Districte Horta-Guinardó
Direcció Serveis a les Persones
i al Territori

Acta del Consell de Barri de Can Baró

Data:
Hora:
Lloc:

20 de febrer de 2020
19:00 hores.
Casal de Barri El Pirineu (carrer Josep Serrano, 59-71).

Presideix el Consell:

Rosa Alarcón. Regidora del Districte d’Horta-Guinardó

Assistents.
Composició de la Taula:

Rosa Alarcón. Regidora del Districte d’Horta-Guinardó. GMD PSC.
Maria Luisa d’Addabbo. Consellera de Can Baró. GMD Bcn-Comú.
Núria Carmona. Consellera tècnica. GMD PSC,
Eduard Vicente. Gerent del districte d’Horta-Guinardó.
Elena Martín. Tècnica de Democràcia Activa.

Nombre d’assistents:

77 persones.

Conselleres i consellers: Nico Ortiz. GMD Ciutadans.
Arnau Vives. GMD Junts per Catalunya.
Mila Casas. GMD Barcelona pel Canvi.
Xavier Simó. GMD ERC.
Carmen García. GMD PSC.
Entitats que signen full d’assistència:
Associació de Veïns del Turó de la Rovira.
Plataforma Can Baró.
Associació de Veïns Baix Guinardó.
Junta de Veïns Vista Park.
Junta Local Social Raimon Casellas.
Associació Can Baró Cultural.
Escola Artur Martorell.
AMPA Escola ACIS-Artur Martorell
Associació de Veïns Cases dels Periodistes de Can Baró.
Agrupament Escolta Can Baró.
Personal tècnic municipal: Miquel Morcillo. Director casal de barri El Pirineu.
Maribel Marín. Tècnica de barri de Can Baró.
Personal de QUÒRUM:

Jésica Pujol, Xavier Tercero, Isabel Vicente i Carol Descàrrega.

Excusa la seva presència: Judith Catalan. Vicepresidenta del Consell de Barri de Can Baró.
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Ordre del dia.
1.- Formalització i ratificació de la Comissió de Seguiment.
2.- Breu retorn dels temes pendents de l’anterior Consell de Barri.
3.- Programa d’Actuacions de Districte i pressupostos participatius d’inversió.
La Regidora inicia el Consell donant la benvinguda als assistents i agraint-los l’esforç personal per ser-hi.
S’informa que al final de la sessió s’obrirà un torn de paraules malgrat con figuri a l’ordre del dia.
La Regidora es presenta als assistents i presenta als membres de la Taula.
1.- Formalització i ratificació de la Comissió de Seguiment.
L’Elena Martín fa un petit resum del procediment de formalització de la Comissió de Seguiment. Explica que
avui s’ha de fer la votació de les 28 candidatures presentades a través de la plataforma Decidim.Barcelona.
Informa també que Can Baró ha estat un dels barris de Barcelona on s’han presentat més candidatures.
Llegeix el llistat de candidatures presentades i explica que si algú té interès en assistir a la Comissió i no hi
ha presentat candidatura, podrà assistir-hi igualment i tindrà veu. La formalització s’havia de fer perquè
estem al començament del mandat i per tenir clars els membres formals en cas que s’hagi de fer una
votació.
La votació es fa en bloc per a totes les candidatures i ha de ser per majoria simple.
Candidatures: Francisco González (Paco); Antonio González Pérez; Montserrat Busquets i Gubau; José
Ramon Carme; Elisabeth Higueras Albert; Maria Isabel Lluis; Carme Rodríguez Torns; Local Social Raimon
Casellas; Associació Cultural La Finestra; Grup de participació de la Coordinadora d’entitats de Can Baró;
Carlos Cabrejas; Elena Mosquera Vidal; Associació de Veïns del Turó de la Rovira; Cesc Furné Jardí; Veïns
de Vista Park; Marc Pons Tardío; Pau Joan Sánchez Sintas; José Luís Petreñas González; Coordinadora
d’Entitats de Can Baró; Teresa Bàguena Lobato; Associació Can Baró Cultural; Joan Prades Queralt; Escola
ACIS-Artur Martorell; Farandulacis:Teatre comunitari;
AMPA ACIS – Artur Martorell; Miguel Hernández
López; Enric Capdevila Vázquez; Plataforma Can Baró.
En total, 11 entitats i 17 persones a títol individual.
Es procedeix a la votació en bloc de totes les candidatures i es comptabilitzen 41 vots a favor, 0 vots en
contra i 4 abstencions.
La Comissió de Seguiment del Consell de Barri queda formada per les 28 candidatures presentades
més els representants dels partits polítics.

