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

Acta del consell de barri de Can Baró 

Data: 5 de novembre de 2029, 19.00 h 
Lloc: https://ja.cat/barricanbaro 

Persones assistents: 31 persones 

Presideix el Consell:  
Sra. Rosa Alarcón,   Regidora del Districte d’Horta-Guinardó. 
Sra. Maria Lluïsa D’Addabbo,  Consellera de barri Can Baró. 
Sra. Núria Carmona,   Consellera Tècnica del Districte. 
Sr. Eduard Vicente,  Gerent del Districte. 
Sra. Judith Catalán,    Vicepresidenta del Consell de Barri de Can Baró. 
     Present telemàticament. 

Consellers/es:  
Sr. Xavier Simó,    GMD ERC 
Sr. Ricard Farin,    GMD ERC 
Sr. Arnau Vives,    GMD JxCat 
Sr. Nico Ortiz,    GMD Cs 
Sra. Mila Casas,    GMD BcnxCanvi 

Entitats: 
Plataforma Can Baró 
Coordinadora d’Entitats Can Baró. 
Can Baró Cultural. 
Junta Vista Park. 

Personal tècnic municipal: 
Sr. Andreu Parera,   Tècnic de Democràcia Activa. 
Sr. Miquel Morcillo,  Director del Casal Pirineu. 
Sra. Maribel Marín,   Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i el Territori. 
  
Ordre del dia 
1. Informació sobre situació COVID i diagnosi al barri. 
2. Presentació de Pla de Barris i procés participatiu. 
3. Seus electorals del barri. 
4. Projecte de pintura dels dipòsits del Turó de la Rovira. 
5. Torn obert de paraules. 
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1. Informació sobre situació COVID i diagnosi al barri. 

Maria Lluïsa d’Addabbo, Consellera del barri de Can Baró, dóna la benvinguda al consell i explica 
el funcionament de la sessió en línia. 

Rosa Alarcón presenta els seus respectes cap a les famílies de les veïnes que ens han deixat. 
Comenta que aquests vuit mesos han estat molt durs per a totes les famílies, tant per la crisi 
sanitària com per la crisi econòmica i social. El districte d’Horta-Guinardó va ser un dels més 
afectats. Es fa un resum de les mesures Covid-19 i de la diagnosi del barri: 

- Mesures socials: 
o Mesures vinculades amb l’assistència social: Atenció a residències, trucades a la 

gent gran, coordinació amb Serveis Socials per beques de menjador. 
o Mesures d’ajuda al sistema sanitari: Primer hospital de campanya (Vall d’Hebron), i 

altres residències en coordinació amb Generalitat. 

- Mesures a l’espai públic: 
o Mesures de neteja: Incidència especial en neteja de carrers i reforç de buidatge de 

contenidors. Pel que fa a la recollida dels trastos vells (dilluns), es van recordar les 
mesures. 

o Mesures a l’espai públic: Agents cívics i reforçament de Guàrdia Urbana. 
o Verd espontani: Ara es farà una campanya específica. S’han ampliat els recursos i 

es farà seguiment. 
o Arranjament de parcs i jardins. 
o Pla de pacificació d’entorns escolars. 
o Cessió d’espais a les escoles. 

- Mesures econòmiques:  
o 25 Mesures de promoció econòmica: suport a autònoms, petites empreses, comerç 

i restauració. S’han destinat més de 25 milions d’euros a rescatar comerços, 
empreses i a promoure l’economia. 

o Ampliació de terrasses, amb l’objectiu de mantenir llocs de treball. 

D’altra banda, els CAP estan saturats perquè hi ha manca de recursos al sistema sanitari. 
Reivindica el sistema sanitari públic. 

La regidora explica que com a conseqüència de la pandèmia s’han fet canvis en l’organització i en 
les prioritats de l’Ajuntament. 
  

A més, s’han fet altres actuacions al barri: 
- Art urbà de dipòsit d’aigua del Turó de la Rovira. 
- Tancament de l’àmbit dels antiaeris: Es va fer una sessió explicativa del projecte amb les 

entitats. L’objectiu és que esdevingui bé cultural d’interès local. El Districte ha contractat un 
equip d’arquitectes per presentar la candidatura. Està previst iniciar les obres a partir de 
2021. 
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- Fibrociment: Es va fer una neteja abans de l’estiu. La segona recollida es farà abans que 
finalitzi l’any. La idea és fer un pla de ciutat. 

