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Acta del consell de barri de Can Baró 

 

Data: 18 de març del 2021, 19.00 h 

 

Lloc: Trobada virtual (https://youtu.be/RsHSExxb0uE) 

 

Presideixen 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. 

 

Excusen la seva presència:  Judith Catalan. Vicepresidenta del Consell. 

   Sr. Eduard Vicente. Gerent del Districte. 

 

 

Consellers/es: 

Sr. Xavier Simó,   GMD ERC 

Sr. Ricard Farin,  GMD ERC  

Sr. Arnau Vives,   GMD JxCat 

Sr. Nico Ortiz,    GMD C's 

Sra. Mila Casas,  GMD BxC 

Sra. Carmen García-Lores GMD PSC 

 

Entitats: 

Plataforma Can Baró. 

AVV Turó de la Rovira. 

Can Baró Cultural. 

Associació Local Social Raimon Casellas. 

PHATT Plataforma d'Habitatges Afectats dels Tres Turons. 

Junta Vista Park. 

Arealab Clota. 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Maribel Marín,  Direcció de Serveis a les Persones i el Territori del Districte 

d’Horta-Guinardó. 

Sr. Andreu Parera,  Tècnic de Participació del Districte d’Horta-Guinardó. 

Sr. Xavier Moreno,  Tècnic del Pla de Barris. 

Sra. Carme Castaño,  Serveis Tècnics del Districte d’Horta-Guinardó. 

Sr. Miquel Morcillo,  Director del Casal Pirineu 

 

Total d’assistents: 43 persones 

 

Ordre del dia: 

1. Informe de la Regidora.  

2. Pista Poliesportiva de les Pedreres.  

3. Dades de Mobilitat al barri.  

4. Projecte de neteja de l’amiant.  

5. Pla de barris i inversions a Can Baró.  

6. Projecte de tancament de les Bateries, BCIL i turisme.  

https://youtu.be/RsHSExxb0uE
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7. Projecte 3 Turons.  

8. Torn obert de paraules. 

 

 

 

1. Informe de la Regidora.  

 

Maria Lluïsa D’Addabbo, Consellera de barri de Can Baró, dóna la benvinguda i explica el 

funcionament de la reunió virtual. 

 

Rosa Alarcón comença la seva intervenció amb un record especial cap a tots els veïns i veïnes 

que ens han deixat durant aquest any de pandèmia, recalcant que el veïnat i l'Ajuntament estan 

al costat de les persones que segueixen malaltes. 

 

La Regidora anuncia tres notícies importants pel districte i pel barri. 

 

 · Nova contracta de neteja: Explica que la comissió de govern va fer l'aprovació inicial 

 dimarts passat. Valora molt positivament la nova contracta, que millorarà la neteja i 

 recollida de residus: increment de pressupost per al districte, integra el manteniment 

 de les zones verdes, incrementarà la quantitat d'aigua per la neteja dels carrers i 

 augmenta el nombre de contenidors. 

 ·Increment d’efectius de Guàrdia Urbana: S'incrementa la dotació d'agents, un 

compromís del  govern per aquest mandat. Explica que es contactarà aviat amb les 

entitats, perquè  s'estan creant noves formes de treballar, hi haurà policia de proximitat 

efectiva, amb noves formes de prevenció del delicte i de l'incivisme en cadascun dels 

barris. Explica  que tot això s'explicarà al pròxim Consell de Prevenció del districte, al 

qual vindrà el tinent d'alcalde. 

 ·Ana María Matute: Celebra el canvi definitiu del nom d'un dels carrers de Can Baró 

 amb nomenclatura franquista pel d'Ana María Matute, una de les peticions que hi va 

 haver des del primer Consell de Barri d'aquest mandat. 

 

La Taula comparteix una presentació (document 1) en pantalla, amb un plànol del barri i 

procedeix a repassar els projectes actuals. 

 

Pàrquing d'Ana María Matute (ja no es dirà Ramiro de Maeztu). 

Falta formalitzar el canvi del nom als plànols. A la primera reunió constitutiva de la comissió de 

seguiment del Pla de Barris es va comentar: S'està treballant el tema de la volumetria del nou 

pàrquing, a causa de discrepàncies tècniques amb Urbanisme. L'objectiu és poder fer el 

pàrquing en aquest mandat i la urbanització en el pròxim. BSM treballarà la seva licitació. 

 

Tercera Fase de Raimon Caselles 

Es parlarà al Pla de Barris, ja que és una de les seves obres previstes. 

  

Casal Pirineu 

Pel que fa a la reforma del Casal Pirineu, s'ha arribat a un compromís amb ERC gràcies al qual 

es reformarà més enllà del pressupost destinat a Pla de Barris, tal com s'havia demanat a 

l'anterior Consell de Barri. L’obra començarà al 2021 i acabarà al 2022. En el moment que es 

tingui el PIM 2022, la reforma ja no formarà part del Pla de Barris i així quedarà més d'1 milió 

d'euros per destinar a d’altres obres necessàries al barri. 
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Tancament Àmbit Antiaeris 

El pressupost anual del districte és de 300.000 euros, gastat especialment a la primavera i 

estiu, però no s'aconsegueix acabar amb les molèsties i actes incívics que pateixen els veïns de 

la zona. A causa d'aquest fet, s'ha arribat a un acord per tancar l'àmbit dels antiaeris. A més, 

també serà una forma de conservar la memòria històrica del barri amb un projecte museístic. Hi 

ha un punt de l'ordre del dia específic per parlar-ne més endavant. 