2.- Breu retorn dels temes pendents de l’anterior Consell de Barri.
La Regidora fa retorn i repàs dels temes pendents de l’anterior Consell.
a/ Turó de la Rovira, diferents temes:
Informa que n’hi ha hagut problemes de seguretat greus en els entorns del Turó de la Rovira i s’està
reforçant la vigilància amb Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana per localitzar als autors d’una agressió.
Referent al tema de retirada d’antenes, explica que el 27 de gener hi va haver una execució de l’ordre
judicial però resten encara cinc antenes pendents de retirada. S’està esperant una nova ordre d’execució de
la sentència. No pot informar de terminis concrets de retirada degut a que depèn del sistema judicial.
Continuant amb temes de vigilància, seguretat i convivència, es tornarà a activar de nou el dispositiu de cara
a l’estiu (març a octubre). Els agents cívics estaran els caps de setmana de 6 de la tarda a 1 de la matinada,
guàrdia de seguretat amb gos entre setmana, d’abril a desembre patrulla estàtica de la GUB en horari de
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tarda i fins a la 1 de la matinada i caps de setmana. Finalment, també els auxiliars a carrer Gran Vista per
regular el trànsit.
Referent a la proposta de tancament dels antiaeris, s’informa que no podrà ser per aquest estiu. El projecte
executiu de com fer el tancament serà presentat als veïns, esperem que a mitjans de març. Possiblement a
mitjans de desembre s’iniciaran les obres. D’aquesta manera es podrà fer un control d’entrades i sortides i
horari.
b/ Fibrociment. La Regidora informa que s’han fet diferents actuacions. La darrera va ser el 20 de novembre,
amb la retirada de 220 kg de fibrociment. Es preveu que l’actuació es desplaci cap a l’àrea de la Font d’en
Fargues (c. Pintor Pradilla). S’està actuant a diferents llocs a nivells de ciutat. La Plataforma Can Baró ha
estat molt activa en aquesta reivindicació.
c/ Casal Pirineu: S’ha fet la nova recepció i pintura. Pendent la reforma total del Casal.
d/ Pla de barris. S’està treballant com a govern que Can Baró i El Carmel puguin tenir Pla de Barris. A final
de març es tindrà la resposta. Aquests darrers anys han estat Sant Genís i Teixonera. Es preveuen un
recursos extra per a diferents actuacions, especialment en obres pel barri.
e/ Parc dels Tres Turons. Encara no disposen dels projectes de les empreses. En el moment que l’equip de
govern disposi dels tres projectes, seran compartits amb les entitats i veïns i veïnes.
f/ Aparcament de Ramiro de Maeztu. S’estan ultimant detalls del projecte amb Mobilitat i Urbanisme referent
al nombre de places que tindrà l’aparcament.
g/ Tercera fase de les obres de la plaça de Raimon Casellas. Pendent veure si entraria al PIM o a Pla de
Barris. No se sabran dates fins a finals del març.
h/ Jocs Infantils de la plaça Joan Cortada. Abans de l’estiu estaran col·locats els jocs infantils.
i/ Col·legis electorals. Proposta de dos col·legis electorals, Raimon Casellas i IES Joan Brossa. Quedarà
coberta la part de dalt i d’abaix del barri.
j/ Espai net. Projecte pilot per reduir els voluminosos fora dels contenidors. S’han posat quatre multes i s’ha
reduït una mica el nivell de deixalles.
k/ Bicing. Plaça de la Font Castellana. Es preveu que estiguin instal·lats abans de l’estiu.
l/ Canvi de nom del carrer Ramiro de Maeztu per Ana Maria Matute. S’informa que al maig el Consell de
districte ho elevarà a Nomenclàtor. Es preveu aprovació.
ll/ Fotovoltaica carrer Tenerife. Es realitzarà el canvi de les bateries.
m/ Bus 114. S’ha finalitzat l’estudi d’aquesta línia. Properament (aproximadament en una setmana) hi haurà
reunió amb els veïns per explicar i consensuar possibles solucions.
n/ Obres Parc del Guinardó. Es va fer una passejada i es van detectar algunes incidències que ja s’estan
resolent.
La Regidora informa que a continuació es passarà a treballar la part de pressupostos participatius. Explica
que aquest mandat, com a novetat, no només hi ha un llistat d’actuacions a fer, si no que s’ha decidit que hi
haurà 75 milions d’euros distribuïts per districtes on seran els veïns qui prioritzaran què és el que es farà als
barris. Per al districte d’Horta-Guinardó hi estan destinats 8 milions d’euros, per sobre de la mitjana.
La Regidora cedeix la paraula a la Maria Luisa d’Addabbo per explicar el PAD i a l’Elena Martín tècnica de
participació.

