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Acta del Consell de Can Baró 
DATA: 19 de març de 2019 a les 19.00 hores. 

LLOC: Casal de Barri “El Pirineu” – carrer de Josep Serrano, 59-71 

 

 

Assistents:   

-Taula: Mercedes Vidal (Regidora d’Horta-Guinardó), Pau González (Conseller 

Tècnic d’Horta-Guinardó i Secretari del Consell de Barri), Judith 

(Vicepresidenta del Consell de Barri), Fernando Marín (Conseller del Barri de 

Can Baró), i Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó). 

-Grups polítics representats: 6 

-Entitats representades: 5 entitats signen full d’assistència. 

-Veïnes i veïns assistents: 43 

 

Ordre del dia  

1- Informació i seguiment d’actuacions. 

2- Serveis Socials / Radars. 

3- Parc del Guinardó / Actuacions / Salut: amiant, antenes. 

4- Actuacions realitzades a Can Baró. 

5- Policia de barri / Referent. 

6- Torn obert de paraules. 

 

1- Informació i seguiment d’actuacions. 

 

La Regidora inicia el Consell agraint l’assistència. Excusa la seva absència en els 

últims dos Consells. Llegeix l’ordre del dia proposat per la Comissió de Seguiment,  

recorda el funcionament del Consell i presenta els membres de la Taula. 

Respecte al primer dels punts de l’ordre del dia, fa una distinció entre les inversions 

visibles i localitzades en un punt del mapa i les no visibles però que afecten a la vida 

de les persones. 

Anuncia que la inversió social s’ha incrementat en tot el mandat i que al districte en 

concret, s’ha passat de 6,4 milions d’euros el 2015 a 10,4 milions d’euros el 2019. 

Assegura que no es reparteix de manera igual a tots els barris per afavorir aquells de 

rendes més baixes. Nomena alguns programes específics com ara el projecte Radars 

o Interxarxes.  
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Descriu les millores a l’espai públic en temes com ara mobilitat, agents cívics, 

promoció econòmica i d’ocupació (amb una inversió d’1,5 milions d’euros anuals a tot 

el districte) i memòria històrica. Esmenta també el Projecte de Barri de Can Baró, del 

qual fa una valoració positiva per la feina comunitària feta fins ara. 

Passa a mostrar al projector la feina territorialitzada i localitzable al mapa que s’ha fet, i 

que es pot veure a simple vista, distingint per colors els tipus d’actuacions segons la 

llegenda projectada.  

Comenta que la inversió més important feta és a la plaça Raimon Caselles, amb més 

d’un milió d’euros. Aprofita per disculpar-se sobre la no actuació al Casal de Barri 

Pirineu, a causa del pressupost, tot i que assegura que el projecte sí que quedarà llest 

pel proper mandat. 

Altres qüestions treballades i que vol destacar serien el concurs dels Tres Turons, la 

urbanització d’Albert Llanes i carrer de Ramiro de Maeztu. Conclou advertint que, 

l’anterior esmentat, és només una visió general i que durant el Consell passaran a 

explicar en detall els punts de l’ordre del dia. 

El Gerent explica, com a punts sorgits a l’anterior Consell de Barri, que les brigades 

han continuat amb les ordres de treball en l’àmbit de paviments, fitons, etc. Sobre el 

Casal de Barri Pirineu, tenen previst fer la tala als jardins de l’entorn, programada 

l’abril de 2019. A més, tenen el mòdul per facilitar l’entrada a l’equipament que s’està 

construint i estarà el maig de 2019; han fet algunes millores com: un equip de projecció 

nou i un equip de so nou.  

Assegura que estan fent un seguiment de les obres de l’aparcament/plaça del carrer 

de Joan Cortada, que han d’acabar el maig de 2019. Al carrer de Gran Vista es troba 

l’àrea de jocs infantils en el qual està pendent de canviar el paviment per tenir-ho a 

mitjans d’abril de 2019.  

Anuncia que estan col·laborant amb els advocats d’alguns veïns, per esbrinar alguns 

terrenys on no queda clar si són de titularitat privada o pública.  