 

Fibrociment 

També té el seu punt de l'ordre del dia. Hi va haver una reunió amb la Plataforma Can Baró i 

l'equip tècnic que treballa el tema del fibrociment a l'escala de ciutat on van sortir propostes 

concretes. 

 

Projecte 3 Turons 

S'inclou en l'acord de pressupostos de proximitat amb ERC. S'estudiaran diferents aspectes 

vinculats amb el manteniment dels entorns, camins i parc dels Tres Turons. Al juliol es tindrà la 

proposta d'arranjament i el 2021 es podrà realitzar aquesta inversió. 

 

Pla de Barris 

Es va constituir la comissió de seguiment a principis de mes. També té un punt propi de l'ordre 

del dia, on Xavier Moreno, tècnic del Pla de Barris ens explicarà més: ja s'ha fet el procés 

participatiu i ara es començarà a avançar en grups de treball. 

 

Pressupostos Participatius 

Rosa Alarcón dóna pas a Andreu Parera, tècnic de participació del districte d'Horta-Guinardó, 

que explicarà els pressupostos participatius. 

 

Andreu Parera comparteix una presentació en pantalla (document 2). Recorda que el febrer del 

2020 es va començar el projecte de Pressupostos Participatius, que es va haver d'aturar per 

culpa de la pandèmia. 

 

Inicialment, el projecte global estava dotat amb 75 milions d'euros, que s'han hagut de reduir a 

30 milions a causa de la crisi sanitària, social i econòmica actual. A Horta-Guinardó, això ha 

significat passar d'una dotació inicial de 8 milions d'euros als 3,2 milions actuals. Dels 30 

milions, el 50% s'ha distribuït de forma equitativa  entre els 10 districtes de la ciutat i l'altre 50% 

segons criteris demogràfics i socioeconòmics.  

 

Es van presentar uns 2000 projectes a nivell de ciutat (recollits al web decidim.barcelona), de 

les quals han passat el sedàs de revisions tècniques uns 826 projectes a tota la ciutat. 

D'aquests, 69 corresponen al districte d'Horta-Guinardó i 4 al barri de Can Baró han superat la 

valoració tècnica. 

 

Explica els calendaris previstos. Comença la Fase 3 de "Priorització dels projectes d'inversió", 

que es desenvoluparà des del dilluns 22 de març, a les 12 del migdia, fins al 5 d'abril del 2021 i 

durant la qual els veïns i veïnes podran donar suports per tal de prioritzar 20 al districte. 

S’aplicarà una variable redistributiva, és a dir, els que tinguin més suports i quedin repartits pels 

barris. Es poden votar de 2 a 10 projectes.  

http://decidim.barcelona/
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A la Fase 4, del 6 d'abril al 7 de maig, es procedirà a concretar (pressupost, ubicació, etcètera) 

els 20 projectes amb més suports, mitjançant trobades entre la ciutadania que els promou i el 

personal tècnic municipal. Finalment, a la Fase 5, al mes de juny del 2021, es procedirà a la 

votació per decidir quins d'aquests projectes, ja definits, s'acabaran executant al districte, fins a 

exhaurir els 3,2 milions disponibles. 

 

Andreu Parera recapitula els canvis i novetats realitzats a la normativa dels Pressupostos  

participatius: 

 

 · Modificació de l'import total disponible: De 75 a 30 milions. 

 · Reducció de l'import màxim per projecte: Varia en funció de cada districte, però no pot 

 superar el 50% del total assignat (a Horta-Guinardó, per tant, cap projecte podrà ser 

 superior a 1,6 milions). 

 · Obertura d'un període d'aclariments a la valoració tècnica realitzada: durant la primera 

 setmana de març s'ha explicat a la ciutadania els motius pels quals s'acceptaven o no 

 els projectes presentats. 

 · Nombre de projectes a prioritzar per districte: Passa de 30 a 20. 

 · Fase de concreció dels projectes: es farà mitjançant trobades online. S’habilitarà un         

espai al districte perquè qui tingui dificultats de connexió a les reunions, ho pugui fer. 

 · Votació digital dels projectes: es farà online i amb doble verificació a través del padró i 

 del telèfon mòbil. 

 · Nombre mínim de projectes a votar: Passa de 3 a 2. Com a màxim, es podran votar 

 tants projectes com entrin dins del pressupost de 3,2 milions. 

  

Finalment, recorda que es podrà votar a partir de dilluns vinent a decicim.barcelona, que 

podran donar suports les persones majors de 14 anys i empadronades a Barcelona. 

 

S’obre un torn de intervencions sobre aquest punt: 

 

Intervencions Resposta 

Veïna (Silvia) demana que es concretin al 

calendari els diversos projectes que s'han 

explicat. Quan començaria l'execució de les 

propostes dels pressupostos participatius? 

