espais de comunicació 

entre el barri i l’Administració. 
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Dintre d’aquest apartat, el punt més controvertit i que ha donat lloc a un debat més 

intens a la Comissió de Seguiment, ha estat la manera de reflectir els serveis i els 

equipaments que,  tot i que ofereixen servei a Can Baró no  estan ubicats dintre dels 

seus límits geogràfics com a barri. La configuració i l’escassetat d’equipaments dintre 

dels límits geogràfics de Can Baró,  unit a una llarga reivindicació per part del teixit 

associatiu que demana serveis educatius i socials al mateix barri, fa que sigui un tema 

especialment sensible a l’hora de tractar-lo i consensuar-lo. En aquest sentit s’ha 

separat a la presentació, d’una manera clara i diferenciada, els equipaments i els 

serveis a les persones situats dintre del barri, d’aquells als quals  accedeix la gent de 

Can Baró però que,  més o menys allunyats,  es troben situats en altres barris del 

Districte. 
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FOTO DEL BARRI: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

 De què disposa el barri? Actuacions en 
marxa 

Actuacions 
previstes (futur) 

Necessitats i/o 
demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

 

 

 

 
1.Serveis a les 
persones i 
equipaments 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Casal de Barri  Pirineu Banc del Temps  Fomentar el voluntariat 
social al barri. 

Casal Infantil l’Ànec   Casal de joves 

Local social Raimon Casellas   Polítiques decidies per a la 
integració social. 

3 centres concertats d’educació: 
- ACIS Artur Martorell 
- Llar d’Infants ACIS 
- CEEC EIR – El Niu 

  Escoles bressol, infantil i 
primària públiques 

2 residències concertades per a 
la gent gran: 
- Catalunya 
- Activa Parc de les Aigües 

  -Casal de gent gran. 
-Centre de dia i residència 
per a la gent gran. 
-Activitats per a la gent gran  

Esports: 
- 3 pistes poliesportives 
- 2 espais de cistelles de 
bàsquet. 
-1 espai amb petanques 
- 1 taula ping-pong 

 Nous espais pràctica 
esportiva a l’aire lliure 
aprofitant el projecte 
Tres Turons 
(dependrà de Parcs i 
Jardins) 

-Pista de “skate” 
- En general, més espais 
per fer-hi esport 

7 horts urbans   Més horts urbans 

1 punt Wifi (Pirineu) 
 
 
 
 
 

2 instal·lacions punts 
Wifi (Pista 
Poliesportiva 
 i Local Social) 
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1. Serveis a les 
persones i 
equipaments 
situats fora 
dels límits 
geogràfics del 
barri i 
compartits 
amb altres 
barris del 
districte 
 
 

Arxiu Municipal Horta-Guinardó  
 

   

Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) 
 

   

Centre d’Atenció Primària de 
Salut CAP Sanllehy  

   

Centre Salut Mental d’Adults 
Guinardó (CSMA)  

   

Centre Salut Mental Infantil i 
Juvenil d’Horta-Guinardó 
(CSMIJ) 

   

Centre Serveis Socials al c/ 
Lepant, 387 - compartit amb  
Baix Guinardó 

   

Equip d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (EAIA)  

   

Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD)  

   

3 centres drogodependència 
  

   

Centre de Desenvolupament i 
Atenció Precoç  d’Horta-
Guinardó  

   

Centre Cívic del Guinardó 
 

   

Espai Jove Boca Nord  
 

   

Centre de Curta Estada Respir  
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FOTO DEL BARRI: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE  

 De què disposa el barri? Actuacions en 
marxa 

Actuacions 
previstes (futur) 

Necessitats i/o demandes 
procedents d’altres 
processos participatius 

 

 

 
2.- Espai Públic: 
Urbanisme, 
mobilitat, 
transport i 
habitatge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 zones llocs infantils:  
Joan Cortada 
Raimon Casellas 
Font Castellana-Francesc 
Alegre 

  Crear parcs infantils 

Bus de barri: 114   Reforçar puntualment  la línia 
de bus del barri. 
Reubicar  parades del bus del 
barri 

Bus ciutat: 
31,32,39,55,74,86,28,92,24 

Apropament del Metro 
al barri – pl. Sanllehy- 

  

3 aparcaments municipals : 
Baronense, Vista Park, Font 
Castellana. 

 Regularització de 
l’aparcament a Vista 
Park 

Construir un aparcament al 
barranc de Vista Park 

Escales mecàniques José 
Millán González 

 Avantprojecte Pl. 
Raimon Casellas 

 

Punt verd mòbil a l’av. Mare de 
Déu de Montserrat 

  Situar un punt verd a la part 
alta del barri. 

 Recuperació 
patrimoni històric i 
cultural del Turó de la 
Rovira i museïtzació  
del turó. 

 Fer activitats per tal de 
potenciar la memòria històrica. 

  Remodelació plaça 
Vista Park 

Fomentar espais de 
convivència veïnal 
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2.- Espai Públic: 
Urbanisme, 
mobilitat, 
transport i 
habitatge 

Construir habitatges per a la 
gent jove 
 

   Arranjar carrers 
 

   Connectar els carrers 
Francisco Alegre i Josep 
Serrano 

  Avantprojecte 
connexió c/ Joan 
Cortada amb Josep 
Ixart 

Connectar  carrers Joan 
Cortada i Josep Ixart 

   Arranjar  talús escales c/ 
Tenerife 

   Cobrir el mirador de la pl. 
Front Castellana 

   Escales mecàniques al pg. 
Dipòsit 
 

   Fer el seguiment de la 
repercussió al barri de les 
obres del metro (Sanllehy). 

   Millorar el servei de neteja i la 
recollida d’escombraries  al 
barri. 



Serveis Generals i Coordinació Territorial 
 

 

 

FOTO DEL BARRI: 3. COMERÇ OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

 De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions 
previstes (futur) 

Necessitats i/o 
demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

 
 
3.- Comerç, 
ocupació, 
empreses i 
mercats 
 
(*) Serveis de Districte i/o 

compatits amb altres 
barris i situats fora dels 
límits de Can Baró 

 

Barcelona Activa (*) 
 

Estudi activitat comercial al 
districte 

 Viver d’empreses 
Creació de borsa de 
treball 
 

Comerç de proximitat 
concentrat a l’av. Mare de 
Déu de Montserrat 
 

  Suport al  comerç de 
proximitat 

Associació Sanllehy Comerç 
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FOTO DEL BARRI: 4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, SEGURETAT 

 De què disposa el 
barri? 

Actuacions en marxa Actuacions previstes 
(futur) 

Necessitats i/o 
demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

 
 
4- Convivència, 
prevenció i 
seguretat 
 
 
(*) Serveis de Districte i/o 

compatits amb altres 
barris i situats fora dels 
límits de Can Baró. 

 

 

 

 
 

Llengua, 
Interculturalitat i 
Cohesió Social (LIC) (*) 
 

Programa Nous Veïns i 
Veïnes: atenció a persones 
nouvingudes a tot el districte 
(*) 

  

Guàrdia Urbana 
proximitat 
 

  Guàrdia Urbana de 
proximitat més visible 

Policia Comunitària (*) 
 

  Més policia comunitària 

Servei de Gestió de 
Conflictes a l’espai 
públic (*) 

   

 
 

  Polítiques d’intervenció 
decidides a les zones 
conflictives. 
Intervenció policial quant 
a  la venda d’estupefaents 
en zones conflictives del 
barri 
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FOTO DEL BARRI: 5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

 De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions 
previstes (futur) 

Necessitats i/o 
demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

 

 
5.- 
Associacionisme 
i participació 

Aprox.  34 entitats  Actualització fitxer 
d’entitats.  

  

Consell de Barri 
 

Elaboració del Pla de 
Futur de Can Baró. 

  

Comissió de Seguiment del 
Consell de Barri. 

   

Festa Major de Can Baró i 
organització d’altres activitats 
festives. 
 

   

 Projecte emblemàtic sobre 
la memòria històrica amb 
la participació d’entitats i 
veïnat 

 Actuacions per tal de 
potenciar la memòria 
històrica. 

  
“Can Baró decideix” 
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5.2   Resultats de la validació en forma de : Aspectes de 

millora/punts febles i potencialitats/punts forts del barri 

per cadascun dels eixos temàtics  

 

 

Quant als equipaments, destaca la manca de serveis i equipaments públics ubicats al 

barri. En general,  aquest fet és valorat en negatiu en un barri on l’orografia no facilita 

els desplaçaments, especialment  a la gent gran. 

