
 

Consell de Barri de CAN BARÓ. 

 
Data:   26 d’octubre de 2021 a les 19:00 hores. 
Lloc:   Seu de districte. Sala Lluís Companys.  
  (Casal Pirineus en obres). 

 

 

 Assistents:  

-Taula: Sra. Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Sra. Núria Carmona 

(Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sra. Maria Luisa d’Addabbo 

(Consellera de Barri de Can Baró), Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó), 

Judith Catalan (Vicepresidenta del Consell). 

-Grups polítics representats:  6 

-Entitats representades:   5 

-Veïnes i veïns assistents:  18 presencials i 11 on line. Total: 29 

 

 Ordre del dia: 

1. Informe de la Regidora. 

2. Mobilitat al barri (pals a les voreres, rampa carrer Tenerife, V19, bicing, 

trànsit carrer Ana Maria Matute). 

3. Pla de Barris (Plaça Can Baró i Camí Escolar). 

4. Informació sobre la neteja al barri (C. Josep Serrano). 

5. Persones grans: Situació de l’Esplai Sanllehy i sucursal bancària 

itinerant. 

6.  Torn obert de paraula. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords.  

 

La Regidora del Districte, Rosa Alarcón, inicia la sessió i dóna pas als punts de l’ordre 

del dia. 

 

1. Informe de la Regidora.  

 

La Regidora explica els principals projectes i actuacions duts a terme al barri (es 

projecta mapa). 

 

 S’informa que s’han iniciat les obres de reforma del casal de barri Pirineus. 

 

 S’ha posat en marxa un Pla de Xoc de Neteja i petit manteniment de l’espai 

públic. Inversió de 70 milions d’euros a tota la ciutat.  

 

 S’informa del reforç de la plantilla de la guàrdia urbana. Presenta el David, 

policia de proximitat a Can Baró i present a la sala. Es podrà millorar el treball 

preventiu. Incorporació de 235 nous agents de la guàrdia urbana. Es preveu un 



treball conjunt amb la ciutadania pel que fa a seguretat i incivisme. El torn de nit 

ha passat de cobrir tres districte a donar cobertura a dos actualment (Horta -

Guinardó i Nou Barris). Es preveu que a final de mandat el dispositiu nocturn 

doni servei només al districte d’Horta-Guinardó. 

 

 Pla de Barris. S’inclourà la continuació de les obres del casal Pirineus. 

Actualment s’està realitzant l’obra corresponent a la fase 1, a la sala d’actes. 

Pròximament s’iniciarà un estudi per decidir si, de cara a la fase 2, es conserva 

l’edifici actual per reformar o bé s’enderroca i se’n fa un de nou. Una  part del 

cost total de l’obra anirà a càrrec de Pla de Barris i una altra part anirà a la 

partida d’inversions generals. També es vol pacificar la plaça de Can Baró. Es 

faran dues sessions participatives per recollir totes les opinions. També 

s’actuarà a les Pistes Esportives (Pedreres). Una quarta actuació es localitza 

al Local Social de Raimon Casellas. Actualment el Local és propietat de 

l’INCASOL i des de districte s’està gestionant l’adquisició de la propietat per 

poder implementar les actuacions previstes des de Pla de Barris. Per últim, la 

Regidora esmenta la intervenció al carrer Albert Llanas. 

 

 Tancament de les Bateries Antiaèries i protecció de l’espai patrimonial. Les 

obres acabaran al gener/febrer. L’espai estarà tancat a la nit i obert durant el 

dia. 

 

 Parc del Tres Turons. S’estan fent els estudis des d’Ecologia Urbana. Quan 

estiguin finalitzats es compartiran amb els veïns i veïnes. 

 

 Canvi de nom de Ramiro de Maeztu a Ana Maria Matute . El canvi està fet i el 

22 de gener s’instal·larà la nova placa amb el nou nom del carrer.  

 

Per a cloure aquest punt, la Regidora obre un torn de paraules, contesta les 

qüestions sorgides i recull les aportacions.  

 

Neteja i manteniment al barri. 