3.- Programa d’Actuacions de Districte i pressupostos participatius d’inversió.
La consellera Maria Luisa d’Addabbo explica què és el PAD i la novetat dels pressupostos participatius.
Explica que la ciutadania pot decidir una a què vol destinar una part del pressupost sense filtre polític,
només tècnic. Els 8 milions d’euros es repartiran entre tots els barris del districte segons uns criteris.
Fa una presentació amb projecció de les línies estratègiques del PAD. Es pretén també recollir les
demandes veïnals.
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Actuacions recollides al PAD pel barri: Elaboració del Pla de Barris a Can Baró i El Carmel; Pla
d’Accessibilitat; Millora urbana dels carrers més costeruts; Millora del manteniment dels Parcs; Línea 9 de
metro i parada a plaça Sanllehy; Aparcament Ramiro de Maeztu; Campanya per la millora de la neteja
(Residu Zero); Recuperació de la plaça Can Baró i dinamització comercial; Estudi de la reordenació de Bus
Turístic; Millora del MUHBA al Turó de la Rovira reforçant l’espai museístic i la protecció perimetral;
Urbanització d’alguns carrers; Fase 3 de les obres de Raimon Casellas; Retirada de l’amiant del Turó de la
Rovira; Millora de les voreres i Pla antipals; Reforma del Casal Pirineu.
N’hi ha més actuacions, totes elles recollides al PAD, penjat a la plataforma Decidim.Barcelona.
Pren la paraula l’Elena Martín, tècnica de participació. Explica que existeixen dos processos coincidents i
correlacionats, per una banda el del PAD/PAM i per altra banda, els pressupostos participatius. Calendaris i
fases diferents (projecta gràfic).
Ara estem a la fase de debat que va començar el 3 de febrer i finalitza el 27 de març. Es fan debats
presencials, recollida de propostes amb “el carretó”, Decidim.Barcelona.
Els projectes viables des del punt de vista tècnic passaran a una fase de priorització. La ciutadania donarà
suport i al districte es prioritzaran els 30 que tinguin més suport. Posteriorment, passaran a una fase de
concreció. La votació final es farà del 27 de maig al 7 de juny. La ciutadania tornarà a votar. La idea és que
surtin 4 projectes per territori.
Fase de retorn. Es presenta el PAD final amb la incorporació d’esmenes i projectes seleccionats. Passaran
una valoració tècnica i política per valorar si els projectes entren al PAD o no.
Projectes d’Inversió. Explica el significat. Topalls entre 50.000 euros i 2 milions. Explica altres requisits.
Cada persona o entitat pot presentar tres projectes d’inversió. Explica exemples. No es contempla la
construcció de nous equipaments que requereixen inversió posterior.
Pren la paraula el Xavier Tercero, tècnic de l’empresa Quòrum.
El Xavier de Quòrum explica la dinàmica que es durà a terme per recollir opinió sobre el PAD i els
pressupostos participatius. Es treballarà per petits grups entre els assistents. Es fa la dinàmica en 4 Taules.
Un cop finalitzat el treball amb els veïns, es fa un retorn dels resultats de cada taula per part dels
dinamitzadors de Quòrum.
Desprès de la recapitulació dels punts tractats en el anterior consell, es creen quatre taules o grups de
treball on debatre les diferents propostes .
Apareixen alguns matisos sobre les actuacions ja plantejades anteriorment. Son les següents:
Mobilitat sostenible
- La xarxa de busos interurbans penalitza especialment a les dones i s’hauria d’incorporar la seva mirada en
la reordenació dels recorreguts i aturades.
- S’hauria d’eliminar l’accés dels autobusos privats a la porta del Parc Güell
- Dissenyar una estratègia pacificadora del trànsit als límits de Can Baró i el Parc Güell
Plaça Can Baró
- És el lloc? La plaça té molta pendent i urbanísticament no té cap sentit. Millor orientar els esforços a
revitalitzar comercialment l’Avinguda de Can Baró
- Si, en paral·lel, no es pensa alguna mesura que promogui l’accessibilitat al Casal de Barri, no cal que s’hi
inverteixin esforços.
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•