 

La manca d’oferta educativa i cultural pública queda d’alguna manera pal·liada per la 

proximitat de la Biblioteca Mercè Rodoreda  i els centres educatius situats a l’avinguda 

Mare de Déu de Montserrat –Baix Guinardó-. La llarga trajectòria de l’escola ACIS 

Artur Martorell, caracteritzada per la seva línia integradora i de normalització de molts 

infants amb necessitats socials, també és molt important pel barri.  

 

Cal destacar l’empenta que durant els últims anys ha tingut el Casal de Barri el Pirineu 

com a lloc de referència per al veïnat i les entitats, al voltant del qual giren bona part 

de les activitats socials i culturals que es fan a Can Baró. Es tracta d’un equipament 

valorat molt positivament, es demana però continuïtat en la millora dels seus espais i 

en la qualitat dels seus serveis. 

 

Pel que fa a l’espai públic, la mobilitat és una de les preocupacions històriques al barri. 

El transport públic, i també l’activitat comercial,  es troben concentrats a l’avinguda 

Mare de Déu de Montserrat. Es considera que cal millorar el transport públic intern i 

nocturn, a la vegada que es valora positivament la futura arribada del metro a la plaça 

Sanllehy i el minibus de barri. Encara que d’aquest últim es demana repensar el seu 

recorregut.  

 

Dotar Can Baró d’espais de convivència tipus “plaça major”, conjuntament amb la 

petició de reurbanització d’alguns carrers centrals del barri, són altres de les 

demandes que han aparegut a les sessions de la Comissió de seguiment. L’actuació al 

parc dels Tres Turons, viscuda d’una manera positiva  per la majoria de la gent,  també 
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deixa obertes  moltes expectatives sobres les necessitats futures de nous 

d’equipaments al barri. 

 

Quant a la convivència i la seguretat, Can Baró és un barri tranquil sense conflictes 

greus de convivència.  Es considera que hi ha alguna zona que necessitaria més 

vigilància dels cossos de seguretat, majoritàriament per problemes d’incivisme entre 

joves que es reuneixen al carrer. Les dimensions del barri i el fet que la gent es coneix, 

fan més possible la comunicació i la difusió de qualsevol conflicte o acte delictiu que es 

produeixi al barri, la qual cosa pot donar lloc a una sensació d’inseguretat no sempre 

justificada de manera objectiva. 

 

El moviment associatiu de Can Baró té un gran potencial, amb el valor afegit d’una 

forta implicació per part de gent jove. Es considera però que caldria treballar entre les 

pròpies entitats la creació de xarxa i potenciació del compromís. Quant al sentiment 

d’identitat al barri, hi ha una part de la població molt identificada amb el barri, però la 

seva ubicació entre altres barris més grans i amb forta identitat, com són el Guinardó,  

el Carmel o la Salut de Gràcia, dóna lloc al fet que el veïnat de les zones frontereres 

s’identifiquin més amb aquests grans barris. 
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PLA DE FUTUR DE CAN BARÓ. DIAGNOSI 
 
 

EIX TEMÀTIC:     Serveis a les persones i equipaments 
 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 

- El Casal de barri el Pirineu està valorat molt positivament En 

aquest espai s’apleguen bona part de les entitats del barri.  

Cal però millorar-lo i actuar  per tal de dignificar-ne l’espai 

interior i l’exterior i continuar apostant per millorar la qualitat 

dels serveis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Manca general d’equipaments al barri. Caldria plantejar-ne la 

seva implementació,   prioritzant els educatius, els adreçats a 

la gent gran, als joves i els destinats a la pràctica esportiva. 

 

- El local social Raimon Caselles necessita més projecció de les 

activitats que es fan i millorar els seus canals de comunicació 

dintre del barri.   

 

- Caldria esbrinar la realitat dels col·lectius més desfavorits, dels 

quals no hi ha dades concretes de barri. 
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EIX TEMÀTIC: Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 
 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 

 
- Can Baró és un barri amb zones verdes, encara que 

territorialment distribuïdes de manera desigual.  

 

- El parc dels Tres Turons es preveu en positiu per al futur del 

barri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- L’orografia del barri condiciona aspectes importants de la vida 

de la gent, l’accessibilitat i la mobilitat. Can Baró es considera 

un barri poc accessible. 

- Hi manca transport públic:  intern i nocturn. 

- Hi manquen zones d’aparcament. 

- Les zones verdes del barri necessiten una millora.  

- Caldria dotar el barri d’espais de convivència ja que  hi ha pocs  

espais públics de trobada. No hi ha una “plaça major” com 

espai central de trobada.  

- En bona part del barri els carrers estan en mal estat -“envellits”- 
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EIX TEMÀTIC: Comerç, ocupació, empreses i mercats 
 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 

 
 

- Hi ha una zona comercial força activa a l’avinguda Mare de 

Déu de Montserrat. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Hi ha grans diferències en l’activitat comercial entre l’av. Mare 

de Déu de Montserrat i la resta del barri (zones altes i interiors), 

on hi ha poques possibilitats de mantenir un comerç. 
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EIX TEMÀTIC: Convivència, prevenció i seguretat 
 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 

- En general és un barri tranquil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hi manquen espais públics de trobada ciutadana, tipus “plaça 

major”. 

 

- Alguna zona del barri necessita  més presència i un seguiment  

més intensiu dels cossos de seguretat. 
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EIX TEMÀTIC:      Associacionisme i participació 
 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 

- Can Baró és com “un petit poble”, on generalment la gent es 

coneix.  Hi ha una part de la població que té un fort sentiment 

d’arrelament al barri. 

 

- Les dimensions del barri i el fet que el veïnat es coneix fan més 

possible la comunicació i la difusió. 

 

- El barri de Can Baró té un moviment associatiu “molt viu”,  amb 

un fort potencial.  Cal destacar la implicació de la gent jove 

dintre del moviment associatiu i també l’activitat de l’associació 

de comerciants. 

 

- Hi ha entitats molt participatives i  reivindicatives. També 

existeix  força implicació veïnal. 

 

 
 

 

- El barri està dividit en zones  geogràfiques  molt diferenciades,  

entre les quals, i per motius socials, econòmics i geogràfics, no 

sempre hi ha una bona comunicació.  

 

- Can Baró és un barri fronterer amb altres barris amb una forta 

identitat, com són Gràcia, el Guinardó o el Carmel, la qual cosa 

pot arribar a “ocultar” a Can Baró com a barri,  o donar-se el fet 

que una part del veïnat s’identifiqui més amb aquests barris 

fronterers.    

 

- Hi ha manca de comunicació i relació entre les entitats. Cal 

crear xarxa i potenciar el compromís de les entitats i del veïnat 

en general. 

 

- Majoritàriament es tracta d’entitats amb “opinió” però poc 

compromeses. 
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6.  LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR           

SEGONS EIXOS DE TREBALL 

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS 

La necessitat d’equipaments públics al barri és un punt central dels temes tractats a la 

Comissió de Seguiment. Se subratlla la prioritat d’equipaments educatius. Cal valorar  

prèviament el tipus de centre en funció de les dades de població en edat 

d’escolarització i també la necessitat de planificar amb certa cura la zona del barri on 

s’ubiquin. També es demanen altres equipaments públics per a joves i per a gent gran.   

 

La gran iniciativa que ha suposat la creació del Casal de barri Pirineu és reconeguda 

pels membres de la Comissió. Això no treu que es demanin millores quan a 

accessibilitat i visibilitat de l’equipament.  Fomentar els canals de comunicació de les 

activitats que s’hi fan també es considera necessari tant al Casal de Barri com al Local 

social Raimon Casellas. 

 

URBANISME, HABITATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 

Quant a la mobilitat,  es demanen millores a les línies del bus, amb un èmfasi especial 

en el fet que el transport públic hauria d’apropar la gent del barri als serveis bàsics, 

especialment els sanitaris –Hospital de Sant Pau-, educatius i socials. 

 

De l’espai públic es creu necessari impulsar una reforma urbanística al barri. 

Reurbanitzar la plaça Can Baró, amb la idea que aquesta zona sigui la plaça central 

del barri, així com la remodelació de la resta de places incloent-hi als projectes una 

planificació d’usos,  també és una petició de les entitats.  

 

Tenir cura dels espais verds i millorar el Servei de Neteja actual, també es considera 

imprescindible. 