Passen al punt número 5, per a després ja, seguir l’ordre habitual. 

 

5- Policia de barri / referent. 

 

El Conseller del Barri excusa a l’intendent i presenta al David com a policia de barri de 

Can Baró. Anuncia que farà una tasca cabdal en l’àmbit de prevenció i recorda que la 

seva presencia és contínua als consells de barri, encara que no vinguin uniformats. 

Anuncia que es pot mantenir contacte directe amb el policia de barri a través del 

correu electrònic policiadebarri.horta@bcn.cat. 

David, el policia de barri, es presenta i recorda que per a qualsevol urgència s’hauria 

de trucar al 112, per a entitats/associacions de veïns recomana el correu electrònic 

policiadebarri.horta@bcn.cat, per a queixes o suggeriments recomana accedir a la 

pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona i des d’allà entrar a “queixes o 

suggeriments” on apareixerà la via de contacte. Explica que, de totes les entrades que 

es fan, els hi han de donar un seguiment i una resposta per part de Guàrdia Urbana. 

Recorda que, depenent a qui vagi dirigit, la contestació la farà un departament o un 

mailto:policiadebarri.horta@bcn.cat
mailto:policiadebarri.horta@bcn.cat
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altre, com per exemple podria respondre també, segons la demanda, “Parcs i Jardins”. 

Informa els assistents que una vegada acabat el Consell de Barri poden parlar amb ell 

per apuntar queixes o suggeriments que tinguin. 

La Regidora insisteix que  els policies de barri sempre són a tots els Consells i hi han 

sigut també durant tot el mandat. Fa un recordatori de la feina preventiva i el treball 

que realitzen amb el conjunt  d’associacions i entitats. 

David, el policia de barri, apunta que hi ha torn de matí i tarda. El torn de nit es cobreix 

des d’un altre districte, que es fa càrrec del seguiment al barri. 

La Regidora presenta a la Sandra com a directora del centre i la Neus com a 

treballadora social del centre de serveis socials, com a representants del projecte 

“Radars” al Barri. 

2- Serveis socials / Radars. 

 

Sandra Gavín, directora del centre de serveis socials del barri, agraeix l’oportunitat de 

participar en el Consell. Explica que és un servei públic, situat al carrer Lepant, on la 

ciutadania pot anar a demanar informació, assessorament o fer tràmits, inclús fan 

seguiments temporals a famílies per ajudar amb diferents problemàtiques. Informa 

que, al seu centre, són 14 professionals i passa a descriure breument les tasques 

específiques de cada un d’ells. Apunta que com a treball de col·lectiu, tenen en marxa 

el projecte “Radars”. Dona la paraula a la Neus, per explicar aquest punt amb 

profunditat. 

Neus, treballadora social del centre de serveis socials del barri, explica que el projecte 

està destinat a la gent gran. L’objectiu és crear una xarxa de suport en la que participin 

els veïns, comerços, voluntaris, entitats i equipaments per fer del barri una comunitat 

més humana, participativa i solidària. El perfil, per encaixar en el projecte, són majors 

de 65 anys, que se sentin sols i que no pateixin cap deteriorament cognitiu. Actualment 

es beneficien del projecte 40 persones. Informa que el projecte porta al barri 3 anys 

però va començar fa 10 al barri de Gràcia, i es va estenent a més barris a poc a poc.  

Proposa una reunió, que serà convocada per correu electrònic a les entitats i 

associacions, pel 3 d’abril aproximadament. La idea és reunir a associacions i entitats 

a fi d’estendre la xarxa. També convida a tots els assistents a assistir el 4 d’abril a les 

12:00 h, a la biblioteca Mercè Rodoreda on s’estrena una obra que han preparat el 

grup “Careta” amb usuaris del projecte Radars. Recorda que per veure el projecte en 

detall, aquest es penjarà juntament amb l’acta del Consell. 