Andreu Parera explica que, durant la fase de 

concreció dels projectes (del 6 d'abril al 7 de 

maig), es definirà el calendari d'execució de 

cada proposta. Quan arribi la fase de les 

votacions, cada projecte vindrà explicat amb la 

seva corresponent previsió d'execució. 

Veí (Carlos Bruguera) del C/ Francesc Alegre 

explica que aquests dies s'han repintat les 

línies del seu carrer, que s'han tret els 

contenidors de recollida selectiva i s’han 

substituït per un pàrquing de motos:  

 Demana que si es vol que els veïns 

reciclin, s'hauria de facilitar i no 

dificultar aquesta tasca, tornant a 

posar contenidors on eren. 

 Explica que el nou pàrquing de motos 

no té sentit i no es fa servir degut al 

Rosa Alarcón es compromet a parlar amb 

serveis tècnics per revisar les actuacions que 

s'han fet al C/ Francesc Alegre. 

 

Pel que fa al pàrquing de motos, si bé és 

possible que en aquest cas no s'hagi ubicat al 

lloc més idoni, explica que és molt important 

guanyar espai per als vianants i baixar les 

motos de les voreres, pintant zones 

específiques d'aparcament. 

 

Sobre els arbres del "bosquet", es passa 
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pendent del carrer i ventades. Les 

motos cauen al terra. 

 Agraeix que s'hagin instal·lat 

plataformes a les parades de bus per 

facilitar l'accés al vehicle. 

 Mostra preocupació per l'estat 

d'abandonament del passatge ubicat 

darrere dels números 1, 3 i 5 del c/ 

Francesc Alegre. Hi ha arbres secs 

que poden ser un perill d'incendi i 

l'espai està desatès en general. 

 Recordar que fa 100 anys de 

l'existència del barri de Can Baró i 

que, al setembre, farà 50 de la 

urbanització de la Cooperativa 

Graciense (blocs de Francesc Alegre, 

Font Castellana i Tenerife). Considera 

que seria bo que l'Ajuntament valorés 

fer alguna celebració commemorativa.  

també a serveis tècnics perquè es faci neteja. 

 

Finalment, valorar la iniciativa de l'aniversari 

del barri com a molt interessant: Té un 

vessant comunitari important i podria incloure's 

dins del mateix Pla de Barris. 

Veïna (Elisabeth Higueras) de la Plataforma 

Can Baró pregunta: 

 Com afecta a- Pressupostos 

Participatiu que s'hagi anul·lat el 

reglament de participació? 

 Com es planteja fomentar la 

participació en un barri tan envellit 

com Can Baró i amb una bretxa digital 

molt evident? 

 Hi ha 4 projectes a Can Baró: si tots 4 

sortissin prioritzats, es tirarien 

endavant independentment del Pla de 

Barris 

 Finalment, recalca que pels barris 

petits, aquest sistema de ponderació 

de criteris són "els jocs de la fam". 

Rosa Alarcón respon que hi ha hagut una 

ponderació de criteris a nivell tècnic, tenint en 

compte que hi ha barris molt més petits que 

d'altres.  

 

Aclareix que els 3,2 milions d'euros de 

pressupostos participatius per al districte no 

són els únics: a Can Baró hi ha el Pla de 

Barris, hi ha l'acord amb ERC que també 

significa inversió al barri i, a més del PIM 

ordinari, també hi haurà més de 3 milions 

extres.  

 

Si algun dels projectes escollits forma també 

part del Pla de Barris, el finançament vindrà 

dels pressupostos participatius i no de Pla de 

Barris. 

 

Andreu Parera explica que, efectivament, el 

reglament de participació aprovat el 2017 ha 

sigut tombat jurídicament. Ara el reglament 

vigent és el de l'any 2002: en aquest, també es 

parlava de processos participatius, així que  

els pressupostos participatius tenen base 

jurídica legal. 

 

Sobre la bretxa digital, hi ha diferents accions 

plantejades: hi haurà tècnics desplaçant-se 

amb tablets i unitats mòbils a diferents barris 
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per tal de facilitar les votacions. A més a més, 

també hi haurà 2 punts de votació a cada 

districte. 

 

El Pla de Barris no afectarà qualsevol dels 

projectes dels Pressupostos Participatius, que 

ja han passat pel sedàs dels criteris tècnics. 

Veí de la PHATT (Plataforma d'Habitatges 

Afectats dels Tres Turons) demana torn de 

paraula relatiu al tancament dels antiaeris i al 

projecte Tres Turons, però no pot intervenir 

per culpa d'una mala connexió. 

Maria Lluïsa D’Addabbo explica que durant el 

torn obert de paraula es donarà resposta  al 

full d'intervenció que han presentat. 

Veïna (Custodia Moreno) demana:  

 Aclarir si les discrepàncies tècniques 

amb el pàrquing d'Ana María Matute 

vénen arran del nombre de places 

d'aparcament. Comparteix les 

polítiques de l'Ajuntament de 

desincentivar l'ús del vehicle privat, 

però creu que és compatible el foment 

del transport públic amb mantenir 

espai suficient per a l'ús del veïnat, ja 

que moltes persones vénen a visitar 

els seus familiars grans els caps de 

setmana: planteja que potser amb 

Zona Blava s'ajudaria a la rotació. 