- Pla de barris a Can Baró i El Carmel. 
- Canvis a col·legis electorals. 
- Casal de Barri El Pirineu: Es va instal·lar el punt d’informació. Aviat hi haurà la licitació per 

renovar tota la instal·lació elèctrica de tot l’edifici. 
- Canvi de baranes al Parc del Guinardó. 
- Bicing a la plaça de la Font Castellana en marxa des del mes d’abril. 

2.Presentació de Pla de Barris i procés participatiu. 

La Consellera del barri dona pas al segon punt de l’ordre del dia i la taula cedeix la paraula al 
Xavier Moreno. 

S’ha atorgat el Pla de Barris a Can Baró. Xavier Moreno, responsable de Foment de Ciutat que 
portarà el projecte, explica el procés de participació. Comparteix la presentació del document: “Pla 
de Barris. Sense barris no hi ha Barcelona”. 

El Pla de Barris es treballarà de manera compartida entre Can Baró i el Carmel, preservant la 
singularitat de cada barri: 

- És un programa que es fixa en els elements que són millorables en termes de ciutat i té 
com a objectiu reduir les desigualtats respecte el conjunt de la ciutat. A Barcelona hi ha 10 
plans de barri (que inclouen 15 barris), amb una dotació pressupostària de 150 milions 
d’euros. 

- Dura quatre anys i té sis eixos d’intervenció: Educació i salut pública; drets socials, equitat 
de gènere; habitatge; ocupació, impuls econòmic i social; espai públic; i accessibilitat i 
sostenibilitat ambiental i emergència climàtica. 

- Explica el procés participatiu i els passos que s’han definit. 
- Ara mateix, la voluntat és començar a treballar el gener de 2021. Passos: 

o Anàlisi del barri (març-octubre 2020), per determinar quins serien els eixos 
importants d’actuació. 

o Primers contactes (segona quinzena d’octubre) amb referents del territori per 
contrastar la informació recollida. 

o Obertura del debat (novembre): Programació de sessions temàtiques, espais 
específics a Decidim i punts informatius al carrer. 

o Primer retorn de resultats (primera setmana de desembre) del procés. 
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S’obre un torn de paraules per aquest punt: 

3.Seus electorals del barri. 

L’estudi de les unitats censals s’ha conclòs amb una proposta doble: una secció censal votarà a 
l’Escola Oficial d’Idiomes (que inclou la secció censal del carrer Tenerife, Polònia, Passatge 

Intervenció Resposta

Elisabeth Higueras (Plataforma Can Baró): 
El Projecte de Pla de Barri es va treballar entre 
totes les entitats del barri (Equip Gestor). 
Encara queden una llista de preguntes sobre el 
projecte: 

- Com es dinamitzarà el barri sense 
equipaments ni punts de trobada? 

- Quin pressupost total hi ha? És per als 
dos barris a parts iguals? 

- Qui són els interlocutors? De vegades 
es necessiten interlocucions directes, ja 
que, si es porten molts temes alhora, 
les demandes queden diluïdes. 

- Quines inversions es faran al barri, 
independentment de si hi ha PAD o 
PIM? 

- Quins aspectes es prioritzaran al Pla de 
Barris?

Algunes de les preguntes que s’han enviat 
foment part de la diagnosi del barri. Són les 
qüestions que es treballaran durant el projecte. 

- La partida pressupostària és de cinc 
milions d’euros per als dos barris. A 
més, hi haurà altres partides que sumen 
fins a 12 milions d’euros durant els 
quatre anys (per ambdós barris). 

- La interlocutora formal habitual per 
qualsevol tema és la consellera de 
barri. Nomena els diferents tècnics i 
polítics de referència al Districte. 

- Explica la importància de disposar 
d’una dotació econòmica de partida a 
través de Pla de Barris en aquests 
moments incerts de pandèmia. 

- La rehabilitació del Casal Pirineus és 
l’actuació de més prioritat. 

