
 

CONSELL DE BARRI DE CAN BARÓ 

 
Data:   4 de maig de 2022 a les 19:00 hores. 
Lloc:   Seu de districte. Sala Lluís Companys.  
  (Casal Pirineus en obres). 
 
 

• Assistents:  

Taula: 
Sra. Núria Carmona (Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó),  
Sra. Maria Luisa d’Addabbo (Consellera de Barri de Can Baró),  
Sr. Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó),  
Sra. Judith Catalan (Vicepresidenta del Consell),  
Sr. Frederic Ximeno (Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans). 
S’excusen la Regidora de districte i el tècnic de Pla de Barris, Sr. Xavier 
Moreno, per problemes de salut. 
 
Grups polítics representats:  4 
Entitats representades:   3  
     Coordinadora d’Entitats Can Baró. 
     Plataforma Can Baró. 
     Xarxa Solidària Can Baró. 
Veïnes i veïns assistents:   18 presencials i 12 on line. Total: 30 

 
• Ordre del dia: 

1. Repàs de projectes i actuacions al barri. 
2. Cuidem Barcelona. Nova contracta de neteja. 
3. Pla de Barris. Estat dels projectes iniciats. 
4. Presentació de la Xarxa Solidària de Can Baró i Baix Guinardó. 
5. Temes de mobilitat. 
6.        Caixers automàtics al barri. 
7.  Torn obert de paraula. 
 

 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords. 
 
La consellera de Can Baró, Sra. Maria Luisa d’Addabbo, inicia la sessió excusant la 
Regidora i el Sr. Xavier Moreno, absents per problemes de salut. Presenta els 
membres de la Taula i dóna pas als punts de l’ordre del dia. 
 
1. Repàs de projectes i actuacions al barri.  
 
La Regidora explica els principals projectes i actuacions duts a terme al barri.  
 



Es projecta el mapa: Projecte protecció del cim del Turó, Pirineus, Plaça Can Baró, 
Pistes Esportives, Raimon Casellas, Albert Llanas i L9 
 
Projecte de protecció del cim del Turó: Les obres no es van començar. Ho faran al 
setembre. S’està preparant la contractació pública. S’activaran les mateixes actuacions 
de seguretat i protecció que durant el 2022. 
 
Raimon Casellas: Des de districte s’ha gestionat l’adquisició del Local. Continuarà el 
projecte de dinamització i s’arranjarà el Local a finals del 2022/inici 2023. També 
s’informa que al 2023 s’encarregarà el projecte executiu de la tercera fase del projecte 
de remodelació. 
 
Casal Pirineu: La setmana vinent es presentarà l’estudi d’alternatives de la fase 2. 
S’informa que al setembre es podrà fer ús dels espais que actualment estan en obres 
(fase 1). També s’informa que es planificarà una visita d’obres. 
 
Albert Llanas: Es va presentar l’avantprojecte i s’espera projecte executiu pel 2023.  
 
Plaça Can Baró: Des de PdB s’ha iniciat procés participatiu per consensuar el projecte 
de la plaça. Està prevista una reunió per consensuar les actuacions. 
 
Pistes Esportives Pedreres: Des de PdB s’iniciarà l’arranjament de la zona. S’informa 
de l’actuació que s’està fent en la conservació de la cantera (estudi geològic i 
consolidació de les roques). 
 
L9: Es farà una reunió de caràcter informatiu amb els veïns, possiblement, el dia 1 de 
juny a la Biblioteca Mercè Rodoreda. La Generalitat iniciarà les obres al 
juliol/setembre. Es tancarà la plaça Sanllehy. 
 
Es dona resposta a algunes preguntes plantejades per la Comissió de Seguiment 
sobre temes de mobilitat. 
 
Semàfor del carrer Ana Maria Matute: Es comenta que es va treure a petició veïnal, 
concretament, per part de l’AVV de la Salut. Caldrà un consens entre els barris per 
tornar-lo a instal·lar. 
 
Marquesina de la parada de bus davant del Club Natació Catalunya: S’han iniciat 
obres d’adequació de la zona i eixamplament de voreres. 
 
Megafonia interior busos “Ana Maria Matute”: Mobilitat ha informat que el so el 
reprodueix un robot. Les E neutres les llegeix com a A. Aquest és el motiu de la lectura 
errònia, i no té solució. 
 