Una veïna de Can Baró pregunta si per contactar amb la gent gran del barri no seria 

millor fer-ho a l’esplai del carrer Vallseca donat que té millor accessibilitat i el perfil de 

gent s’adequa molt més. 

La Sandra Gavín respon a la veïna que ja s’ha fet aquesta presentació el maig de 

2018 i que actualment, no tenen representació d’aquest esplai de gent gran. 

La Regidora dona les gràcies per la tasca que fan i anima a passar al següent punt de 

l’ordre del dia, en aquest cas, del número 3. 
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3- Parc del Guinardó / Actuacions / Salut: amiant, antenes. 

 

El Conseller del barri recorda que l’any passat, degut a la celebració del centenari del 

Parc del Guinardó, es va comentar la idea de recuperar una part del parc que estava 

deteriorada i que agafava una extensió gran de terreny. Així doncs, van desplegar una 

sèrie d’intervencions, algunes de les quals ja s’han començat a dur a terme. Les obres 

consisteixen a reafirmar els camins i recollir l’aigua. Passa a mostrar pel projector els 

detalls de les mateixes.  Informa que es treballarà amb sauló compactat i es farà la 

recollida lateral de l’aigua. Informa també que el parc està distribuït en quatre barris: 

Can Baró, El Carmel, Guinardó i la Font d’en Fargues. Continua explicant els detalls 

tècnics de les actuacions amb el suport de la projecció. 

Anuncia que hi ha hagut persones que s’han manifestat en contra del projecte amb 

certa polèmica, a causa de la falsa creença que s’estava abocant ciment a zones amb 

restes d’amiant. Reitera que és sauló compactat. També aprofita per recordar que s’ha 

fet un projecte per arreglar-ho, tal com ja ha explicat en diverses ocasions a consells i 

d’altres reunions, juntament amb tècnics especialitzats. 

El Gerent informa sobre expedients d’antenes al Turó de la Rovira. L’any 2018 van 

detectar 5 antenes i el març del 2019 els hi consten 15 expedients oberts a 15 antenes 

que es troben al propi Turó. Entre el gener i febrer de 2019 els titulars de les antenes  

van rebre notificacions i segueixen tramitant-se les resolucions. Comenta que el 

procés administratiu segueix en marxa i no tenen agenda clara per la retirada 

d’antenes, tot i que estan fent un seguiment d’aquest tema amb els advocats 

d’Urbanisme. 

La Regidora, obre un petit torn de paraula per a aquest tema. 

Marta, veïna de Can Baró, explica una situació molt concreta que ja ha explicat amb 

anterioritat: Hi ha un senyor que es dedica a alimentar diversos tipus d’aus i això 

genera brutícia i infeccions. Insisteix a demanar es preguin mesures al respecte. Alerta 

que a plaça Sanllehy amb carrer Sardenya hi ha una antena de telefonia, i es pregunta 

si l’Ajuntament de Barcelona la té controlada. 

Eli, representant d’el Grup Gestor de Can Baró, acusa l’Ajuntament de Barcelona de 

no fer partícip al grup que representa, de les actuacions realitzades i que queden per 

realitzar als camins. Es mostren escèptics amb les mesures de seguretat per protegir 

els veïns i treballadors que transiten o treballen a la zona. Afirma que s’estan 

manipulant terres contaminades i que cal verificar que s’està fent bé. Demanen que 

se’ls informi de totes les actuacions i millorar la comunicació. 

Isabel, veïna de Can Baró, es queixa de no disposar de la documentació, tot i que al 

cartell de convocatòria d’aquest mateix Consell diu que sí està disponible. Sol·licita 

una xifra concreta, sobre la recollida de l’amiant, perquè amb les dades facilitades amb 

anterioritat no els hi quadren les xifres. 

Carlos Bruguera, veí de Can Baró, comenta que el parc està en molt mal estat i no 

entén la campanya en contra d’arreglar el parc. Demana, a l’Ajuntament de Barcelona, 

que a la zona on no és parc urbà entre els carrers Tenerife i Francesc Alegre, replanti 

els arbres que van ser retirats en el passat. 
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Joan Prades, veí de Can Baró, es mostra d’acord amb el veí en referència a la 

necessitat de millorar el camí del parc. També creu que falta un pla més clar, 

transparent i directe que expliqui a la ciutadania què fer amb l’amiant un cop trobat. 