 Expressa el seu acord amb la 

intervenció del veí del C/ Francesc 

Alegre i valora com a interessant 

celebrar el 50è aniversari de l'arribada 

de nous veïns i veïnes al barri, 

recordant també que aquell projecte 

urbanístic especulatiu va topar amb el 

rebuig i la protesta del veïnat. Recalca 

que les barraques de Can Baró es van 

acabar amb la lluita veïnal i amb una 

gestió política de justícia social. 

Rosa Alarcón confirma que les discrepàncies 

són relatives al nombre de places de pàrquing, 

entorn de 10 places amunt o avall. S'està 

intentant que els serveis tècnics es posin 

d'acord com més aviat millor. 

 

Pel que fa a la memòria històrica, valora 

positivament que es treballi per recordar, 

valorar i commemorar la lluita veïnal d'aquell 

moment, ja que, segons comenta, la lluita 

veïnal canvia els barris i millora la vida de les 

persones. 

 

 

 

 

2. Pista Poliesportiva de les Pedreres. 

 

Maria Lluïsa D’Addabbo explica que des de la Comissió de Seguiment es va acordar demanar 

informació actualitzada: s'està esperant que l'empresa dinamitzadora proporcioni un informe 

amb aquestes dades.  

 

A petició de diferents entitats del barri, s'ha demanat obrir les pistes a activitats obertes a 

diferents franges d'edat, per tal d'apropar l'esport als veïns i veïnes. L'empresa s'ha compromès 

a fer-ho i a presentar el projecte quan sigui possible. 
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S’obre un torn de intervencions sobre aquest punt: 

 

Intervencions Resposta 
Veí (Ismael Velasco) pregunta si la pista 

segueix tancada i quan obrirà, ja que la 

llogaven setmanalment amb el seu equip de 

futbol i fins a la setmana passada han rebut 

negatives. 

Maria Lluïsa D’Addabbo es compromet a 

preguntar i passar la informació per correu 

electrònic. Les mesures de la Covid 

possiblement hi tenen a veure. 

 

 

3. Dades de Mobilitat al barri. 

 

Rosa Alarcón comunica que està convocada la Taula de Mobilitat del Districte pel 8 d’abril.  

Anima al veïnat a aportar punts de l'ordre del dia.  

 

A banda del tema del bus, la gran reivindicació del barri de Can Baró és l'L9 del metro. La 

Generalitat començarà a fer les licitacions aviat, malgrat que el calendari que han previst parla 

del 2028. Recalca l'esperança que els fons europeus dinamitzin i accelerin la construcció de 

l'L9.  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervencions Resposta 
Veïna (Elisabeth Higueras) de la Plataforma 

Can Baró explica: 

 Fins que arribi la L9, el que es demana 

són correctors de les disfuncions que 

ha generat el desplegament de la 

xarxa de busos. Aquesta demanda ve 

del mandat passat i la documentació 

que s'està demanant ja es va 

compartir. Es demanava 

l'encreuament del V19 amb el V23 o, 

si no era possible, l'allargament del 

V19 fins a la Font Castellana.  

 Quedava pendent la revisió de les 

línies de Bus de Barri. El 114 i el 119 

cobreixen territoris que són molt 

llargs.  

 Aclareix que es pot treballar des de la 

Taula de Mobilitat, però per poder fer 

això calen els indicadors que ja es 

van demanar fa molt temps: Si se 

saben quins criteris s'empren a l'hora 

de definir els recorreguts, serà més 

fàcil tirar endavant propostes i trobar 

solucions. 

 

Veïna (Isabel Lluís) recorda que des de la Rosa Alarcón es disculpa, es compromet a fer 
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Intervencions Resposta 
passada reunió de la Comissió de Seguiment, 

la Consellera del barri es va comprometre a fer 

arribar aquests indicadors (demanats fa 2 

anys) i altres documents abans del Consell de 

Barri d'avui, però no s'ha fet. Recalca que així 

no es pot seguir treballant. 

arribar els indicadors quan abans sigui possible i 

insta a seguir treballant a la Taula de Mobilitat 

del dia 8 d'abril. 

Veïna (Silvia) demana saber on es pot 

demanar i quina és la possibilitat existeix de 

què s'arreglin els carrers, canviant l'asfalt i 

instal·lant bancs. 

Rosa Alarcón explica que el Consell de Barri és 

l'espai on es poden fer aquestes demandes. Es 

lamenta que no es pot arreglar tot el barri de 

cop, però es va decidint conjuntament on 

prioritzar les intervencions que es poden anar 

fent. 
Veïna (Glòria) demana saber si el pàrquing de 

Ramiro de Maeztu s'ha tornat a activar, ja que 

pensava que estava aturat. 

La consellera explica que es donarà la resposta 

darrer punt de l'ordre del dia. 

 

 

4. Projecte de neteja de l’amiant. 

 

Rosa Alarcón explica que abans de l'estiu es tornarà a fer una nova retirada d'amiant i valora 

positivament que hi hagi contacte amb l'equip tècnic. Se seguirà treballant en aquest sentit. 