 

Es demana una millora en la neteja del barri i a tota la ciutat. Es demana augment 

del rec dels carrers. 

Un veí presenta unes fotos de la plaça de les Pedreres on s’observa necessitat de 

neteja i manteniment. Demana una actuació al respecte.  

Es demana millorar la neteja de l’escala que connecta l’Avinguda Can Baró amb la 

plaça Can Baró. 

Es comenta la situació dels contenidors del carrer Josep Serrano. Una veïna 

explica que al gener es farà una valoració dels darrers canvis realitzats.  La 

Regidora ho confirma. 

Un veí explica que a la cantonada entre els carrers Josep Serrano i Jaume 

Puigvert hi ha unes escales que cal netejar. 

Una veïna planteja la possibilitat de col·locar un espai de reciclatge tocant a un 

pàrquing (no concreta quin). La Regidora respon que es recull el suggeriment. 

Una altra veïna comenta que els escocells i cotxes abandonats impedeixen la 

neteja d’algunes zones. 



 

La Regidora explica que el Pla de Xoc incorpora l’optimització de recursos, com 

ara millorar la coordinació de les dues empreses que treballen al barri. També s’ha 

reforçat la inspecció i del rentat amb aigua. 

 

Respecte de les fotos presentades pel veí a la Taula, la Regidora es compromet a 

estudiar la situació i mirar de millorar la neteja i manteniment de l’espai (Plaça de 

les Pedreres). 

 

La Regidora explica la situació de la nova contracta de neteja. Al districte 

s’implementarà a partir del setembre del 2022. L’empresa adjudicatària al districte 

és Valoriza. El control es durà a terme a través dels tècnics municipals i a través 

d’una altra empresa. Explica que a d’altres municipis està funcionant bé. 

 

Respecte a la situació de l’escala que connecta els carrers Josep Serrano i Jaume 

Puigvert es notificarà a Neteja per poder actuar. 

 

Pla dels Tres Turons. 

 

Es demana informació sobre la ubicació dels blocs d’habitatges que en el seu dia 

es volien construir sobre la plaça de Les Pedreres. 

La Regidora explica que s’està treballant el tema dels camins, però el tema de la 

construcció de blocs d’habitatges no està contemplat. Les pistes s’estan 

consolidant com a espai de trobada al barri. 

 

Amiant. 

 

Es recorda la necessitat de recollir l’amiant de la muntanya.  

La Regidora explica que els tècnics indiquen que la millor fórmula serà la 

replantació, no la recollida. Ja s’ha començat a implementar a les obres del 

tancament de les Bateries. 

 

Bateries Antiaèries. 

 

Els botellots s’han desplaçat a la falda de la muntanya.  Es reconeix per part de la 

Regidora. Comenta que farà visita a l’espai amb veïns i veïnes. També comenta 

que la guàrdia urbana està vigilant la venda d’alcohol a menors o fora d’horari.  

 

Es demana la gratuïtat de l’accés. La Regidora assegura la gratuïtat de l’accés. 

Tindrà un horari d’obertura i tancament, però serà gratuït.  

 

Es pregunta per la seva accessibilitat. La Regidora respon que serà la mateixa que 

l’actual. Explica també que n’hi haurà 6 portes i un accés pel darrere. També un 

camí que envoltarà el recinte. 

 

 

 

 



Nou carrer Ana Maria Matute. 

 

Es pregunta sobre la necessitat de canviar tots els documents oficials on consti el 

nom de Ramiro de Maeztu i si s’enviarà algun certificat d’empadronament o 

document que faciliti aquests tràmits. 

La Regidora explica que des de Nomenclàtor es posaran en contacte amb els 

veïns afectats amb les indicacions pertinents. 

 

Guàrdia urbana. 

 

Es demana més presència de la guàrdia urbana a l’interior del barri.  

Es demana saber si els nous 235 agents serviran per ampliar la plantilla o per 

cobrir jubilacions. 

Es diu que cal evitar la invasió de les motos en les voreres. La Regidora hi està 

d’acord amb aquesta intervenció. Explica que s’hi està treballant aquest tema de 

forma prioritària. 