Demana a l’Ajuntament de Barcelona que s’impliqui a fons per donar-hi solució. 

Conclou fent una reflexió sobre la importància de canviar el nomenclàtor l’abans 

possible. 

Ricard, veí de Can Baró, alerta que no hi ha tanques ni proteccions que impedeixin el 

pas a les zones i camins on s’estan fent les intervencions amb possibles restes 

d’amiant. 

La Regidora dona la raó a l’Eli i comenta que va ser un error no incloure a l’ordre del 

dia de l’anterior Consell de barri el punt de les obres del Parc del Guinardó. Referent 

als arranjaments, estan contents de poder fer finalment les obres.  

Pren nota de les zones arbrades que no s’estan reposant i  preguntaran a Parcs i 

Jardins. 

En resposta al tema de l’amiant, assegura que els protocols de retirada fets per 

l’Ajuntament de Barcelona són molt estrictes, i ha de venir una empresa 

especialitzada. A més, recorda que s’ha de confinar o retirar segons diuen els experts. 

Insisteix que revisaran en aquestes obres d’arranjament dels camins, si s’està actuant 

en zona amb amiant o no, per modificar el protocol d’actuació en cada cas. 

Joan, veí de Can Baró, demana que es doni més informació a la ciutadania sobre com 

tractar l’amiant i el perill que representa el trencament d’aquest material. 

La Regidora pren nota sobre el problema amb les aus i la brutícia de què parlava la 

veïna Marta. Demana valoració a Guàrdia Urbana per si es calgués un tractament com 

a qüestió de salut pública. 

El Gerent informa sobre les antenes. Explica que l’Ajuntament les té en inspecció des 

dels equips centrals d’urbanisme. Desconeix la situació concreta de l’antena a què feia 

referència la veïna i es compromet a revisar el tema. Fa diferenciació entre aquesta 

antena i les ubicades al Turó de la Rovira. 

El Conseller del barri respon que les delimitacions amb tanques que sí existeixen, però 

que assegura tenen un problema de vandalisme i gairebé cada nit algú les retira al seu 

gust. Afegeix que l’empresa cada matí es dedica a delimitar de nou l’espai amb 

tanques i banderoles a zones de desviament. 

La Regidora anima a passar al següent punt número 4. 

4- Actuacions realitzades a Can Baró. 

El Gerent passa a mostrar pel projector un llistat de les actuacions realitzades al barri 

de Can Baró, juntament amb l’import de la inversió. Assegura que són 29 intervencions 

i que el dia 20 de març de 2019 les penjaran al web. 

Eli, representant d’el Grup Gestor de Can Baró, es mostra en desacord amb la inversió 

feta a Can Baró, encara que l’Ajuntament de Barcelona pugui justificar la inversió. 

Creu que és poca inversió per un barri, i que falten moltes coses a millorar. 
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Elena, veïna de Can Baró, demana actuacions d’arbrat amb més sentit comú, ja que 

alerta que al carrer de Tenerife poden tenir danys a mobiliari i persones, els dies de 

forta pluja. S’afegeix a la demanda de l’Eli referent a la poca inversió a Can Baró. 

Una veïna de Can Baró, es queixa que la Regidora contesta al mòbil durant el Consell. 

El Gerent apunta que la inversió és estrictament municipal i no ve a compte del Parc 

Güell. La pintura del Casal de barri El Pirineu, que demandava l’Eli, no ha sigut 

possible a causa de l’alta despesa que suposava i quedava, per tant, fora de 

pressupost. De la mateixa manera, adverteix que no tenen data per fer aquesta 

actuació. 

La Regidora argumenta que unes poques actuacions poden fer pujar molt el import de 

la inversió, i posa alguns exemples. Reitera que el que s’ha presentat és una inversió 

territorialitzada, i que s’ha de comptar també la inversió que s’ha fet en serveis a les 

persones, tal com ha explicat a l’inici del Consell. 