 

 

5. Pla de barris i inversions a Can Baró. 

 

Xavier Moreno, tècnic del Pla de Barris, comparteix una presentació (document 3) en pantalla i 

procedeix a explicar quina és la situació del Pla de Barris a Can Baró, recordant que està 

compartit també amb el barri del Carmel. Explica que farà una presentació ràpida, però que la 

documentació estarà a l'abast de qui la vulgui consultar. Informa que la primera fase, de 

participació i recollida de la mirada de la ciutadania, ja està completada i enviada a les entitats 

del barri.  

 

Explica la fase actual del procés de participació: retorn i devolució. Pel que fa al balanç de 

participació, destaca: 

 · Es van fer 2 sessions de treball: una amb joves i una altra amb comerç i activitat 

 econòmica. 

 · El total de participants en el procés ha sigut de 749 persones. 

 · El nombre total de propostes ha arribat a 278.  

 · Respecte a la temàtica de les propostes, el tema estrella ha sigut "espai públic i 

 accessibilitat" 

 

Informa que el Pla de Barris preveu desplegar 36 accions diferents, amb un pressupost d'11 

milions d'euros (8 milions per inversió i 3 milions per despesa corrent) pel període 2021-2024. 

Les accions es  repartiran entre els àmbits:  

 · Educació i salut pública: Malauradament, el barri de Can Baró no compta amb 

 equipaments educatius en el seu àmbit. Es donarà impuls a l'esport, l'activitat física i la 

 salut comunitària, constituint un eix vertebrador al barri. També s'inclouen en aquest 

 eix l'impuls de l'alimentació sostenible (enguany Barcelona té la capitalitat de 
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 l'Alimentació Sostenible) i els projectes de lleure educatiu de base comunitària (esplais i 

 caus). 

  · Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària: L'acció estratègica que es pretén 

 és ajudar a impulsar l'acció comunitària al barri: a Can Baró hi ha el Casal de Barri 

 Pirineus, el Local Social de Raimon Caselles i la pista esportiva. Es preveu reforçar el 

 teixit d'equipaments socials a Can Baró.  També s'impulsarà l'accés a les tecnologies 

 als equipaments municipals, es treballaran iniciatives d'envelliment saludable, es 

 treballarà la memòria històrica (potser no tant des del vessant festiu, sinó deixant 

 empremta, per exemple, mitjançant el muralisme), la dinamització de les places, les 

 polítiques d'equitat de  gènere  i els programes que fomentin la cohesió i el 

 reconeixement de la diversitat.  

  · Habitatge: Es planteja una acció: facilitar les finques d'alta complexitat (FAC) a accedir 

 a les ajudes de  rehabilitació que planteja l'Ajuntament. 

  · Ocupació, impuls econòmic i economia social: Es treballarà la inserció i l'orientació 

 laboral, així com es faran tres actuacions específiques amb col·lectius que tenen més 

 dificultat per accedir al  mercat  laboral: un programa enfocat a persones en situació 

 irregular, un programa de formació i expertesa laboral i un programa d'homologació 

 d'estudis. També s'impulsarà un projecte per revitalitzar el teixit comercial, tant amb 

 locals tancats com amb comerços que ja existeixen i necessiten consolidació dins dels 

 eixos comercials del territori. A més a més, s'intentarà implantar un mercat no 

 permanent per tal d'apropar el producte fresc i de proximitat. Finalment, es posarà en 

 marxa el projecte XARSE, dirigit a la gent que necessita un suport a l'hora d'accedir a 

 ajudes institucionals.  

  · Espai públic i accessibilitat: Es va convenir a fer una segona reunió amb entitats per 

 tal de prioritzar els projectes que entraran al Pla de Barris, conjugant-ho tant amb el 

 finançament provinent dels pressupostos participatius com amb l'acord amb ERC. 
 · Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica: Es promourà un treball per millorar la 

 recollida de residus per intentar conscienciar els veïns i veïnes de fer un millor 

 tractament i gestió. També s'intensificaran els processos de retirada d'amiant i l'impuls  

 de la xarxa de refugis climàtics, tant a l'espai públic com a equipaments. 

 

Explica que es crearà una Comissió de Seguiment del Pla de Barris, que tindrà trobades 

bimensuals. També es definiran taules temàtiques o sectorials obertes, per a fer el seguiment 

específic de les diverses accions i propostes. A més a més, si s'escau en algun dels grans 

projectes proposats, es farà algun procés participatiu. 

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervencions Resposta 
Veïna (Aina) demana: 

 Si la presentació serà accessible per a 

tothom. 

 Es pot concretar què es pensa fer 

respecte al lleure? És monitora del 

cau de Can Baró i explica que 

actualment els joves no tenen espai 

on reunir-se. 

Xavier Moreno respon que es penjarà al web. 

 

 

Veí (Carlos) explica: 

 Va presentar un projecte enfocat al C/ 

Rosa Alarcón demana un correu electrònic de 

contacte i es compromet que es farà una visita 
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Intervencions Resposta 
Pasteur, que va ser rebutjat. Explica 

que el carrer no té sortida i explica 

que els veïns i veïnes que hi viuen 

tenen l'accés tallat. Només hi ha una 

escala amb molt pendent, que la fa 

molt inaccessible. 

 Demana que no s'oblidin dels veïns 

d'aquest carrer. 

tècnica al c/ Pasteur per estudiar els problemes 

exposats. 