 

COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

Les peticions de la Comissió van en la línia de dinamitzar l’activitat comercial del barri i 

es va vincular aquesta dinamització a la creació d’equipaments públics i al projecte 

dels Tres Turons.  També es demana tenir en compte els itineraris de compra a l’hora 

de millorar la mobilitat. 
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CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 

Es considera necessari dotar Can Baró d’espais de convivència veïnal la qual cosa es 

relaciona amb la remodelació de les places més significatives del barri. 

 

De les accions necessàries en relació amb la seguretat, es demana la presència de la 

Guàrdia urbana i la intervenció dels cossos de seguretat en zones concretes del barri. 

La Comissió de Seguiment proposa la creació de comissions amb implicació de les 

entitats,  quan calgui tractar amb els cossos de seguretat algun tema que preocupi el 

veïnat. Cal dir que aquesta dinàmica de treball està actualment activa en alguna zona 

del barri. 

 

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

Quant a l’associacionisme, apareix la idea que cal treballar amb l’objectiu que la 

Coordinadora d’Entitats sigui més eficaç, representativa i motivant. Es considera que 

cal definir-ne el paper i deixar més clars els seus objectius. Cal fomentar el treball en 

xarxa dintre del moviment associatiu, millorar la comunicació i la relació entre entitats,  

el fet de potenciar les trobades,  tant les lúdiques com les reivindicatives, també es 

plantegen com a línies estratègiques d’actuació amb vistes a un futur. 

 

Una altra idea que sorgeix a la Comissió és la creació d’una “Xarxa d’intercanvi de 

coneixements” i d’un “Banc del temps”. Cal dir que actualment està començant a 

funcionar el programa del “Banc de temps”, ubicat al Casal de Barri i gestionat per 

l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró, amb el suport tècnic i econòmic del Sector 

d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona i el Districte d’Horta-

Guinardó.  

 

El mateix Consell de Barri, es considera que cal potenciar-lo i definir-lo, i també definir 

els canals de comunicació amb el Districte. 

 

Aprofitant l’existència del Casal de Barri i el paper primordial que actualment té en la 

dinàmica veïnal i associativa, es demana que pugui ser un espai de participació 

vinculant i aconseguir debats més oberts perquè els veïns i les veïnes puguin 

participar de les grans decisions del barri. 
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PLA DE FUTUR DE CAN BARÓ. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 

EIX TEMÀTIC:       Serveis a les persones i equipaments 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACCIONS 

 

- Equipaments sanitaris:   

Ampliar i apropar els serveis sanitaris al barri. El CAP i l’atenció 

especialitzada són insuficients i estan situats fora de Can Baró.  

Els especialistes estan dispersos i allunyats del barri.   

- Equipaments educatius:   

Construir escola pública al barri (bressol i de primària)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipaments sanitaris:  

Creació d’un CAP per al  barri, ben connectat amb el transport 

públic. Microbusos que apropin la gent del barri als serveis 

especialitzats de salut i a l’Hospital de Sant Pau. 

 

- Equipaments educatius:  

Construcció d’escoles públiques al barri:  escola bressol i 

d’educació primària. Cal prioritzar el tipus de centre educatiu 

en funció de les dades estadístiques   de població en edat 

d’escolarització. 

           Escoles també pensades com a eixos vertebradors de la 

           creació  de xarxes al barri (d’entitats, del comerç, de serveis).  

           En aquest sentit és important la zona concreta del barri on  

           s’ubiquin les escoles. 

           Formar part del programa “Temps de barri”, com a projecte 

           educatiu. 
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- Equipaments esportius:  

Crear espais coberts per fer-hi esports federats (competició). 

També cal tenir present les possibilitats dels espais oberts : 

parc dels Tres Turons i  pedrera de Can Baró 

 

 

 

 

- Casal de Barri:  

Es considera una gran iniciativa però s’ha de continuar 

potenciant i dinamitzant. Potenciar el Casal com a espai de 

trobada del barri. 

 

- Local social Raimon Casellas:  

Fomentar  els seus  canals de comunicació dintre del barri. 

 

 

- Gent Gran:   

Creació de serveis i equipaments adreçats a la gent gran. 

 

 

 

- Equipament esportius:  

Crear al parc dels Tres Turons un circuit esportiu estable i 

senyalitzat. 

           Pista de “skate” al barri. 

           Creació d’una “via ferrata” a la pedrera de Can Baró.  Fer de la   

           pedrera  un referent d’escalada a la ciutat. 

           Crear a la pedrera un espai d’equipaments esportius i culturals. 

 

- Casal de Barri:  

Caldria “dignificar-lo” i millorar-lo quan a la visibilitat i 

l’accessibilitat.          

 

 

- Local social Raimon Casellas: 

Cal ampliar i millorar la comunicació de les activitats que s’hi 

fan. 

 

- Gent Gran:  

Necessitat d’un projecte  d’atenció continuada per a la gent 

gran,  pensat prioritàriament per atendre  la gent gran que té 
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- Joves:  

Crear espais al barri per a la gent jove.  

 

- Persones en risc d’exclusió social:   

Millorar l’atenció 

 

dificultats per sortir de casa. Hi han d’estar inclosos els 

equipaments i els serveis, i ha de recollir els problemes de 

mobilitat que té el barri. 

 

- Joves:  

Creació d’un casal al barri per a la gent jove, tipus “Boca Sud”. 

 

- Persones en risc d’exclusió social:  

Elaborar programes i crear serveis adreçats a les persones en 

risc d’exclusió social. Aquests projectes i/o programes poden 

estar vinculats o no a un equipament concret. 
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EIX TEMÀTIC: Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACCIONS 
 

 MOBILITAT: 

- Millorar les línies de bus del barri:   

Quant a la ubicació de parades, elaboració de rutes, horaris i 

freqüències de pas,  cal posar èmfasi en un transport públic 

amb possibilitats reals d’apropar la gent del barri als serveis 

bàsics (CAP, hospitals, escoles, serveis socials...). 

 

 

 

 

- Millorar algunes de les connexions internes del barri: 

Hi ha zones al barri que esdevenen “culs de sac”, sense una 

bona comunicació amb la resta del barri o amb l’entorn. 

 

- Millorar les connexions externes del barri. 

 

 

 

- Caldria un pla de mobilitat al barri. 

- Millorar les línies de bus del barri:   

En general caldrien més rutes i que aquestes fossin més 

curtes, amb microbusos de barri que apropin la gent als 

serveis bàsics, majoritàriament situats fora de Can Baró. 

La zona Panorama – Labèrnia necessita una millora pel que fa 

a la ruta del bus. 

Cal la reubicació de les parades del 114, passant pel CAP de 

Salut.  

 

- Connexions internes del barri:   

Cal fer una obertura entre els carrers Francisco Alegre i Josep 

Serrano, i també entre Josep Ixart i Joan Cortada. 

 

- Connexions externes:  

Especialment amb l’Hospital de San Pau. 
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- Millorar zones d’aparcament. 

 

 

 

 

 

- Crear un projecte de “Camí escolar”. 

 

 

 ESPAI PÚBLIC: 

 

- Impulsar una reforma urbanística al barri de Can Baró.  

 

- Millorar l’estat de les voreres. 

 

- Remodelar les places del barri.  

Quan es planifiquin places i/o espais verds al barri, treballar 

sota un paraigües de planificació d’usos. 

 

 

 

 

- Millorar zones d’aparcament:   

Regulació de l’aparcament a Vista Park. Cal valorar la viabilitat 

del projecte de pàrquing cobert. Regulació de l’ús veïnal i 

l’horari de la zona d’ aparcament del Parc Güell i informar-ne 

el veïnat. 

 

- “Camí escolar”: 

Creació d’un camí escolar, pensant en els infants de l’escola 

ACIS, i també en els infant que van a escoles fora del barri. 

 

 

- Millorar l’estat de les voreres:   

Sobretot a  Can Baró antic, tenint en compte el pla de mobilitat 

previ, els forts  pendents del barri i l’impacte de l’arbrat. 

 

- Remodelació de places:   

Repensar la plaça Can Baró, on a més curt termini es demana 

intervenció sobre les zones enjardinades. Transformar les 

places del barri (Font Castellana, Can Baró, Vista Park, 

Raimon Casellas) i fer seguiment de la futura remodelació de 

la plaça Sanllehy. 
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- Millorar el servei de neteja actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HABITATGE: 

 

- Potenciar habitatges per a joves. 

 

- Servei de neteja:  

Cal millorar la recollida selectiva de residus i fer-la més 

accessible a la gent en un barri amb desnivells orogràfics. 

S’ha de controlar els horari de recollida amb l’objectiu de 

reduir sorolls. 