Eli, representant del Grup Gestor de Can Baró, insisteix en què no s’ha invertit al barri, 

creu que no tenen projectes comunitaris i que no se’ls informa correctament. A més, 

barris del voltant tenen més inversió i així es pot veure en equipaments d’aquests 

barris, per exemple. Demana veure el pressupost per comparar-lo amb la resta de 

barris del districte. 

Una veïna de Can Baró insisteix que els veïns han de tenir voreres en condicions, 

sense elements que interrompin la lliure circulació i reurbanitzar on calgui, entre altres 

actuacions, que demanda fer de manera urgent. 

La Regidora obre el torn obert de paraules. 

6- Torn obert de paraules. 

 

Florenci Camarasa, veí de Can Baró, es lamenta sobre l’estat de la pavimentació de 

les voreres a la pujada del parc fins al carrer Albert Llanas i la carretera de El Carmel. 

Afirma que està ple de brutícia, forats, arrels fora de lloc, voreres estretes a certs 

punts, etc. Explica també que una senyora va caure en aquella àrea de vorera i es 

pregunta on està el part de l’accident. També planteja dubtes sobre les actuacions que 

s’estan fent a l’àrea de jocs infantils de Vista Park. 

Conchita Lozano, veïna de Can Baró, es pregunta si l’autobús 86 podria pujar fins a 

dalt per tal d’accedir al CAP de Sanllehy en un futur. Demana també un altre cotxe pel 

119. 

Maria Isabel Lluís, veïna de Can Baró, demana que pugin al web la documentació que 

han portat al Consell. Vol que consti que no se li ha donat resposta per escrit, per part 

de l’Ajuntament de Barcelona, referent a una demanda que fer el novembre de 2018. 

Afegeix que el 191 serien 17 minuts d’espera i no es compleix el que van prometre. 

Adverteix que no els han informat de l’encreuament de les V. Conclou que tenen 

demores del pla de barri. 

Una veïna de Can Baró explica que, amb les dades que acaba de donar la Regidora, 

s’han invertit per part de l’Ajuntament de Barcelona 58 € a l’any per cada veí de Can 

Baró, és a dir, un 1% a l’any en tot el districte. Passa a fer valoracions personals, 

sobre polítics que comparteixen diversos càrrecs al mateix temps, i es mostra 
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escèptica sobre l’eficàcia tenint tant volum de treball. Conclou que a les properes 

votacions a molta gent del barri se li farà difícil accedir al Casal de barri Pirineu, a 

causa de les rampes, i demana una modificació de l’indret de votació per facilitar 

l’accessibilitat. 

El Conseller Tècnic demana disculpes per arribar tard al Consell. Assegura que han 

intentat canviar dues vegades l’indret de votació pel mateix tema que apuntava la 

veïna, i que els hi ha sigut impossible a causa de les dates tan properes en el 

calendari. Explica que és un tema a treballar conjuntament entre la Junta Electoral i 

l’Ajuntament, però que, en tot cas, no s’implantaran canvis per les tres convocatòries 

d’eleccions properes. Respecte al projecte de barri, informa que la documentació està 

pujada al web. Assumeixen que van amb retard, i tenen pendent una reunió de salut 

comunitària i ambiental/superilles socials i una altra de projectes estratègics per poder 

prioritzar temes. La idea és fer un primer debat amb el Grup Gestor i elevar propostes 

al consell de barri. Afirma que el calendari marcat inicialment no ha permès treballar 

tota la documentació. 

La Regidora apunta el que deia el Florenci sobre l’accident, i el convida a parlar amb 

Guàrdia Urbana. En relació a les voreres, assumeix que està prevista per intervenir-hi 

dins del pla de les obres de carrers perifèrics al Parc. Sobre la queixa de la Maria 

Isabel, ho buscaran per donar-hi resposta. 