 

 

6. Projecte de tancament de les Bateries, BCIL i turisme. 

 

Rosa Alarcón explica que el projecte s'ha parlat a altres Consells de Barri i que constitueix una 

reivindicació específica dels veïns que viuen entorn del turó i al carrer Maria Labèrnia. Respon a 

dues demandes: el descans dels veïns i la conservació de la memòria històrica del barri.  

 

Carme Castaño, de Serveis Tècnics del Districte, comparteix presentació en pantalla i explica 

les consideracions fetes de partida: 

 · La tanca: S'ha valorat que fos representativa, feta a mida, especial i per a un espai 

 monumental. També s'ha considerat que es pugui fer in situ, sense una fonamentació 

 molt forta i respectant els entorns i contorns de la muntanya. Finalment, tot i ser un 

 espai tancat, s'ha intentat treballar la idea de la transparència i que hi hagi diverses 

 portes obertes. L'objectiu és que la intervenció sigui petita, integrada i que la tanca 

 tingui poca presència, tot i ser segura. 

 · Camins: Al voltant de la tanca es faran uns camins pavimentats, amb baranes on sigui 

 necessari i amb una il·luminació molt mínima per permetre veure el camí amb 

 seguretat. Hi ha alguns trams on l'orografia no permet la continuïtat del camí, però s'hi 

 instal·laran escales que segueixen la topografia del terreny. 

 

El projecte ja està acabat, s'ha de fer la tramitació i ja s'està licitant l'obra: en principi, les obres 

s'haurien d'iniciar aquest estiu, dividides en dues fases (tancament per Maria Labèrnia i 

tancament per l'altra banda, cap al Turó de la Rovira). 

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervencions Resposta 
Veí representant de la PHATT, expressa: 

 Que el procés de decisió del 

tancament no ha sigut transparent. 

No s'ha parlat amb els barris. Tant la 

Plataforma Can Baró com l'AVV 

Carmel no han tingut accés a cap 

informació. 

 Que aquesta intervenció afecta més 

enllà de Can Baró: el turisme afecta a 

tot el districte. 

 Expressa tristesa per la gestió del 

procés, demanen més informació i 

Rosa Alarcón respon que la garantia que no es 

cobra entrada és la lluita veïnal. Es compromet 

que mentre sigui regidora això no passarà: i si 

es vol mantenir, dependrà de tots els veïns i 

veïnes del barri. 
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Intervencions Resposta 
l'obertura d'un procés participatiu real. 

 Demanen saber com es gestionarà la 

tornada del turisme. Quina garantia hi 

ha que no s'acabarà mercantilitzant 

aquest espai patrimonial, cobrant 

entrada per accedir al recinte tancat? 

 Que les tanques no són una solució al 

turisme: només el desplaçaran una 

mica. L'única que fan les tanques és 

tancar el patrimoni als veïns i veïnes. 

 Que es parla de “memòria històrica” 

de les Bateries, però què passa amb 

les 300 cases autoconstruïdes que, 

formant part del teixit veïnal, històric i 

obrer del barri, que vol enderrocar el 

projecte dels Tres Turons? 

 Que l'Ajuntament està menyspreant el 

veïnat i la seva memòria històrica, 

que el tancament dels antiaeris no 

respon al benestar dels veïns, sinó a 

un mer interès econòmic. 

 Demanen processos participatius reals 

i un Ajuntament que vetlli per millorar 

la vida dels veïns. 

 Demanen respostes concretes a 

cadascun d'aquests punts i una 

reunió directa de diverses entitats 

amb el districte, ben aviat. 

Veí (Carlos López) expressa: 

 Que el tancament dels antiaeris és 

una “sorpresa lamentable”. 

 Que li preocupa que no passi el mateix 

que amb el Parc Güell, que ha limitat 

moltíssim l'accés als veïns. 

 El seu rebuig total a aquest projecte. 

Carme Castaño explica que és un recinte 

tancat, però que tindrà diverses portes. Hi ha 

una Fase 1 que tancarà el Turó de la Rovira, la 

porta d'entrada i l'arribada des del c/ Mülhberg. 

La Fase 2 connectarà la part posterior del Turó 

de la Rovira amb Mülhberg, a la part del pont. 

En total hi haurà mínim 5 o 6 portes, fent que el 

recinte sigui accessible des de tot arreu. 
Veïna (Aina) demana: 

 Rebre l'acta de la reunió on es va 

decidir que es tancarien els búnquers. 

Explica que ha anat al Consell de 

Barri des del primer i mai s'ha decidit 

això. 

 Que s'expliqui perquè es prioritza el 

tancament dels búnquers, quan hi ha 

demandes veïnals relatives al 

transport públic o a l'accessibilitat del 

Casal de Barri que fa anys que no 

tenen resposta. 

Rosa Alarcón respon que des del primer Consell 

de Barri, del 5 de novembre del 2019, ja es va 

fer aquesta petició des de la Plataforma de Can 

Baró i de l'AV Turó de la Rovira. Es va acordar 

que aquell estiu s'activaria el pla de protecció, 

pressupostat en 300.000 € anuals amb guàrdia 

urbana, agents cívics i agents amb gossos. 