Propostes (PAM/PAD) realitzades durant la trobada

Títol de la proposta

Descripció de la proposta

Fer un Pla d'accessibilitat del Districte que
inclogui escales mecàniques, ascensors i altres
millores per a l'accessibilitat de totes les
persones al districte, així com la millora urbana
dels carrers dels barris, especialment de les
grans pujades

Es proposa que les noves escales mecàniques i
ascensors connectin les estacions d’Alfons X i la futura
parada de la L9 amb el barri. També es comenta que
s’hauria de connectar el futur pàrquing del carrer
Thous amb Can Baró a través d’un ascensor. Es
proposa la instal·lació d’escales mecàniques o
ascensors als carrers França, Albert Llanas, Pablo
Sáez Barés i Ramiro de Maeztu.

Comerç, mercats, consum i alimentació.
Recuperar la plaça de Can Baró com a espai de
centralitat i dinamització comercial al barri.

Fomentar el comerç a través de les polítiques de
dinamització comercial i millora de l’espai públic per a
que sigui més atractiu pels comerços, però també per
la gent, per estar al carrer.
Es comenta que per recuperar la plaça Can Baró,
primer s’ha de fer remodelar urbanísticament, que
aquesta intervenció generi vida al carrer i després fer
la dinamització comercial del plaça. Els participants
veuen poc viable aquesta proposta i proposen que es
destinin els esforços de dinamització comercial a
l’Avinguda de Can Baró enlloc de la plaça.

Mobilitat sostenible i segura. Impulsar i
pressionar la Generalitat per acabar les obres de
metro L9 i urbanitzar les sortides d’estació a:
plaça de Maragall, plaça de Sanllehy, ronda del
Guinardó - Sant Pau

És molt important, vital, pel barri.

Mobilitat sostenible i segura. Aparcaments: C.
Thous i de Ramiro de Maeztu.

Es proposa també l’ampliació de aparcament públic a
l’antic camp de futbol del Baronense

Actuacions metropolitanes. Parc dels Tres
Turons – avantprojecte.