 

La Regidora explica que a final del mandat l’incremen t de la guàrdia urbana serà  

de 800 agents a tota la ciutat. En total s’hauran convocat 1000 places d’agents de 

guàrdia urbana, de les quals, 200 seran per substituir jubilacions. Hi haurà un 

increment real d’agents i no només una reposició.  

La Regidora explica també la segona ronda de trobades que la guàrdia urbana 

està fent amb els veïns dels barris. 

Per últim comenta que al districte en vindran 24 nous agents en torn de dia.  

 

Obres de reforma del casal Pirineus. 

 

Es demana per la reforma de la planta superior de la sala d’actes. 

La Regidora explica les fases de l’obra i els estudis que BIMSA està realitzant.  

 

Reforma Plaça Can Baró. 

 

Es considera necessari la rehabilitació de la plaça.  

 

Comerç. 

 

Es demana un pla de revitalització comercial al barri que acompanyi a la reforma 

de la plaça. 

Es comenta que l’antic comerç del barri es localitzava a l’avinguda Can Baró i que 

aquests comerços han passat a ser habitatges de planta baixa, cosa que redueix la 

disponibilitat de locals al barri. 

 

La Regidora apunta a Pla de Barris com a instrument de dinamització del comerç.  

 

C. França, 11 

 

Un veí exposa que al carrer França 11 hi ha un local de 18 metres quadrats que 

s’està utilitzant com a habitatge. S’ha comunicat a districte i a MMEE per 



problemes de convivència entre aquesta persona i els veïns. Després de mesos el 

senyor continua vivint al local. Vol conèixer el procediment administratiu que cal 

seguir per poder fer-lo fora del local. 

Una veïna explica que aquest fenomen s’està donant a molts carrers del barri. Els 

locals no tenen cèdula d’habitabilitat però sí hi viu gent, que no s’hi pot 

empadronar. Això pot tenir repercussió negativa en cas d’accident amb les 

companyies d’assegurances. Demana proactivitat de l’Administració. 

 

Camí escolar. 

 

S’exposa que aquest projecte ha quedat aturat i en l’oblit. Tampoc s’ha rebut la 

documentació sol·licitada. 

La Regidora ho reconeix i es mirarà com es pot reactivar el projecte i mirarà què ha 

pogut passar amb el tema de la documentació. 

La Regidora es compromet a revisar la situació presentada pel veí respecte al local 

denunciat al carrer França. 

 

Àrea Verda. 

 

La Regidora explica que a alguns veïns els arribarà un comunicat per informar 

sobre l’extensió de l’Àrea Verda d’aparcament al barri, als carrers on encara no hi 

ha arribat. Explica que aquest sistema permet un control exhaustiu dels vehicles 

abandonats. 

 

2. Mobilitat al barri (pals a les voreres, rampa carrer Tenerife, V19, bicing, trànsit 

carrer Ana Maria Matute). 

 

La Consellera explica que s’ha fet una reunió amb la Plataforma Can Baró sobre 

temes de Mobilitat al barri. La Regidora explica que hi ha una reunió prevista per més 

endavant per treballar aquest tema. 

Una veïna explica la situació dels pals a les voreres i que no fa gaire va caldre una 

intervenció de bombers per la caiguda d’un pal. La Regidora explica que el cablejat de 

la ciutat necessita una renovació. S’està treballant amb Endesa. Es reconeix la 

problemàtica dels pals i s’informa que a partir de l 2022 es començaran a treure. Es 

farà arribar a les entitats el document amb la priorització de carrers.  

També comenta que al carrer Ana Maria Matute es va treure un semàfor que ha fet 

augmentar la velocitat dels vehicles i obliga els vianants a anar per la vorera més 

estreta. La Regidora explica que s’està estudiant què va passar amb aquest semàfor.  

La mateixa veïna planteja el problema de conviure amb usuaris incívics de patinet.  