- Al Pla de Barris es decidirà la mena 
d’intervencions conjuntament amb les 
entitats.

Josep Ramon (Plataforma Can Baró): 
Proposa incloure el tema de l’amiant a l’eix 
“salut pública” del Pla de Barris.

Es té en compte.

Elisabeth Higueras (Plataforma Can Baró): 
Com es facilitarà la participació per a les 
persones que no tenen accés a internet o 
coneixements informàtics?

Hi haurà punts informatius al carrer. La intenció 
és detectar quins són els punts on es pot 
arribar als col·lectius que tenen més dificultat 
per participar en el projecte.

Elisabeth Higueras (Plataforma Can Baró): 
El casal Pirineus era un compromís d’abans del 
Pla de Barris. Si es destinen diners del Pla de 
Barris per al Casal Pirineus, quedaran menys 
per a la resta de projectes.

És cert. Però l’Ajuntament ha hagut de 
reajustar tots els pressupostos. Els recursos 
estan molt limitats i ara mateix, vincular la 
rehabilitació del Casal Pirineus al Pla de Barris 
és l’única manera de garantir que es farà 
durant aquest mandat.
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Bismarck, i el seu entorn) i les altres tres seccions censals (Ramiro de Maeztu, Vista Park, etc.) a 
Raimon Casellas. 

Les primeres eleccions que tenen data fixa són el 14 de febrer. Hi ha una part de l’equip 
municipal que ja està preparant aquestes eleccions amb mesures Covid-19. 

S’obre un torn de paraules per aquest punt: 

4.Projecte de pintura dels dipòsits del Turó de la Rovira. 

Aigües de Barcelona va proposar al començament del mandat pintar un mural al dipòsit del 
Turó de la Rovira. La proposta es va dirigir en un primer moment només a les escoles del territori 
però  no s’ha pogut portar a terme per la pandèmia. Ara, s’ha obert la participació per a diferents 
entitats i  veïns, i s’està reunint un grup de treball per decidir com serà aquest projecte artístic. El 
projecte va a càrrec d’Aigües de Barcelona. 

S’obre un torn de paraules per aquest punt: 

Intervenció Resposta

Maria Isabel Lluis: Diu que aquesta proposta 
no soluciona el problema d’accessibilitat. No hi 
està d’acord amb les propostes i parla de poca 
sensibilitat per part de l’Ajuntament. 
Es poden explicar quines mesures garantiran 
que les eleccions seran segures?

No se sap quines mesures s’aplicaran a les 
eleccions de febrer perquè encara no s’han 
dictaminat. Es comunicaran tan prompte com 
se sàpiguen. 
La regidora assegura que la sensibilitat de 
l’equip de govern hi és.

Intervenció Resposta

Xavier Oliveras. (Plataforma Can Baró): 
Aquest dipòsit no s’hauria de pintar fins que no 
estigui acabat el projecte per qualificar tot el 
recinte com a bé patrimonial, ja que pertany al 
mateix recinte que les bateries. Cal una 
actuació global. 
Proposa reactivar el projecte dels Tres Turons.

En aquests moments, el dipòsit no és ni forma 
part de l’espai patrimonial. L’edifici és propietat 
d’Aigües de Barcelona. No està en les mans 
de l’Ajuntament impedir que pintin la seva 
façana.

Elisabeth Higueras (Plataforma Can Baró): 
El veïnat demana que totes les actuacions que 
es facin al barri tinguin una coherència.

Per això l’Ajuntament ha convidat a les entitats 
a participar en el projecte del mural.

Sílvia MC comenta que vol participar en el 
projecte. Se la convocarà a la propera reunió.
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5.Torn obert de paraules. 

Es dona resposta a la resta de qüestions plantejades a través dels fulls d’intervenció: 

Intervenció Resposta

Miguel Hernández López: 
- Quina és la gestió i els horaris de la 

pista esportiva de Can Baró? 
- L’edifici abandonat al final del carrer 

Pasteur és un niu de porqueria  
d’incivisme. 

- Fa una proposta de projecte global 
d’accessibilitat per a treballar en el Pla 
de Barris. 