Tramitar i aprovar la modificació puntual del
MPGM_2010 dels 3 Turons segons el sector 3 del
concurs realitzat

Verd urbà i biodiversitat. Pla de millora vegetal i
Incorporar els jardins de la plaça de les Pedreres en el
replantacions i de reforç del manteniment dels
Pla de millora vegetal i replantancions dels grans parcs
grans parcs del districte: parc del Guinardó i parc del Districte.
del Carmel
Turisme. Millorar l’equipament del MUHBA i de
l’entorn museístic del Turó de la Rovira.

Reivindicar l’equipament del MUHBA i l’entorn del turó
com un espai del barri de Can Baró i no del barri del
Carmel com popularment es pensa.

Transformació i regeneració urbana.
Intervencions de millores urbanístiques a Can
Baró.

Urbanitzar Budapest/Telègraf. Fer expropiacions a
Tenerife, 10, 12, 14; Raimon Caselles - Fase 3. Retirar
l’amiant i el fibrociment del Turó de la Rovira i els
espais afectats. ES CONSIDERA PRIORITÀRIA I
D’URGÈNCIA aquesta actuació

Transformació i regeneració urbana. Elaborar un
Pla integral de millora de voreres i treure pals de
llums i telèfons.

S’identifiquen els següents carrers del barri de Can
Baró per a incorporar al “Pla antipals” i de millora de
voreres: Ramiro de Maeztu, Albert Llanas i França
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Administració propera, amb lideratge i solvent.
Fer millores al Casal de Barri Pirineus.

Es detecta una manca d’espais culturals al barri de
Can Baró. Es proposa que el Casal Pirineus sigui un
espai d’expressió cultural al barri.

NOVA. Retorn de la taxa turística / entrada Parc
Güell al barri.

Estratègia d’inversió i retorn al barri en el percentatge
que li correspondria com a mesura compensatòria

NOVA. Inversió en matèria de cultura al barri .

Un pla de dinamització cultural que contempli
l’obertura d’espais i la programació cultural. Els joves
han d’anar a altres barris per poder gaudir d’activitats
culturals.

NOVA. Recuperació de l’espai de la Mula.

Fer un seguiment de la catalogació de l’espai i cedir la
planificació d’usos als joves

NOVA. Obertura cantera.

Obertura d’un camí al c/ Pasteur amb plaça de les
Canteres, a través d’un forat en la cantera seguint els
diferents nivells de plataformes del terreny.

NOVA. Arranjament passeig entre c/ Tenerife a c/ Entre c/ Tenerife a c/ Francesc Alegre , hi ha un
Francesc Alegre que sota la benzinera que no té passeig situat sota la benzinera que no té nom i no
nom
està arreglat.
L’ajuntament diu que és d’un particular i es demana
buscar al propietari , i en cas de no trobar-lo, fer una
expropiació per poder arreglar-ho.
Podar arbres d’aquest mateix passeig i recollir els
arbres ja podats que segueixen enmig del passeig.
Arbres molt alts que arriben fins als quarts pisos amb
risc d´erugues, un risc sanitari que afecta a tot el parc
del Guinardó.

NOVA. Demolició i retirada de l’amiant al c/
Tenerife n. 5 - 7

Finca abandonada amb amiant. Derruir-la i treure
l’amiant o arreglar-ho.

NOVA. Zona esbarjo gossos al Parc del
Guinardó o carrer Budapest

Construir una zona per esbarjo per gossos, o al Parc
del Guinardó o al c/ Budapest.

NOVA. Millorar la il·luminació a l’Avinguda de
Can Baró

A l’aprofitar els forats dels anteriors fanals abans de
posar els leds, han quedat zones poc il·luminades,
perquè són més baixets.

NOVA. Canvi col·legi electoral

Degut a l’envelliment de la població al barri, proposen
no haver d’anar a votar en el dia de les eleccions ni a
Ramón Caselles ni a Pirineus, es proposa anar al
casal de la gent gran de la Caixa del c/ Vallseca.

NOVA. Millora recollida brossa.