Modificació recorregut d’autobusos per obres de Pi i Margall: El recorregut del V19 i 
del bus de nit no es veuran modificats. El 114 veurà modificat el seu gir en sentit 
tornada. De tota manera, el comitè d’obres acabarà de valorar i s’informarà. 

 
 



2. Cuidem Barcelona. Nova Contracta de Neteja. 
 
El gerent de Medi Ambient, Frederic Ximeno, explica els 3 eixos del Pla: 
Coresponsabilitat, nova contracta de neteja (a Can Baró comença al setembre i 
s’explicarà a la tardor), pla de manteniment integral (es demana col·laboració veïnal). 
 
Presenta document projectat incidint en el “Procés de construcció col·lectiva” i les 
seves fases. 
 
3. Pla de Barris. Estat dels projectes iniciats. 

 
Degut a l’absència del tècnic de Pla de Barris, no s’aborda aquest punt de l’ordre del 
dia.  
 
4. Xarxa Solidària de Can Baró i Baix Guinardó. 
 
El Xavier Oliveras, president de la Plataforma Can Baró explica l’origen i funcionament 
de la Xarxa. 
 
Reivindica la targeta moneder en lloc de facilitar els aliments. Apel·la a la 
racionalització del servei i considera que aquesta funció l’ha d’assumir l’Administració. 
 
5. Temes de mobilitat. 
 
Al punt 1 s’inclou la resposta dels temes sorgits a la Comissió de Seguiment. 
 
Faltaria respondre la intervenció a realitzar amb patinets i altres mitjans de locomoció 
que funcionen en vorera sense gaire control. 
 
6. Caixers automàtics. 
 
La consellera explica les solucions intentades des de regidoria. L’entitat bancària no ha 
acceptat la proposta. Com a districte no es pot obligar les entitats bancàries a instal·lar 
caixers al barri. 
 
7. Torn de paraules. 
 
Al llarg del consell s’obren diferents torns de paraula i es tracten tots els temes alhora. 
 
Acords i peticions: 
 
Neteja. 
 
El sr. Frederic Ximeno afirma que:  
 

• Es farà una reunió al setembre amb els veïns i veïnes amb l’objectiu de fer un 
itinerari pels carrers del barri i explicar el pla de manteniment previst de forma 



més detallada. Aquest pla quedarà preparat a nivell tècnic al juny i al setembre 
es farà la fase participativa. S’aixecarà acta de la reunió/passejada. 

• Sí està previst que el sistema de frenada dels vehicles de neteja sigui adequat i  
s’evitin accidents als carrers costeruts del barri. 

• Actualment estan funcionant tres vies de resolució ràpida d’incidències en la 
recollida d’escombraries: L’aplicació “Barcelona a la Butxaca”, telèfon del 
civisme i 010 

• Existeix una brigada especial de recollida d’amiant de caràcter permanent. 
• Recull la proposta del sr. Jose Ramon Carme: Formació dels operaris que 

treballen als carrers recollint brossa pel que fa a la identificació de l’amiant 
llençat als carrers i el coneixement dels protocols d’actuació ràpida, per petites 
quantitats. 

 
Mobilitat. 
 

• Pendent resposta sobre actuacions sobre patinets i altres mitjans de locomoció 
per vorera. 

• Motos estacionades a les voreres. Es comunicarà a Guàrdia Urbana. 
 
Pedrera. 
 

• La veïna sra. Isabel Lluis sol·licita l’estudi geològic realitzat al 2018 sobre la 
pedrera. 

 
Pla de Barris. 
 

• Pendent tractar el punt 3 de l’ordre del dia en una reunió a banda. 
 

• La veïna sra. Isabel Lluis demana un estudi realitzat per la UPC sobre les 
finques del barri (humitats). 

 
Xarxa Solidària. 
 

• El gerent explica que la targeta moneder ja existeix i proposa fer una reunió 
amb la referent de serveis socials de districte i la directora del CSS de Can 
Baró - Baix Guinardó per informar de dades i el seu funcionament més en 
detall. 

 
Plaça Can Baró. 
 

• Està previst una reunió al juny per tractar el tema. Alguns veïns expressen el 
seu desacord amb la metodologia i les actes penjades a la plataforma Decidim. 
La consellera tècnica comenta que tot és revisable. 

 
 
Es dóna per finalitzada la sessió del Consell de Barri a les 21:05 hores. 
 



 
 El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a youtube. 

 
 

 

 

Snat: Maribel Marín. 
Tècnica de barri de Can Baró. 