- Accessibilitat del passatge del dipòsit. 
- Quina qualificació i quines afectacions 

tenen les cases del passatge Vallseca? 
La seva rehabilitació és una 
reivindicació molt antiga.

- La comissió de gestió està en marxa. 
Jordi, tècnic d’esports convocarà la 
comissió de seguiment abans d’acabar 
l’any. 

- Es té en compte la proposta per al Pla 
de Barris. 

- Passatge del dipòsit: El mandat passat 
es va mirar, que hi ha una canonada 
d’aigua potable que abasteix a 30.000 
habitants. No es pot posar una escala 
mecànica. Està apuntat per presentar 
un projecte a fons europeus. 

- Pel que fa a la resta, se li contestarà 
per escrit o per telèfon. 

- Afectacions urbanístiques: Ara mateix 
està aturat. Es té en compte per 
estudiar si pot ser una de les prioritats 
del Pla de Barris.

Josep Ramon (Plataforma Can Baró): 
- S’ha fet una retirada de fibrociment, 

però l’espai necessita una revisió 
contínua. És important tenir 
consciència que el problema només 
s’acabarà amb la reforestació dels Tres 
Turons. 

- El Turó de la Rovira hauria d’estar 
inclòs al cens, com a zona 
contaminada. 

- Cal rectificar algunes informacions que 
es donen des de l’Ajuntament perquè 
son errònies (tríptics).

S’agraeix l’aportació. Es convocarà una sessió 
de treball oberta per incloure el Turó de la 
Rovira en el cens de la ciutat de Barcelona.
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A continuació, es dóna pas a la resta de les intervencions: 

Plataforma Can Baró: 
- Quina proposta teniu per al Turó de la 

Rovira? BCIL? Projecte compartit amb 
Carmel? 

- Què passa amb les propostes fetes als 
pressupostos participatius? 

- Com està la situació del canvi de nom 
del carrer de Ramiro de Maeztu a Ana 
Matute? 

- Com estan les reivindicacions relatives 
a la mobilitat? 

- Zona d’esbarjo i millores al parc de 
Vista Park. 

- En quin estat està l’MPGM dels Tres 
Turons?

S’ha previst que la consultora hagi acabat el 
projecte per determinar què podria ser i què no 
podria ser BCIL, i determinar quin àmbit 
territorial inclou i quin no. 

- Ja s’ha parlat. En aquests moments, 
l’Ajuntament no disposa de 70 milions 
que eren per als pressupostos 
participatius. No es donen per tancats, 
però no se sap quan es reactivaran. 

- El proper consell de Gràcia (12 de 
novembre) es tancarà la proposta per 
portar-ho al Nomenclàtor. 

- El 23 de novembre es reuneix la 
Comissió de mobilitat. La prioritat és la 
mobilitat de vianants a les voreres. 
Convida a participar activament a la 
Comissió de Mobilitat. 

- Pel que fa a l’L9, la responsable és la 
Generalitat. Aviat hi haurà una reunió 
de coordinació perquè sigui un dels 
projectes prioritaris. 

- Ara mateix, hi ha molts projectes 
aturats que aviat es reprendran. 

- La responsable política del PGM dels 
Tres Turons continua sent Janet Sanz. 
Tota la feina que es va fer es 
reprendrà. S’explicarà en un Consell de 
barri.

Joan Prades i Silvia M.C. insisteixen en el fet 
que no hauria d’incloure’s el Casal de Pirineus 
en el Pla de Barris, ja que són millores que 
s’han de fer.

Si el veïnat vol separar el Casal Pirineus del 
Pla de Barris, es pot fer. Tanmateix, si es 
desvincula, no es poden donar garanties que 
es faci durant aquest mandat. Són conscients 
que es tracta d’una reivindicació històrica, però 
el pressupost és realment limitat degut a la 
despesa originària per la pandèmia i la 
reducció d’ingressos a l’Ajuntament.
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Marta Selva:  
- Es preveu una estació de l’L9 a 

Sanllehy? 
- D’ara a la situació post Covid-19 

s'hauria de preveure planificar  el 
turisme al Park Güell i crec que hem de 
poder dir i seguir proposant des de Can 
Baró.