El Conseller Tècnic informa, sobre l’autobús, que de moment no està previst modificar 

l’itinerari del 86. Ara es troben treballant per modificar el 119. Recorda que han 

recuperat serveis com els diumenges i festius, el desplegament de la nova xarxa, i ara 

revisaran com millorar els autobusos de barri. 

La Regidora recorda a l’Eli que, com que ha arribat tard al Consell, s’ha perdut la 

contesta de tots els temes que demandava al seu torn. Fa memòria sobre que la 

inversió ha pujat un 60% en el seu mandat i gràcies exclusivament a Ajuntament de 

Barcelona en els punts senyalats. Els hi sembla satisfactori, tot i que saben que tenen 

molt a fer i millorar, accepten  fer autocrítica. 

Glòria, veïna de Can Baró, reivindica les mobilitzacions fetes, per la millora de la 

mobilitat, realitzades al barri i gràcies als veïns. Apunta que la llançadora no ha sigut 

una sol·licitud dels veïns, si no de l’Ajuntament de Barcelona que ja tenia l’estat del 

projecte molt avançat. Insisteix sobre mobilitat que al barri no els hi ha canviat la vida 

la nova xarxa d’autobús. 

Ricard, veí de Can Baró, pregunta per unes instal·lacions d’aigües de Barcelona que hi 

ha al costat de la seu del districte, on hi ha uralita i si s’estan desprenent fibres. 

Pregunta quants edificis estan afectats i quines són les mesures adoptades per part de 

l’Ajuntament de Barcelona, ja que li preocupa que afecti una àrea de jocs infantils i pic-

nic al Parc de les Aigües. 

Maria Isabel Lluís, veïna de Can Baró, insisteix que al cartell del Consell hi posa que hi 

haurà la documentació, i després no és així. 

Maite, veïna de Can Baró, pregunta si es farà alguna cosa respecte al descontrol del 

consum de begudes alcohòliques als antiaeris i les baixades en massa de la zona. 

Afegeix que ha incrementat el trànsit de motocicletes i bicicletes elèctriques a la zona, 

des que han obert el camí. 
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Florenci Camarasa, veí de Can Baró, demana que quan es convoquin reunions, 

s’enganxin els cartells a tot arreu per igual, i no a determinades zones. Assegura que a 

Vista Park no arriben les convocatòries i no és la primera vegada que succeeix. 

El Conseller Tècnic recorda la queixa per part dels veïns respecte a l’absència de 

cartells, i assegura que a tots els barris del districte es treballa amb la mateixa 

empresa i els confirmen la penjada prevista. Ho tornaran a revisar amb les adreces 

facilitades per l’empresa. Reconeix que alguna cosa està passant amb la cartellera al 

barri de Can Baró. 

Demana disculpes a la Maria Isabel per l’equivocació de la documentació referida 

degut a un error humà, ja que és molt similar. Reconeix que hi ha un avís de 

documentació addicional al cartell de consell de barri que en realitat no hi és. Reitera 

les disculpes per la impossibilitat de no poder consultar la documentació amb 

antelació. 

En relació a l’amiant de l’edifici d’Aigües de Barcelona, afirma que és responsabilitat 

d’Aigües de Barcelona. Ho consultaran i contestaran. En relació al consum de begudes 

alcohòliques, han intentat actuar amb agents cívics i Guàrdia Urbana, durant el 

mandat, però no ha causat resultats efectius pel veïnat. És per això que proposaran 

canviar l’estratègia d’actuació, per veure si és més efectiva i resolen aquest problema 

de manera definitiva.  

La Regidora respon a la Glòria, donant-li la raó en referència a la feina feta pel veïnat 

per aconseguir els millors objectius per al barri. Però rectifica a la Glòria respecte al 

projecte de la llançadora, recordant que va ser impulsat pels veïns al principi del 

mandat. Tot i que per part de l’Ajuntament de Barcelona no li generava interès al 

principi, un cop estudiat, sí que els va fer canviar d’idea.  

Agraeix la feina i participació els veïns, i sense més temes a tractar, dona per finalitzat 

el Consell.  