Instal·lació d’un punt verd fix a la zona alta del barri i/o fer que 

el Punt verd mòbil s’hi apropi. 

Més control dels horaris de recollida per tal de reduir-ne  els 

sorolls. 

Tenir  més control dels excrements dels gossos. 

 

 

- Habitatges per a joves.  

Cal definir-ne una estratègia. 

S’ha d’ntegrar la demanda al projecte dels Tres Turos. 
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EIX TEMÀTIC: Comerç, ocupació, empreses i mercats 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACCIONS 
 

 

- Dinamitzar l’activitat comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fomentar l’agrupament  de serveis per empreses. 

 

 

 

 

 

- Dinamitzar l’activitat comercial:  

Vincular aquesta dinamització amb la presencia 

d’equipaments, atès que s’entenen aquests equipaments com 

a punts de trobada. Apostar per l’estreta relació entre 

equipaments i serveis. 

Adaptar i millorar la mobilitat tenint en compte els itineraris de 

compra. 

Incloure la dinamització comercial al projecte de Tres Turons. 

Connectar els microbusos amb els mercats més propers, 

tenint molt present el nou mercat del Guinardó. 

 

- Serveis per a empreses:   

Crear un “viver d’empreses” -oficines petites que puguin 

compartir serveis-. 
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EIX TEMÀTIC: Convivència, prevenció i seguretat 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACCIONS 
 

- Dotar el barri d’espai de convivència similar a una “plaça 

del poble”. 

 

 

 

- Presència i visibilitat de la Guàrdia Urbana. 

 

 

 

 

- Intervenció cossos de seguretat. 

 

 

 

 

- Participació de les entitats. 

 

- Espais de convivència al barri: 

Dotar el barri d’un espai de convivència similar a una “plaça 

major”. Remodelar les places Can Baró,  Raimon Casellas  i 

Vista Park ...per tal d’aconseguir aquest efecte aglutinador. 

 

- Guardia Urbana:  

Fomentar la vigilància al barri. Caldria un seguiment especial 

de la zona de Raimon Casellas i de la zona poliesportiva del 

carrer Tenerife. 

 

- Cossos de seguretat: 

Trobar solucions a la situació de conflicte causada per la 

venda d’estupefaents a l’espai públic en algunes zones del 

barri. 

 

- Participació de les entitats:  

Tenir present davant situacions de conflicte, la creació de 

comissions on estiguin integrades les entitats del barri. 
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EIX TEMÀTIC:      Associacionisme i participació 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACCIONS 
 

- Coordinadora d’entitats:  

Treballar per tal que sigui més eficaç, representativa i  

motivadora. 

 

 

 

 

 

- Entitats: 

Cal fomentar l’associacionisme ja que reforçarà el sentiment 

de pertinença a Can Baró.  

Caldrien fer més esforços per millorar el compromís polític de 

les entitats del barri. 

S’ha de fer sentir més la veu de les entitats. 

S’han de saber explicar els objectius comuns de les entitats a 

llarg termini. 

És molt important el treball de les entitats amb els col·lectius 

de nouvinguts, gent gran i joves per tal de compartir 

 

- Coordinadora d’Entitats:   

Cal definir el paper de la Coordinadora d’Entitats de Can Baró. 

Legitimar-la i deixar clar els seus objectius i el rol de cadascú. 

Cal omplir-la de continguts, a partir de treballar  objectius 

comuns entre les entitats.  

Cal crear un sentiment de pertinença al barri i a la 

coordinadora.  

 

- Entitats:   

Caldria  un treball de les entitats  per donar-se a conèixer,  

divulgar les seves actuacions i activitats al barri i treballar   

entre les entitats el sentiment de pertinença a Can Baró. 

           S’han de compartir les experiències entre les diferents entitats i 

           fomentar el treball en xarxa, la comunicació i la relació entre 

            elles.  Un treball que hauria de permetre marcar objectius  

            comuns que s’haurien de treballar des de les entitats. 

            Cal potenciar les trobades entre les entitats, amb  jornades de  

            reflexió i jornades lúdiques i/o festives, i també jornades 
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experiències i coneixements.  

 

 

 

 

- Consell de barri:   

Potenciar el Consell com a espai de participació  vinculant. 

           Fomentar la participació i millorar el compromís polític  

           per  tirar endavant les propostes sorgides d’aquests tipus de 

           processos. 

 

 

 

 

 

- Equipaments com a eixos vertebradors de la vida 

associativa i participativa del barri: 

Una escola i/o altres equipaments al barri, facilitarien la 

promoció del barri i potenciarien el sentiment de pertinença a 

Can Baró.  

 

 

           reivindicatives per fer sentir la seva veu. 

            Creació d’un “banc del temps” i una “xarxa d’intercanvi de  

            coneixements”. En aquest sentit caldrien més recursos de 

            dinamització  comunitària. 

 

- Consell de Barri:  

Cal definir el rol del Consell de Barri i de les entitats que hi 

participen, i potenciar-ne el debat intern.  

Realitzar Consells “monogràfics” sobre temes d’interès general 

per al barri. 

Fer participar el veïnat des del moment en què es dissenyen 

els projectes, no limitar-se a informar quan ja estan decidits. 

Definir els canals de comunicació amb el Districte, i també els 

interlocutors amb l’administració. 

 

- Equipaments com a eixos vertebradors de la participació 

(tant associativa com individual) al barri:  

Ubicar equipaments a Can Baró, pensats des del seu projecte 

inicial com a punts de referència del barri. 
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- Casal de Barri:  

Aconseguir que sigui un espai de participació vinculant. 

 

- Casal de Barri:  

Fer debats més oberts perquè els veïns i les veïnes puguin 

participar de les grans decisions del barri. 
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C// CONCLUSIONS  

 

El procés per elaborar el Pla de futur ha estat un procés de certa complexitat. Elaborar 

línies estratègiques generals a partir de necessitats concretes i precises,  és un 

exercici d’abstracció  tant important  com necessari,  per poder crear un marc que sigui 

punt de partida i arribar així a propostes concretes que serveixin per resoldre o millorar 

la situació actual i futura del barri.  

 

A Can Baró durant tot aquest procés s’ha evidenciat la implicació d’algunes entitats del 

barri i també la potencialitat del seu teixit associatiu. L’Associació de Veïns i Veïnes de 

Can Baró, conjuntament amb la Coordinadora d’Entitats, altres entitats de llarga 

trajectòria al barri i alguns veïns a títol individual, han apostat per formar part d’una 

comissió de gent disposada a pensar i reflexionar sobre el barri on viuen.  Cal dir que 

bona part dels temes que apareixen en aquest Pla de futur no són nous al barri,  ni 

tampoc ho són a les reivindicacions de les seves entitats. També és important 

assenyalar que en aquest document s’han intentar recollir  totes les idees sorgides a la 

“Jornada de debat sobre el barri de Can Baró” del dia 16 de maig de 2010,  

organitzada pel moviment associatiu del barri. El consens no ha estat difícil, ja que 

existeix una coincidència de fons en allò que necessita el barri. El debat, el diàleg, el 

temps dedicat a les sessions de la Comissió de Seguiment sí que ha estat llarg, ric en 

idees,  i considerem que fructífer  quant als resultats. 

 

A la Comissió de Seguiment es plantegen necessitats d’un barri que té pocs 

equipaments públics al seu territori, on malgrat les intervencions i les millores recents, 

com l’ urbanització de l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, o les escales de José 

Millán González...,  encara necessita adequació urbanística de places i carrers, millora 

del transport públic per facilitar la mobilitat del veïnat,  espais per fomentar la 

convivència veïnal,  o estratègies de dinamització comercial a les zones internes del 

barri... En aquesta línia s’ha treballat a la Comissió de seguiment, amb la idea de 

potenciar un barri pacífic, que prioritzi i s’adapti a les necessitats de la gent que hi viu.  
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La feina feta durant les sessions de treball per elaborar la proposta del Pla de Futur ha 

permès no tan sols plantejar  i consensuar els aspectes que hi són reflectits, sinó que 

ha estat també una oportunitat per fer un treball en comú amb visió global de barri,  on 

cada participant ha aportat aquells elements que coneix amb més profunditat per 

l’activitat i les vivències que li són pròpies. 