Malgrat aquest pla, els veïns no van quedar 

satisfets. Destaca que, fins i tot durant el 

confinament, hi ha hagut problemes al Turó de 

la Rovira: ha estat un dels 10 punts més 

importants d'actuació de la Guàrdia Urbana a 
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Intervencions Resposta 
 Saber si passarà com amb el Parc 

Güell, que actualment tanca als 

vespres quan el compromís inicial era 

que això no passaria, dificultant la 

connexió entre els barris dels turons. 

tota la ciutat. Explica que, el 2019, es va quedar 

que si no funcionaven les mesures, es 

procediria a fer el tancament. 

 

Recalca que també s'han retirat les antenes del 

turó durant els últims 6 mesos, fet que també 

era una demanda veïnal de feia anys. 

Veí (Xavier Oliveras) de la Plataforma Can 

Baró, expressa: 

 Que no ha arribat cap informació del 

projecte ni s'ha demanat l'opinió. 

 Que fa 2 anys que es reivindica que el 

tractament de l'espai estigui 

consensuat al màxim i que es basi en 

el certificat BCIL. 

 Entén que si la tanca pretén preservar 

la seguretat de la zona, se n'hauria de 

parlar. I en cas que realment 

pretengui protegir el patrimoni, 

s'hauria de saber exactament quin és 

aquest patrimoni. Recalca que el 

projecte no s'ha compartit prèviament 

ni s'ha pogut estudiar. 

 Que si realment s'ha de començar a 

tancar aquest estiu, s'hauria de 

consensuar amb tot el veïnat i entitats 

dels barris afectats. 

 Que caldria prèvia informació detallada 

i una reunió seriosa al respecte. 

Rosa Alarcón respon que el projecte es va 

explicar tant a l'associació de veïns com a la 

Plataforma Can Baró, però es mostra oberta a 

explicar-lo de nou totes vegades que faci falta.  

 

També es mostra oberta a parlar del projecte 

museístic entorn d'aquest espai: el BCIL s'ha de 

tirar endavant. Pensa que, més enllà del 

tancament, el més important és acabar 

convertint aquest espai en un centre d'interès 

local i que s'acabi de definir amb el MUHBA el 

projecte de museïficació. Creu important 

ensenyar a les generacions futures el passat 

dels barris lluitadors 

 

Destaca que cal protegir els veïns i veïnes de la 

zona, però que també es protegirà la resta. Es 

mantindrà el dispositiu de 300.000 € per no 

desplaçar el problema a altres zones del 

districte. 

Veïna (Isabel Lluis) expressa: 

 Sorpresa davant la rapidesa que s'ha 

elaborat i trobat finançament per 

aquest projecte. 

 Que aquest projecte no és cap solució, 

sinó més aviat una “puntada 

endavant” que només traslladarà el 

problema d'uns veïns a uns altres. 

 Que aquest projecte no està 

consensuat. 

 

Veí (Jordi Juvé) expressa que: 

 Les tanques podrien ser positives per 

una zona que considera 

“depauperada”, si van acompanyades 

d'altres accions d'adequació de 

l'espai. 

 Sorpresa davant la rapidesa que s'ha 

engegat el projecte, que es parli de 

participació i, en aquest cas, no hi ha 
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Intervencions Resposta 
consensos ni sembla que sigui 

possible discutir res perquè ja està tot 

decidit i a la seva fase final. 

 Caldria un pla integral per a tota la 

zona, ja que tancar els antiaeris és 

només un pegat. Està d'acord que el 

problema actual només es desplaçarà 

cap a noves zones del barri. 

Veí (Antoni Palma) representant de 

l'Associació de Veïns i Veïnes del Turó de la 

Rovira, expressa: 

 Sorpresa davant les opinions de la 

resta de veïns que estan en contra de 

les tanques, que considera que 

protegiran els veïns de la zona de les 

conductes incíviques que s'han patit 

durant anys. 

 Que tampoc li agraden les tanques, 

però no veu més solució. Tant el 

"botellón", com la venda ambulant 

estan prohibides, però si ningú ho 

respecta, caldrà tancar i això és el 

que ha demanat l'AV. 

 

Veí representant de la PHATT, expressa: 

 Que hi ha hagut 7 intervencions, de les 

quals 6 han mostrat el seu rebuig 

explícit al projecte, a les tanques i a 

com s'ha gestionat. 

 Que no s'ha explicat com s'aturarà el 

turisme ni com s'evitarà que es 

mercantilitzi el patrimoni. Que el 

veïnat lluiti pel barri no eximeix a la 

regidora de la seva responsabilitat, 

tant durant el seu mandat com quan 

aquest s'acabi. 

 Que no s'han escoltat els torns de 

paraula que han expressat la seva 

negativa i que es convoca a tothom 

que estigui en contra del projecte el 

pròxim 11 d'abril a les 12.00 h a les 

bateries antiaèries: es farà una 

concentració per intentar aturar 

aquesta privatització del patrimoni i la 

conversió de Barcelona en un parc 

d'atraccions per als turistes. 
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Intervencions Resposta 
Veí (Xavier Oliveras) de la Plataforma Can 

Baró expressa: 

 Que tot el veïnat s'ha vist afectat per la 

inseguretat i l'incivisme i que sempre 

s'ha demanat un projecte de consens. 