Formar als treballadors, ja que moltes vegades queda
molta brossa al terra i això a l’estiu provoca problemes
d’aparició de rates (Ex. c/ Bismarck té 7 contenidors
junts). També revisar horaris de recollida ja que fan
molt soroll.
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NOVA. Millora la neteja dels carrers al barri.

Es proposa treballar en dos vessants; millora formació
treballadors de neteja per fer més eficient la seva feina
i campanyes d’educació i conscienciació dels amos
dels gossos.

NOVA. Il·luminar part alta Parc de les Aigües.

A la nit es troba a les fosques.

NOVA. Més equipaments al barri

Casal d’avis, Escola Bressol Municipal i Escola
d’infantil i primària.

NOVA.Reordenació del trànsit .

En aquest sentit es proposa, per una banda, fer
passejades exploratòries al barri per detectar aquells
punts més conflictius i actuar-hi sigui amb
senyalització o canvi de sentits, etc. (p.ex. a carrer
Bismarck amb Pablo Saez Barés caldria posar un
cediu el pas, per evitar accidents). Per altra banda, es
proposa que els autobusos que van al Parc Güell
haurien de ser minibusos, ja que així per una banda
evitem que els turistes massifiquin els autobusos de
línia, i no saturem els carrers amb els autocars grans
que s’estan utilitzant actualment.

NOVA. Millora del servei d’autobusos al barri de
Can Baró

Augmentar la freqüència de pas del bus de barri 114.
Connectar el circuits del V29 i v23

NOVA. Atenció a les persones grans.

En el barri hi ha molta gent gran que donades les
característiques del barri (dificultat accessibilitat en
l’espai públic i en els habitatges) necessiten
acompanyament per sortir de casa. El projecte Radars
va detectar més d’una trentena de persones grans que
necessiten acompanyament, però no és suficient, cal
implementar un projecte que vagi més enllà, amb un
acompanyament quasi diari.

NOVA.Redissenyar la plaça de la Font
Castellana amb el veïnat de l’entorn

Actualment no serveix com a plaça perquè està al mig
com a rotonda pràcticament.

Total de propostes realitzades

17

Acta del Consell de barri de Can Baró, 20 de febrer de 2020

7

Districte Horta-Guinardó
Direcció Serveis a les Persones
i al Territori

o

Fotografia del plafó de valoració de la trobada

Un cop finalitzada la dinàmica veïna, l’Elena Martín explica que tot el contingut recollit en els grups
s’incorporarà a la plataforma Decidim.Barcelona en forma de propostes.
Informa que el Punt Mòbil (carretó) estarà disponible el 13 de març a la Plaça de la Font Castellana de 17 a
19 hores.El dia 14 a la plaça Raimon Casellas d’11 a 13 hores del matí.
L’Elena Martín explica també que a la plataforma Decidim.Barcelona es poden votar projectes d’altres
districtes.
La Regidora planteja que les situacions que requereixin actuació immediata es tindran en compte.
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4.- Torn obert de paraules:
Intervenció