 

S’ha creat un espai de participació  que inclou entitats, ciutadans, grups municipals i 

tècnics del Districte i s’ha redactat un document flexible i obert a noves aportacions, 

amb la qual cosa s’ha iniciat un treball conjunt de construcció de barri que  ha de 

continuar en els propers Consells de barri i Comissions de seguiment i que ajudarà, 

entre d’altres,   a prioritzar les intervencions del proper  Pla d’Actuació del Districte. 
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D// ANNEXOS:  

 

PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN L’ELABORACIÓ DEL PLA DE 

FUTUR 

 

- Cristina Gómez – Consellera Barri – Grup Municipal PSC 

- Miguel Hernández – Vicepresident Consell Barri 

- Pere Nieto – Conseller Tècnic 

- Susanna Porcar – Grup Municipal CIU 

- Felisa Vila – Grup Municipal PPC 

- Joan Vallvé - Grup Municipal ICV-EUiA 

- Enric Rius – Grup Municipal ERC 

- Marc Pons – Ciutadà a títol individual 

- Enric Capdevila – Ciutadà a títol individual 

- Teresa Baguena – AVV Can Baró 

- José Luis Petreñas – AVV Can Baró 

- Josep Mª Granollers – AVV Can Baró 

- Ramon Español – AVV Can Baró 

- Carlos Cabrejas – AVV Can Baró 

- Arturo Porta – AVV Can Baró 

- José A. Romero – AVV Can Baró 

- Antoni Vernet – AVV Can Baró i Parròquia Crist Redemptor 

- Roc Matheu – AE Can Baró 

- Rosa M.  Rodríguez – Sanllehy Comerç 

- Jesús Sobrino – Sanllehy Comerç 

- Quim Martín – Coordinadora Entitats Can Baró 

- Miguel Angel Poyatos – Penya Barcelonista Can Baró 

- Xavier Simó – Associació la Finestra 

- Elena Rovira – AMPA ACIS Artur Martorell 

- Isabel Palou – ACIS Artur Martorell 

- Miguel Morcillo – Director Casal de barri  Pirineu 

- Pilar Causapié – Tècnica de Barri 
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BUIDATGES DE LES SESSIONS DE TREBALL: 

 

Buidatge de tallers 

Districte/barri: Can Baró  
Data i hora: 07/06, 19h-21h 
Lloc: Casal de Barri Pirineu 
Nom del dinamitzador/a: Albert i Jessica 

 

Eix temàtic:  

SERVEIS I EQUIPAMENTS 
ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

Validació diagnosi 
Els assistents consideren que ja han treballat amb la tècnica de barri aquesta qüestió i que ja 
han confirmat la seva prediagnosi. La Coordinadora d’Entitats fa entrega del diagnòstic que 
han treballat amb diverses entitats del barri. Es considera oportú saltar aquesta part de la 
dinàmica i treballar directament les línies estratègiques   
 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

SERVEIS I EQUIPAMENTS  
Equipaments sanitaris. 
Es considera que els serveis sanitaris per al barri són insuficients ja que has de moure’t a 
altres barris veïns, i encara s’ha d’anar més lluny quan es tracta d’alguna especialitat mèdica 
concreta. Es creu necessari un CAP pel barri ben connectat amb el transport públic. 
Sobre els equipaments educatius. 
La demanda gira en torn a la necessitat de tenir escoles Bressol i de primària. Sobre la qüestió 
de l’institut es considera que l’IES Joan Brossa es considera com del barri. Una part del grup 
comenta que caldrà ser pragmàtics i veure les dades estadístiques per a saber a quin tipus de 
centre educatiu se li hauria de donar prioritat.  
 

Sobre els equipaments esportius. 
Per tal que es pugui jugar a esports de competició (federats) caldrà pensar en tenir una part de 
l’espai cobert. Hi ha molts equipaments esportius al voltant del barri però es necessitaria 
aquest espai cobert i adequat per a les competicions federades i que no marxin els equips del 
barri.  

Sobre els serveis i equipaments per a la gent gran. 

 Desenvolupar un projecte d’atenció continuada per la gent gran que surt poc de casa 

(per la dificultat de la mobilitat al barri), per tal que mantingui contacte i faci vida al 

barri.   

 Equipaments i espais: Centre de dia, Casal de la Gent Gran i residències públiques (ja 

que es considera que hi ha oferta de residències privades però no són accessibles per 

la gent de Can Baró)  

 

Fer un circuit estable i senyalitzat al Parc dels Tres Turons.  
Per tal de poder fer esport i poder caminar es proposa fer un circuit en aquest parc. Es 
comenta que l’estudi per fer el circuit està fet i que no costaria fer-lo.  
 

Sobre els equipaments per als joves. 
Fa falta un espai que estigui destinat per al col·lectiu jove. També es comenta que al Pla 
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d’Equipaments es parlava d’una pista d’skate que no s’ha realitzat encara i que val la pena 
recuperar la idea i seguir-la reivindicant.  
 

Fer de la cantera un referent d’escalada a la ciutat amb una via ferrata. 
 

Punt Verd al Barri. 
 

Potenciar el Casal de Barri. 
Es considera una gran iniciativa el Casal de Barri però s’ha de seguir potenciant i dinamitzant 
el model de casal desenvolupat. Es planteja la idea que el Casal de Barri acabi situant-se a la 
Masia de Can Baró, així la Masia esdevindria el centre de la vida veïnal del barri. Es planteja 
també que esdevingui un centre cívic, tot i que no hi ha consens en si el Casal de Barri ha de 
tenir aquest model. 
 

Els antiaeris, al Turó de la Rovira, es podrien convertir en un equipament sobre la 
memòria històrica.  
 

Treballar programes i serveis per a persones en risc d’exclusió social. Aquests 
serveis/programes poden anar lligats a un equipament o no.  
 

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

Donar a conèixer i donar més visibilitat a les entitats del barri.  
Es considera important treballar les entitats amb col·lectiu de nouvinguts, gent gran i joves per 
tal de compartir experiències i coneixements. D’aquí podria sorgir la creació d’un Banc del 
Temps i una Xarxa d’Intercanvi de Coneixements. 
 

Més participació des de l’inici dels projectes. 
Es planteja que cal que els veïns i veïnes puguin participar en el moment del disseny dels 
projectes i no quan està tot tancat i decidit. Informar no és participar. Cal fomentar més la 
participació i millorar el compromís polític per a tirar endavant les propostes sorgides d’aquests 
tipus de processos.  
 

Una escola pròpia del barri funcionarà com a eix vertebrador de la vida de Can Baró. 
Es planteja que el fet de tenir una escola que sigui del barri facilitarà la promoció i potenciació 
del sentiment de pertinença dels més petits. D’aquesta manera es vertebrarà la seva educació 
amb la vida al barri i en fomentarà la seva participació (ja sigui associativa com individual). 
 

Millorar el Consell de Barri:  

 com a un espai de participació vinculant.  

 fer debats més oberts per a que els veïns puguin participar de les grans decisions del 

barri. 

Fomentar el treball en xarxa, la comunicació i la relació entre les entitats. 
El grup creu que barri compte amb un associacionisme molt viu i molt potent però no es 
treballa en xarxa i hi ha poca comunicació. També hauria d’existir més compromís. Aquest 
treball en xarxa hauria de permetre poder marcar objectius comuns a treballar des de les 
entitats. 
 

Redefinir la Coordinadora d’Entitats per treballar objectius comuns i fer-la més eficaç, 
motivant i representativa. 
 

Fomentar l’associacionisme reforçarà el sentiment de pertinença a Can Baró.  
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Buidatge de tallers 
 
 

Districte/barri: Can Baró  
Data i hora: 12/07, 19h-21h30 
Lloc: Casal de Barri Pirineu 
Nom del dinamitzador/a: Charlotte 

 
El taller es va centrar en reflexionar sobre les aportacions en format de propostes per a 
millorar el barri segons els tres eixos de treball. Caldrà però tenir present el diagnòstic 
de la coordinadora d’entitats així com les demandes històriques no contemplades en el 
present resum.  

 
 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

EIX TEMÀTIC: ESPAI PÚBLIC, URBANISME, HABITATGE, MOBILITAT 

Mobilitat:  
- Millora les línies de barri: ubicació de parades, rutes, horaris, freqüència: 

El grup considera que la zona Panorama-Labèrnia necessita d’una millora 
pel que fa al pas del bus. Pel que fa al 114, es demanda la reubicació de 
les parades passant pel CAP SALUT. Pel que fa a les rutes, es demanda 
més rutes i rutes més curtes.  

- Millora de la connexió interna del barri: crear una apertura entre Francisco 

Alegre i Josep Serrano així com entre Josep Ixart i Joan Cortada (pça del 

peta).  

- Millora de la connexió del barri cap en fora/baix: connexió amb l’Hospital St 

Pau. 