- El túnel fins a Lesseps està fet. Depèn 
de què la Generalitat posi en marxa el 
tram fins que estiguin acabades les 
estacions. 

- Hi ha hagut un canvi en el projecte del 
Park Güell i s’ha ampliat el perímetre. 
També s’ha fet una reorientació de 
l’activitat del parc. Continua estant 
obert i és fàcil garantir que es 
compleixen les mesures de seguretat. 
Ara, hi ha un projecte de reorientació 
de l’activitat del parc perquè hi hagi 
menys perjudici per a l’entorn i per al 
veïnat.

Glòria Garcia: 
- L’aparcament de Vista Park també 

queda ajornat? 
- La parada de davant del Club Natació 

Catalunya és molt petita.

- L’aparcament queda ajornat fins saber 
com queden els pressupostos. Es 
confirmarà amb BSM, que ara està en 
ERTE, tan bon punt es recuperi. 

- La parada s’està estudiant. Se li 
contestarà per escrit personalment.

Silvia M.C.: 
Es pot demanar una parada de metro al barri 
més amunt?

Són molts milions d’euros. Encara no estan 
acabades les estacions del túnel.

Jose Luis Petreñas fa una cronologia sobre la 
implementació de la part participativa en el 
projecte de pintura del dipòsit. Comenta que 
molta gent que ha participat en el procés 
demanava que el dipòsit quedi integrat en el 
paisatge, per això, proposa que, en comptes 
de pintar la façana, es plantin arbres. 
D’altra banda, fa una reflexió sobre el fet que 
cal insistir més en l’aspecte social que en 
l’aspecte urbanístic. Per exemple, sobre 
l’impacte de la crisi econòmica i social al barri 
de Can Baró. Li agradaria disposar de dades 
dels indicadors de necessitat de Can Baró i fa 
esment de la Taula de Solidaritat que s’ha 
creat al barri.

L’eix social és un dels fonamentals del Pla de 
Barris. Hi haurà 4,7 milions d’euros de 
pressupost ordinari de despesa corrent per 
projectes socials, per als dos barris.

Elena reflexiona que l’Ajuntament ha de tenir 
un projecte definit i no dependre de la voluntat 
d’una empresa privada.

Cal mesurar que Aigües de Barcelona només 
se li demana una pintura coherent amb el relat 
del barri.
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Sense cap més intervenció, es dóna per finalitzada la sessió a les 21.45 hores. 

Fernando: 
- Cal intensificar el buidatge dels 

contenidors. 
- Proposa posar cartells per cridar 

l’atenció perquè no hi hagi excrements 
de gossos pel carrer.

El buidatge de contenidors s’està reajustant. 
Pel que fa als excrements de gossos, s’hi 
posen mesures, però és molt important exercir 
l’auto responsabilitat. 
Es va fer prova pilot a Can Baró i El Carmel 
per treballar el civisme amb els veïns.

Miquel Casal de Barri Pirineus: 
El Casal i les entitats del barri estan creant la 
Taula de Solidaritat i de les crides de les 
veïnes. S’ha creat un Servei de suport pel 
tràmit d’ajudes. També s’estan fent sessions 
d’alfabetització informàtica per a gent gran.

S’agraeix la participació i es reconeix el treball 
de les Xarxes de Solidaritat existents.

Arnau Vives (JxCat): PSC i BeC es van 
comprometre per tirar endavant inversions 
reivindicades històricament, com ara el Casal 
Pirineu. Valora que no és just que es faci triar 
els veïns.

Se li recorda que aquest espai està reservat 
per a intervencions de veïns i veïnes. Els 
grups intervenen al Plenari del Districte. 
Es va demanar a l’últim consell de districte la 
unió de totes les forces per aconseguir les 
màximes inversions per al Districte d’Horta-
Guinardó.

Joan Prades: 
Per què a les Cases dels Periodistes sí que es 
pot prohibir modificar la façana i a la 
companyia d’aigües no?

Ja s’ha parlat anteriorment a la sessió.

Xavier Oliveras: 
Reflexiona que finalment el tema de la pintura 
del dipòsit queda englobat en una relació de  
l’Ajuntament amb l’empresa. 
Torna a demanar la continuïtat del projecte 
dels Tres Turons.
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