Resposta

Joan Prades Queralt:
Planteja la necessitat de canviar el nom al carrer Al maig el Ple del districte aprovarà el canvi de nom
Ramiro de Maeztu;
a Ana Maria Matute. Aquesta aprovació significarà
que passarà a nomenclàtor i partir d’aquí serà qui
Explica que hi havia un projecte de pals a les decidirà. Cal un procediment administratiu.
voreres d’anys enrere, a determinats carrers.
Comenta que existeixen 59 pals que fan nosa;
Pla de pals i voreres. Prioritat els vianants. Cal
retirada de tot tipus d’impediments (pals, motos...).
L9 i estació Sanllehy prioritària per diferents motius Hi ha una dotació en aquest sentit.
que explica;
L9. La Regidora explica que té clara la prioritat. Cal
Cal projecte cultural per part de l’Ajuntament a les aprovació de pressupostos de la Generalitat on està
Bateries que reculli la condició de poblat ibèric, inclosa la continuació de la L9. Cal treballar per
bateria antiaèria, període de barraquisme i escola... pactar les estacions. El túnel està fent. Sanllehy
quina és l’aposta de l’Ajuntament (equip de govern) serà prioritzada.
respecte a aquest tema?
Projecte cultural. Cal tancament i projecte
museístic.
Jose Ramon Carme:
Què passa amb el cens de l’amiant?
Pla de retirada en col·laboració amb la Generalitat?
Horitzó previst? Demana conèixer el pla i la
periodicitat de retirada d’amiant al Turó de la Rovira.
Planteja existència d’uralita al carrer Tenerife.
On es recull i a on va parar l’amiant que es retira?
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El cens de l’amiant s’està portant des d’Ecologia
Urbana. S’està elaborant el cens de tot el
fibrociment que hi ha a nivell de ciutat. Com a TMB
ja s’estan fent algunes actuacions. Desconeix els
terminis. Obtindran la informació necessària per
més endavant.
El Pla s’haurà de compartir.
A Can Baró no s’ha tornat a fer cap actuació des del
novembre. La propera serà al voltant de Setmana
Santa.
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Custodia Moreno:
Expressa amb vehemència el seu enuig pels Es fa esment de la importància de la unió veïnal i en
comentaris respecte a les reformes previstes de cas de desavinences, sigui amb l’Administració.
Raimon Casellas (fase 3) i considera que els seus
veïns son solidaris amb la resta del barri per la
forma com s’han fet les obres.
Explica que existeix un problema per fer els
accessos a la zona de carrer Pasteur, Josep
Serrano, ... la zona està catalogada de 16 i existeix
un antic pla de rehabilitació que va quedar aturat.
Aquest fet limita l’execució de moltes de les
reivindicacions que han anat sortint.
C. Vallseca i voltants catalogat d’equipament,
afectat. Hi ha famílies vivint. Creu que l’Ajuntament
no traurà les famílies d’allà (passatge Vallseca) i cal
modificar la qualificació d’equipament. Demana un
canvi de l’afectació de la zona perquè considera
que no s’implementarà mai.
Xavier Oliveras:
Pla dels 3 Turons. La Plataforma demana que
s’acabi l’avantprojecte i es signi.
Demana, amb el Baix Guinardó i altres barris
afectats, una Taula de Mobilitat per consensuar un
pla de mobilitat acceptable.
Explica que de les residències de gent gran que n’hi
havia al carrer Francesc Alegre, només en queda
una.
Jose Luís Petreñas.
Reforma del casal El Pirineu.
Punt 3 del PAD. Manteniment de la vegetació.
Manifesta que està decebut per la jardineria existent
a la plaça de les Pedreres i la compara amb la
plaça Sanllehy.
Felicita als veïns del barri per l’alt nivell de
participació.

No se sap quan finalitzarà l’avantprojecte.
Es un projecte de molta envergadura que no
disposa de consens entre els territoris. Cal treballar
en la construcció de consensos.
Taula de Mobilitat. S’ha ralentitzat el procés tot i que
sí hi ha el interès de convocar-la al març.
El tema de les residències de gent gran, ho miraran.

Casal Pirineu. No pot donar encara calendari.
Dependrà de PIM i Pla de Barris que serà el que
determini els recursos disponibles.
Manteniment vegetació. Hi ha hagut un problema
de recursos amb un canvi de prioritats en el
moment de la crisi. En aquest mandat es tornarà a
veure un canvi en positiu perquè hi ha hagut una
injecció de recursos.