- Millorar l’accessibilitat al barri 

- Regulació de l’aparcament a Vista Park. Demanda d’un projecte ben fet. 

Viabilitat del projecte de pàrquing cobert? 

Espai públic: 
- Millora de l’estat de les voreres: sobretot a Can Baró antic i tenint present 

l’impacte de l’arbrat.  

- Remodelació de places: pl. Can Baró ( a curt termini es demana millorar-ne 

les zones enjardinades) i Joan Cortada.  

- Millora del servei de neteja actual.  

- Instal·lar un punt verd fixa i/o mentrestant fer que el punt verd mòbil s’apropi.  

- Impulsar un pla de millora urbana i millora de l’actual PGM 

Habitatge: 
- Potenciar habitatge per a joves parelles. Definir una estratègia. Integrar la 
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demanda en el projecte dels Tres Turons.  

EIX TEMÀTIC: COMERÇ, OCUPACIÓ I EMPRESES 
- Dinamitzar l’activitat comercial vinculant-ho amb la presencia d’equipaments 

donat que s’entenen com a punts de trobada i que podria permetre la 

generació de comerços.  

- Incloure la dinamització comercial en el projecte dels Tres Turons 

- Realitzar un anàlisi de mobilitat pel que fa als itineraris de compra 

- Valorar l’impacte de tenir una gran o mitjana superfície pel que fa als preus 

 

- Fomentar l’agrupació de serveis per a empreses: Viver d’empreses (oficines 

petites, compartir serveis).  

Altres aportacions no consensuades 

- El grup no es posa del tot d’acord sobre si cal implantar un pla de dinamització 
comercial sinó més aviat apostar per l’estreta relació entre equipaments i 
comerç.  

 

 

 
EIX TEMÀTIC: CONVIVÈNCIA, SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

- Demanda de dotar el barri d’un espai de convivència similar a una plaça del 

poble. Es creu que remodelar les places de Can Baró i Joan Cortada podran 

aconseguir aquest efecte aglutinador.  

- Major visibilitat de la Guàrdia Urbana: fomentar i desenvolupar la seva 

presència així com la vigilància al barri.  

- Trobar solucions a la situació de conflicte deguda a la situació de venda de 

drogues a l’espai públic.  
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ACTES DE LES COMISSIONS DE SEGUIMENT 

 
 
1.- ACTA CONSTITUCIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI 
DE CAN BARÓ. 
 
Data: 19 d’abril de 2010 a les 19:30 h. 
Lloc: Casal de barri el “ Pirineu” 

 
Assistents: 
- Miguel Angel Poyatos – Penya Barcelonista Can Baró 
- Marc Pons Tardio – Ciutadà a títol individual 
- Teresa Baguena Lobato – AVV Can Baró 
- José Luis Petreñas – AVV Can Baró 
- José Mª Granollers – AVV Can Baró 
- Ramon Español – AVV Can Baró 
- Carlos Cabrejas – AVV Can Baró 
- Arturo Porta – AVV Can Baró 
- Roc Matheu – AE Can Baró 
- Antoni Vernet Pérez – AVV Can Baró 
- Enric Capdevila Vázquez – Ciutadà a títol individual 
- Rosa Mª Rodríguez – Sanllehy Comerç 
- Jesús Sobrino – Sanllehy Comerç 
- Quim Martín – Coordinadora Entitats Can Baró 
- Elena Rovira – AMPA ACIS Artur Martorell 
- Isabel Palou – ACIS Artur Martorell 
- Susanna Porcar – Grup Municipal CIU 
- Felisa Vila – Grup Municipal PPC 
- Pere Nieto – Conseller Tècnic 
- Cristina Gómez – Consellera Barri – Grup Municipal PSC 
- Miguel Hernández – Vicepresident Consell Barri 
- Miguel Morcillo – Director Casal de barri 
- Pilar Causapié – Tècnica de Barri 
 
S’excusen :  
Jordi Fornés – Grup Municipal ICV-EUiA 
Enric Rius – Grup Municipal ERC 
Xavier Simó – Associació Cultural Finestra 
Cesc Furné - Cooperativa  
Custodia Moreno – Raimon Casellas  
Nacho Susagna – Penya Barcelonista  
Montse Llamas – Associació Cultural Finestra  
Pedro Jiménez – Raimon Casellas  
 
 
Ordre del dia: 
- Composició de la Comissió de Seguiment i explicació de les seves funcions 
- Presentació de la prediagnosi del barri 
- Pla de Futur 
- Constitució de grups de treball, si escau 
- Torn obert de paraules 
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Temes tractats: 
 
1.- Comissió de seguiment i funcions: La Cristina Gómez, consellera,  explica les 
funcions que tindrà la comissió de seguiment i la metodologia de treball. Dóna per 
constituïda la comissió de seguiment del Consell de Barri de Can Baró. 
 
2.- Prediagnosi de barri. Es treballa sobre Punts Forts i Punts Febles i Valoració 
General del Barri, a partir de la prediagnosi del barri que presenta la Tècnica de Barri. 
 
Prèviament, des de la Coordinadora d’Entitats de Can Baró s’informa a la Comissió, 
que tenen previst la realització d’una jornada de debat sobre el barri de Can Baró,  
amb la participació de les entitats i els veïns/veïnes que ho desitgin,  i on també es 
convidarà els tècnics del Districte i els representants dels grups municipals.  L’objectiu 
de les Jornades serà treballar sobre una diagnosi de barri, oferint un espai de treball 
per debatre , intercanviar informació i  consensuar actuacions futures al barri. 
 
 
Esmenes plantejades a la presentació de la Prediagnosi: 
 
- VISIÓ GENERAL DEL BARRI: 

- El tema que es considera prioritari i que ha d’anar com a primer punt de la 
visió general és l’orografia i els desnivells del territori. 
- Seguint després per “la problemàtica social” que també es considera 
important. 

  
-  PUNTS FORTS:  

- Treure “la realitat de la gent gran, acompanyada i controlada” com a punt fort. 
En tot cas,  posar algun punt on aparegui que s’ha de treballar per esbrinar la 
realitat de la gent gran de Can Baró i aprofundir sobre la seva  problemàtica. 
- Al punt de les entitats,  fer referència i incorporar-hi : “implicació i compromís 
social i veïnal  de les entitats del barri, amb forta capacitat de convocatòria”. 
 “Entitats que tenen com a objectiu en la seva actuació les millores del barri, i 
com aquestes repercuteixen sobre les persones”. 
- Parlar dels joves i la participació en el moviment associatiu (punts forts). 

 
- PUNTS FEBLES: afegir-los als que ja apareixen: 
 - Més referències a l’orografia i les necessitats socials. 
 - Barri amb manca d’ espais públics. 
 - També hi manquen aparcaments . 
 - En general amb “zones envellides” a nivell urbanístic i d’espai públic. 

 - Problemes de mobilitat i comunicació. Transport públic amb dificultats per fer 
accessibles els serveis bàsics. Dintre de les actuacions en mobilitat s’ha de 
tenir en compte la mobilitat interna del barri, a  partir del bus de barri; i la 
mobilitat externa, plantejada de cara a la comunicació amb els serveis per a la 
gent de Can Baró i que estan situats fora del barri,  com és l’Hospital de Sant 
Pau.  
- Fer més èmfasi en “la manca d’equipaments, sobretot d’escola pública, llar 
d’infants, casal de gent gran”. El redactat on hi diu “majoria d’equipaments fora 
dels límits” caldria dir que els equipaments “manquen”. 
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- L’actuació dels Tres Turons deixa obertes moltes expectatives futures,  
encara sense concretar,  en quan als equipaments i serveis per a les famílies 
que han de canviar el seu lloc d’habitatge. 

 
 
3.- Presentació Pla de Futur que es treballarà en properes sessions de la 
Comissió de Seguiment. Es presenta el document global de Pla de Futur i la plantilla 
sobre la que es treballarà a la propera sessió de la Comissió. 
 
Acords: 
- Caldria una diagnosi consensuada, la que resulti de la revisió d’aquesta que avui s’ha 
presentat, o de la que realitzin les pròpies entitats. 
- Les entitats passaran a la Tècnica de Barri per e-mail les propostes a la prediagnosi 
que considerin,  en funció del que s’ha treballat avui. 
- La Tècnica de Barri acabarà d’incorporar al document les esmenes aparegudes.  
- Tornarem a convocar la propera Comissió de Seguiment per a  la primera setmana 
del mes de juny. 
 
Sense més temes a tractar finalitza la reunió. 
 
 

 
 
 
2.- ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI DE CAN BARÓ. 
 