 Que quan es va plantejar aquest 

problema, es va parlar de tanques: 

però era una opció a parlar i no se 

n'ha parlat més. 

 Que no entén que no s'hagi consultat 

els veïns afectats i les entitats per tal 

de consensuar una opció, al moment 

que l'Ajuntament ha considerat que el 

tancament era viable. 

 Que caldria enviar la informació a 

totes les parts afectades i convocar a 

una reunió on es pugui parlar. 

 Que no recorda que la Plataforma Can 

Baró s'hagi compromès mai al 

tancament del turó: se n'havia parlat, 

però no es va decidir. 

Rosa Alarcón respon que pensava que el procés 

de decisió s'havia fet correctament, tot i que 

obre l'opció que no hagi sigut així.  

 

Es compromet a enviar el projecte i que, malgrat 

que la licitació estigui en marxa, encara hi ha 

temps per a fer modificacions i canvis. 

 

Es compromet a convocar una reunió 

urgentment amb la Plataforma de Can Baró i 

l'AV del Turó de la Rovira. 

Veïna (Elena) expressa: 

 Acord total amb la intervenció prèvia. 

 Que les tanques només protegeixen el 

cim, però l'impacte de l'incivisme dels 

turistes ja es nota de sempre a tots els 

carrers de la zona  el problema es 

traslladarà. 

Rosa Alarcón explica que les bateries tenen un 

atractiu turístic que fa que hi vagi molta gent. Si 

estan tancades, aquest atractiu disminuirà i 

l'afluència de gent serà també menor.  

 

Explica l'exemple del barri del Guinardó on, a 

causa de les obre del metro, s'ha hagut de fer 

una tasca pedagògica en dos torns, que no ha 

funcionat: finalment, només l'actuació de la 

Guàrdia Urbana, amb més de 40 multes, ha 

sigut efectiva. Destaca que, malauradament, a 

vegades només es troben solucions exercint 

l'autoritat.  
 

 
7. Projecte 3 Turons. 
 

Rosa Alarcón explica que no ha afirmat mai que es vulgui enderrocar els 300 habitatges. 

Recorda que a l'inici del mandat es va fer una reunió amb la PHATT, on va explicar que no es 

tiraria endavant amb els enderrocs, que es treballaria amb el projecte que s'està desenvolupant 

amb els 3 habitatges de propietat municipal, a la Zona Zero, que estan ocupats. No s'ha fet fora 

ningú ni s'ha enderrocat cap edifici, exceptuant un que incomplia totes les normatives 

municipals. 

 

Destaca que aquest mandat no està previst fer res amb la resta dels habitatges afectats i 

expressa el seu compromís en aquest sentit.  
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Maria Lluïsa D’Addabbo explica que, de l'acord amb ERC, ha sortit la possibilitat de millorar 

camins, accessos i reforestació. Ja s'està treballant en aquest sentit i que, a mesura que es 

vagin definint les intervencions, s'informarà els veïns. Pel que fa al fibrociment, és important 

recalcar que, mentre no es pugui retirar tot, és millor encapsular-lo amb la vegetació i la 

reforestació.  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervencions Resposta 
Veí de la PHATT: Agraeix a la Regidora la 

informació i entén que tot seguirà així fins que 

no es torni a parlar amb els veïns en reunió. 

 

Veí (Xavier Oliveras) de la Plataforma Can 

Baró: 

 Recorda que la Plataforma Can Baró 

segueix reivindicant que, més enllà de 

l'execució del Pla dels Tres Turons, cal 

veure on reubicar els habitatges 

pensats per als veïns reallotjats. Cal 

tancar el projecte encara que no 

s’executi. 

 Mostra la seva solidaritat amb 

qualsevol veí que tingui una casa i la 

vulgui protegir. 

Rosa Alarcón respon que s'està tancant el 

projecte de consolidació, gràcies a l'acord per 

inversions de proximitat amb ERC. Amb el 

planejament s'anirà més lent, però no hi ha cap 

mena de previsió de construir habitatges a 

l'entorn i menys allà on la Plataforma ha 

encapçalat una lluita en contra que s'hi facin. 

 

 
8. Torn obert de paraules. 
 

Intervencions Resposta 
Veí (Pedro Juárez), per escrit, demana pel 

clavegueram públic del carrer Baró de Sant 

Lluís i Polònia. 

 

Rosa Alarcón respon que és un dels 4 projectes 

seleccionats als pressupostos participatius, que 

caldrà votar-lo perquè sigui seleccionat. De 

totes maneres, destaca que és una intervenció 

que està en cartera, independentment de si surt 

escollit o no, ja que és un problema de fa anys. 
Veí (José Ramon), per escrit, intervé: Qüestió 

relativa a la retirada del fibrociment (no 

s'especifica). 

Rosa Alarcón expressa el seu agraïment a les 

aportacions realitzades per millorar la recollida 

de fibrociment a la ciutat de Barcelona, més 

enllà de Can Baró. 

La Maria Luisa d’Addabbo farà d’intermediària 

per continuar treballant el tema del fibrociment. 
 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió.  

 
Maria Lluïsa D’Addabbo agraeix la participació. 