M. Isabel Lluis:
S’ha explicat.
Mobilitat. Cal solucions conjuntes i començar a
treballar. Explica inconvenients amb la parada de
bus de Parc Güell i llançadora.
Demana coordinació entre les diferents Taules que
es van fent.
Proposa que el carretó del Decidim es publiciti Té raó. Cal campanya en paper, digital, espot
també fora de les xarxes per tal que hi pugui haver televisiu....
la major participació possible.
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Marta Selva.
Retorn que es va fer del Parc Güell. La
documentació es va demanar l’anterior consell.
Manifesta que segons el seu parer, la devolució és
opaca. Expressa problemes de contaminació
acústica i ambiental.
Reivindica L9.
Llançadora Parc Güell. Explica que no s’ha
publicitat i ha estat un fracàs.
Autocars. Demana intervenció urgent. Proposa
mobilitzacions.
Mosquit tigre. Cal intervenir?
Demana saber la proposta que té l’ICUB respecte a
la cultura de Can Baró.

S’ha demanat estat dels comptes i inversions.
Reunió a principis de març. Faran arribar la
informació abans del proper consell de barri.
Mesura de govern per intentar fer una redistribució
dels autobusos turístics. S’està treballant i
s’explicarà al proper consell de barri. També el tema
de la llançadora.
Problema general a tots els barris del nord de la
ciutat. Des de l’Agència de Salut Pública s’intervé.
Problema de tota l’Àrea Metropolitana. Poden
convidar-los a un consell de barri.
Cal treballar amb el MUHBA l’espai de les Bateries.

Mayte Pascual.
Zona de gossos. Depèn dels projectes de barri.
Demana zona tancada per a gossos a carrer Quan estigui tot enllestit es durà a terme.
Budapest i resoldre el tema de les erugues.
Erugues. Problema que ha sorgit aquesta setmana.
Estan arribant moltes queixes durant aquests dies.
Es fa actuacions des de Parcs i Jardins però cal
actuacions d’urgència.
Carlota Cristóbal.
Planteja la modificació del PGM per poder fer el
sector 3 del concurs dels 3 Turons. Considera que
representa millores per a tota la ciutadania tant a
nivell social com ambiental (habitatge protegit)
Què s’està fent? Quan es contractarà? Quan es farà
la modificació del PGM? Previsió d’aprovació?
Elisabeth Higueras.
S’hi poden afegir propostes al PAD? Considera que
les propostes es podrien endreçar de diferent
manera.
Planteja que si finalment s’obté el Pla de Barris, la
modificació de planejament que s’hauria de fer des
de Serveis Tècnics i Jurídics d’Ecologia Urbana i
Urbanisme amb districte, passaria a Serveis Tècnics
i Jurídics de Pla de Barris. Està contemplat? Com es
pot garantir?
Enric Capdevila.
Demana saber la xifra concreta que correspon a Can
Baró dels 8 milions previstos pel districte.
Relació entre Carmel i Can Baró pel que fa a la
distribució dels recursos.
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S’anirà treballant sense ser ràpids. S’han de
generar consensos.

Es poden afegir propostes al Decidim fins al 27 de
març.
Cal aconseguir el Pla de Barris. Demana molta
presència dels veïns.

Els projectes poden sorgir de tot arreu. Si hi ha pla
de barris finalment, potser aquest import quedi
distribuït a d’altres barris. Explica les possibilitats
d’inversió “en pedra” als barris: Pla de barris, PIM
(pressupostos participatius inclosos) i Plans de
Rehabilitació Integral (PRI).
Els Plans de barris estan vinculats a dos barris.
Abans, Teixonera i Sant Genís. Fa una crida a què
no hi hagi susceptibilitats entre barris.

11

Districte Horta-Guinardó
Direcció Serveis a les Persones
i al Territori

Lluïsa Palou.
Demana explicacions sobre la recollida d’escom- Es començaran a veure els canvis a partir de l’abril.
braries per la presència de rates. No s’han notat
canvis des del darrer consell de barri.
Es un concurs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Concurs d’autobusos nocturns. N’hi havia un de que ha estat recorregut per algunes empreses.
previst per Can Baró.
Recolza la intervenció del sr. Enric Capdevila.

Sense cap més intervenció, es dóna per tancat el Consell.
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