Data: 7 de juny de 2010 a les 19:00 h. 
Lloc: Casal de barri el “ Pirineu” 

 
Assistents: 
 
- José Mª Granollers – AVV Can Baró 
- Ramon Español – AVV Can Baró 
- Arturo Porta – AVV Can Baró 
- Enric Capdevila Vázquez – Ciutadà a títol individual 
- Quim Martín – Coordinadora Entitats Can Baró 
- Xavier Simó i Esparrich – Associació La Finestra 
- José A. Romero – AVV Can Baró 
-  Felisa Vila – Grup Municipal PPC 
- Pere Nieto – Conseller Tècnic 
- Cristina Gómez – Consellera Barri – Grup Municipal PSC 
- Joan Vallvé Navarro – Grup Municipal ICV-EUiA 
- Miguel Hernández – Vicepresident Consell Barri 
- Miguel Morcillo – Director Casal de Barri El Pirineu 
- Pilar Causapié – Tècnica de Barri 
 
S’excusen :  
- Pedro Jiménez – Local social Raimon Casellas 
- Cesc Furné – Associació Consum Ecològic 
- Roc Matheu – AE Can Baró 
- Montse Llamas – Associació La Finestra 
- Susanna Porcar – Grup Municipal CIU 
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Ordre del dia: 
- Propostes pel Pla de Futur de Can Baró: treball sobre dos eixos 
  a) Serveis a les persones i equipaments 
  b) Associacionisme i participació 
- Debat i acords. 
 
 
Temes tractats: 
 
Cristina Gómez presenta a Joan Vallvé,  nou Conseller d’ICV-EUiA,  el qual substitueix   
Jordi Fornés, i excusa  Pere Nieto que s’incorporarà una mica més tard. Presenta a la 
Jessica i l’Albert de la Fundació Segle XXI, els quals ajudaran a dinamitzar la sessió. 
 
Quim Martín distribueix una síntesi del Document que es va treballar des de les 
entitats sobre “La diagnosi del barri”. 
 
Es planteja aquesta com una sessió de treball. Avui treballarem dos eixos: Serveis a 
les Persones/Equipaments  i Associacionisme/Participació. 
 
La Tècnica de Barri distribueix les plantilles sobre les quals treballarem els dos eixos. 
Els dinamitzadors proposen treballar línies estratègiques i accions del Pla de Futur, 
amb els participants distribuïts  en petits grups. Després es farà una posada en comú 
del treball amb la  resta de grups. 
 
Es proposa que el document de la diagnosi avui distribuït  pugui servir de base. 
Tothom hi està d’acord. 
 
Miguel Hernández demana la paraula. Diu que com a AVV volen que es tinguin en 
compte les peticions fetes en altres documents anteriors (Pla d’Equipaments, PAD i 
revisió de aquest). També comenta que a la revisió del PAD del 6/3/2010 no recull 
l’escola primària i l’escola bressol, així com altres equipaments que ja s’havien 
demanat al PAD.  Vol també deixar constància  de que no s’ha informat a l’AVV del 
projecte sobre  l’aparcament en superfície de Vista Park, ni dels projectes a Raimon 
Caselles. Es proposa que totes les aportacions d’en Miguel quedin reflectides al 
document d’avui.  
 
Els diferents grups fan les seves aportacions, de les quals queda  constància al 
document sobre el “Buidatge de tallers” (veure document) 
 
Es debat el criteri de priorització de les demandes que apareixen. Miguel Morcillo 
planteja crear una metodologia o marc de treball per tal d’identificar prioritats. Miguel 
Hernández planteja fer un estudi del barri a partir de bases de dades ja existents com 
és el padró municipal i/o altres documents. 
 
Pere Nieto, contestant a algunes de les intervencions,  recorda i aclareix que a partir 
del Consell de Barri  i de les Comissions de Seguiment es plantegen línies 
d’intervenció de futur, remarcant que no són temes tancats,  i que les planificacions a 
uns anys vista poden canviar ja que  la realitat també és canviant.   
 
Es tanca la sessió, tornarem a convocar la propera Comissió de Seguiment per al mes 
de juliol 2010, probablement el dia 12.  La Tècnica de Barri farà la següent 
convocatòria, en la qual es treballà sobre la resta d’eixos del Pla de Futur. 
 
Sense més temes a tractar finalitza la reunió. 
_____________________________________________________________________ 
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3.- ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI DE CAN BARÓ. 
 
Data: 12 de juliol de 2010 a les 19:00 h. 
Lloc: Casal de barri el “ Pirineu” 

 
Assistents: 
 
- José Mª Granollers – AVV Can Baró 
- Arturo Porta – AVV Can Baró 
- Enric Capdevila Vázquez – Ciutadà a títol individual 
- Marc Pons Tardio – Ciutadà a títol individual 
- Teresa Baguena Lobato – AVV Can Baró 
- Josep Lluís Petreñas – AVV Can Baró 
- Felisa Vila – Grup Municipal PPC 
- Susanna Porcar – Grup Municipal CIU 
- Pere Nieto – Conseller Tècnic 
- Cristina Gómez – Consellera Barri – Grup Municipal PSC 
- Joan Vallvé Navarro – Grup Municipal ICV-EUiA 
- Miguel Hernández – Vicepresident Consell Barri 
- Miguel Morcillo – Director Casal de Barri El Pirineu 
- Pilar Causapié – Tècnica de Barri 
 
Ordre del dia: 
 
- Propostes pel Pla de Futur de Can Baró: treball sobre tres eixos 
 
 a) Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 
 b) Comerç, ocupació, empreses i mercats 
 c) convivència, prevenció i seguretat 
 
- Debat i acords. 
 
Temes tractats: 
 
Es treballen els tres eixos de l’ordre del dia. La tècnica de barri distribueix la plantilla 
“Pla de futur de Can Baró. Eixos temàtics”, sobre la que es proposa treballar. Aquest 
document serveix com a document de partida, per afegir-hi o modificar-hi el que la 
Comissió consideri necessari. 
 
La dinàmica serà la mateixa que a la sessió anterior. Es tracta de treballar en petits  
grups,  per passar després a fer una posada en comú més general. 
 
Es fa incidència per part dels participants en la necessitat d’agilitzar els projectes. 
Consideren que moltes de les peticions que es plantegen ara ja fa anys que les 
reivindiquen, i per tant s’haurien d’agilitzar. 
 
Es demana que la Comissió de Seguiment sigui un espai no solament reivindicatiu 
sinó també un lloc per debatre  les necessitats concretes del barri i les seves prioritats. 
 
El Sr. Jesús Sobrino (president de Sanllehy comerç) no està d’acord amb el mètode de 
treball utilitzat a la sessió.  També  considera que el Consell de Barri ha de ser un 
espai de participació política, on els ciutadans tinguin possibilitats de participar. Marxa 
abans que s’acabi la sessió d’avui. 
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Es treballa en grups reduïts sobre la proposta inicial feta. Es recullen les propostes de 
cada grup, les quals queden reflectides al document “Buidatge de tallers”. 
 
Acords: 
 
Al setembre ens hem de tornar a trobar, abans del Consell de Barri, per acabar de 
consensuar el documents de “Diagnosi” i de “Pla de Futur” que després es portaran al 
Consell de Barri. 
 
Sense més temes a tractar finalitza la reunió.  
 
 

 
 
 
 
4.- ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI DE CAN BARÓ 
 
Data: 13 d’octubre de 2010 a les 19:00 h. 
Lloc: Casal de barri el “ Pirineu” 

 
Assistents: 
 
- José Mª Granollers – AVV Can Baró 
- Arturo Porta – AVV Can Baró 
- Enric Capdevila Vázquez – Ciutadà a títol individual 
- José Luís Petreñas – AVV Can Baró 
- Teresa Báguena – AVV Can Baró 
- Quim Martín – Coordinadora Entitats Can Baró 
- Enric Rius Sáez – Grup Municipal ERC 
- Cristina Gómez – Consellera Barri – Grup Municipal PSC 
- Joan Vallvé Navarro – Grup Municipal ICV-EUiA 
- Miguel Hernández – Vicepresident Consell Barri 
- Miguel Morcillo – Director Casal de Barri El Pirineu 
- Pilar Causapié – Tècnica de Barri 
 
S’excusen :  
- Pere Nieto – Conseller Tècnic  
- Susanna Porcar – Grup Municipal CIU 
 
Ordre del dia 
 
1.- Concreció document “Diagnòstic Can Baró”. 
2,-  Presentació i aportacions dels eixos temàtics per elaborar el Pla de Futur de Can 
Baró. 

3.- Debat i acords.  
 
Temes tractats 
 
Cristina Gómez, consellera de Can Baró, concreta l’ordre del dia i el pla de treball per 
a la sessió d’avui. 
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Sobre el primer punt “Concreció document diagnòstic Can baró”, es dóna per vàlid el 
document que ja es va presentar a la sessió anterior de la Comissió, i que va ésser el 
resultat de la Jornada de debat sobre el barri de Can Baró de 16 de maig de 2010. 
 
La tècnica de barri explica la documentació que té cada membre de la Comissió a la 
carpeta: actes de sessions anteriors amb documents de buidatge de les dues 
Comissions de Seguiment i el document Pla de Futur del barri de Can Baró (resultats 
de la validació per cada eix temàtic i línies estratègiques del Pla de futur),  sobre el 
qual es treballarà i consensuarà avui.  
 
Enric Rius (Grup municipal ERC)  pregunta que d’on ha sortit la demanda que els 
tècnics de barri de Barcelona redactin els plans de futur.  Es contesta que ha estat des 
de la Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territorial de l’Ajuntament. També 
pregunta si els plans de futur seran públics, es respon que és el document que es 
presentarà al Consell de Barri. 
 
José Luis Petreñas confirma a la comissió que s’ha recollit al document tot el que es 
va enviar des de l’AVV. Es recorda que encara és un document obert i que si fent 
revisió consideren que hi ha algun tema que s’hi ha d’incloure,  es pot enviar a la 
tècnica de barri. 
 
Durant la sessió d’avui es revisa el document de treball:  les concrecions i els acords 
queden reflectits al document.  
 

 EIXOS TEMÀTICS: 
 

- A l’eix “Serveis a les persones i equipaments”, s’acorda deixar constància al 
document dels serveis i dels equipaments que poden ser utilitzats pels 
ciutadans/nes de Can Baró però que estan ubicats fora del barri.  
S’assenyalarà com “Situats fora dels límits del barri” amb lletra negreta, 

- a l’eix “Associacionisme i participació”, afegir en actuacions en marxa el 
“Projecte emblemàtic sobre la Memòria Històrica”, 

- altres correccions i matisacions:  vegeu correccions al document Pla de Futur.  
 

 

 PUNTS FORTS/POTENCIALITAT – PUNTS FEBLES/ASPECTES DE 
MILLORA: 
 

- El Local Social Raimon Casellas: com aspectes de millora s’hi hauria de posar 
la necessitar de millorar els canals de comunicació de les activitats que es fan 
al Local, 

- no s’acaba de concretar a la Comissió  què suposa com a potencialitat per al 
barri la seva ubicació en relació al Parc dels Tres Turons, 

- assenyalar que la manca de transport públic fa referència al transport interior i 
nocturn, 

- altres correccions i matisacions: vegeu correccions al document Pla de Futur. 
 

 
 

 LÍNIES ESTRATÈGIQUES I ACCIONS: 
 

- Afegir als equipaments esportius: creació a la cantera de Can Baró d’un espai 
d’equipaments esportius i culturals, 

- fer èmfasi en relació al Casal de Barri, de la necessitat de fer-lo visible, 
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- sobre la zona d’aparcament del Parc Güell, es fa referència a la necessitat de 
assenyalar que cal regular-ne l’ús i horari veïnal, i informar-ne el veïnat, 

- sobre la dinamització de l’activitat comercial se’n trauran les frases que fan 
referència a “fer un anàlisis de mobilitat pel que fa als itineraris de compra” i 
“valorar l’impacte de tenir una gran o mitjana superfície...”. S’hi afegirà 
“Connectar els microbusos amb els mercats més propers, tenint present el nou 
mercat del Guinardó”. 

- a l’apartat de convivència, afegir un punt a les accions que faci referència al fet  
que “davant la situació de conflicte a l’espai públic es tingui en compte la 
creació de comissions on estiguin integrades les entitats del barri”, 

- a l’eix “Associacionisme i participació”, afegir a les accions “que caldrien més 
recursos de dinamització comunitària”, 

- altres correccions i matisacions: vegeu correccions al document Pla de Futur. 
 
La tècnica de barri modificarà el document treballat avui i l’enviarà per correu 
electrònic als participants de la Comissió de seguiment. S’acorda que les 
aportacions i/o modificacions festes al document  que no puguin ser consensuades 
per la Comissió,  quedaran dintre del Pla de futur com a aportació “no 
consensuada”.  
 
Sense més temes a tractar finalitza la reunió. 
 

_____________________________________________________________________  
 
 
 
5.- ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI DE CAN BARÓ. 
 
Data: 18 de gener de 2011,  a les 19:00 h. 
Lloc: Casal de barri el “ Pirineu” 

 
Assistents: 
 
- José M. Granollers – AVV Can Baró 
- Enric Capdevila Vázquez – Ciutadà a títol individual 
- Marc Pons – Ciutadà a títol individual 
- José Luís Petreñas – AVV Can Baró 
- Teresa Báguena – AVV Can Baró 
- Quim Martín – Coordinadora Entitats Can Baró 
- Isabel Palou – ACIS Artur Martorell 
- Elena Rovira – AMPA ACIS Artur Martorell 
- Miguel Hernández – Vicepresident Consell Barri 
- Enric Rius Sáez – Grup Municipal ERC 
- Cristina Gómez – Consellera Barri – Grup Municipal PSC 
- Laura Pérez – Directora Serveis al Territori 
- Miguel Morcillo – Director Casal de Barri  Pirineu 
- Pilar Causapié – Tècnica de Barri 
 
S’excusen :  
- Pere Nieto – Conseller tècnic  
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Ordre del dia: 
 

- Breu repàs dels últims acords del document de Pla de Futur 
- Preparació presentació del document “Pla de Futur del barri de Can Baró” al 

proper Consell de barri. 
- Debat i acords. 

 
 
 
Temes tractats: 
 
Cristina Gómez , consellera de Can Baró, concreta l’ordre del dia de la sessió d’avui. 
 
La tècnica de barri explica perquè s’ha inclòs a l’ordre del dia “un breu repàs dels 
acords”, ja que des de l’ACIS Artur Martorell han enviat a la tècnica un document amb 
aportacions que consideren AMPA i escola caldria afegir al treball que s’està fent a la 
Comissió de Seguiment  Per poder incloure aquestes aportacions s’han de consensuar 
per part de la Comissió. 
 
Pren la paraula Elena Rovira, de l’AMPA de l’escola ACIS i llegeix les aportacions que 
han considerat des de les entitats que representen. 
 

- Sobre urbanisme i mobilitat s’acorda: 
. Rehabilitar pl. Can Baró pensant en aquesta com a plaça central del Barri. 
. Creació d’un camí escolar pel barri 
 

 
- Sobre espais verds s’acorda: 

. En les futures remodelacions de totes les places del barri, incloent-hi la futura 

remodelació de la pl. Sanllehy,  i en la creació d’espais verds,  treballar-les sota 

un paraigües de planificació d’usos. 

 
- Sobre l’àmbit educatiu: 

. S’acorda posar en la introducció als quadres consensuats un reconeixement a 

la tasca educativa de l’escola ACIS. 

 
- Participació i associacionisme: 

Es reconeix la tasca dinamitzadora de l’AMPA. S’acorda no posar cap 

referència concreta dintre del Pla de Futur ja que no s’anomena cap entitat en 

concret, sinó que són línies estratègiques genèriques. El reconeixement de les 

entitats de l’ACIS ve donat per la seva participació al barri. 

 

 
S’acorda incloure dintre de les línies estratègiques aquelles aportacions que no 
s’havien  contemplat. Algunes ja hi estaven recollides. 
 
Sobre la presentació del Pla de Futur al Consell de Barri del dia 26 de gener, s’acorda: 
 
Els eixos:  

- Serveis a les persones i equipaments: representant de la Coordinadora 
d’Entitats de Can Baró. 
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- Espai públic, urbanisme, mobilitat, transports i habitatge: Miguel Hernández, 
Vicepresident del Consell de Barri. 

- Comerç, ocupació, empreses i mercats: s’acorda que la tècnica de barri 
consulti a l’Associació Sanllehy Comerç, la seva disponibilitat per presentar 
aquest eix al Consell.  

- Convivència, prevenció i seguretat: un ciutadà a títol individual. 
- Associacionisme i participació: representants de la Coordinadora d’Entitats de 

Can Baró. 
 
Sense més temes per tractar finalitza la reunió. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