 

3. Pla de Barris. 

 

La Consellera de barri passa la paraula al Xavier Moreno, referent de Pla de Barris al 

districte. Presenta el document “Pla de Barris. Comissió de Seguiment 20 d’octubre de 

2021”. Informa el detall del projectes complementant la informació facilitada per la 

Regidora en el informe inicial. 

 

S’obre torn de paraules. 



Una veïna demana la possibilitat d’oferir beneficis fiscals pels comerciants que 

s’instal·lin al barri. La Regidora comenta que aquesta mesura no és possible. 

Es comenta la necessitat de conèixer la vida interna dels equipaments del barri. El 

Miquel Morcillo explica que les memòries de l’equipament son públiques i qualsevol 

persona les pot consultar. També explica que l’equip gestor del casal està composat 

per membres de les entitats. S’informa de la gratuïtat dels tallers a partir de la 

pandèmia. Informa de la Xarxa de Solidaritat i de la coproducció d’activitats.  El Xavier 

Moreno explica que és voluntat de la Junta del Local Social Raimon Casellas fer una 

sessió explicativa de la dinamització que s’està duent a terme al Local.  

Es demana més informació sobre la intervenció de “pacificació” a la plaça Can Baró.  El 

Xavier Moreno explica que és una demanda de l’escola per donar continuïtat al treball 

realitzat pel projecte de Camins Escolars, temps enrere. El vol aconseguir que el 

vianant sigui el protagonista de l’espai. 

Es demana més informació sobre els resultats de reunions mantingudes amb els 

veïns, realitzades abans de l’estiu. La Regidora explica que el treball i les decisions 

seran conjuntes. No hi ha res decidit. El Xavier Moreno afegeix que es vol recollir 

l’opinió de l’usuari de l’espai i que el treball realitzat abans de l’estiu també serà tingut 

en compte. 

S’apunta que el barri s’ha de fer més atractiu per atreure gent jove que vingui a viure. 

Això implica millor accessibilitat, serveis i comerç. 

Una veïna demana fer reviure les galeries de l’avinguda Can Baró, 15 contactant amb 

els propietaris. Demana també informació sobre les actuacions previstes per PdB en 

matèria de comerç. El Xavier Moreno explica que s’està treballant en la localització de 

la propietat de l’avinguda Can Baró, 15 i es comparteix l’interès. També vol mantenir el 

comerç existent. 

Comenta la necessitat de fer la reforma, dintre de la fase 1, de la planta superior de la 

sala d’actes del casal Pirineus. La Regidora explica que sí es farà la planta superior. 

 

4. Informació sobre la neteja al barri (C. Josep Serrano). 

 

Aquest punt ha estat tractat a altres punts de l’ordre del dia.  

 

5.  Persones grans: Situació de l’Esplai Sanllehy i sucursal bancària itinerant.  

 

S’informa que l’Esplai Sanllehy ja està obert. 

Sucursal bancària itinerant. La Regidora enviarà una carta a l’entitat bancària per 

demanar que es faciliti servei de caixer als veïns de Can Baró.  

Un veí explica que amb el tancament de la darrera oficina bancària al barri, les 

persones grans han de baixar al carrer Sardenya i els resulta complicat.  

 

6. Torn obert de paraules. 

 

El Miquel Morcillo explica que el barri de Can Baró compleix 100 anys del seu 

naixement i es vol formar una Comissió de Seguiment. També informa de la 

descentralització de la Campanya de Vacunació. 

 

Un veí comenta que la neteja ha d’anar acompanyada de control de plagues 

(paneroles, rates...). El veí també explica que pot facilitar el contacte amb la propietat 



de les galeries comercials de l’avinguda Can Baró. També incideix en la manca 

d’equipaments i comerç al barri i recorda el problema de cablejat a la ciutat.  

 

Una veïna intervé per demanar que no es reprodueixin els botellots a la plaça Can 

Baró. Demana que la pacificació de la plaça no afecti negativament els veïns. 

Respecte a la petició de caixer al barri, demana que també es faci la petició des de 

l’Esplai Sanllehy. 

 

 

Es dóna per finalitzada la sessió del Consell de Barri a les 21:30 hores. 

 

 

 El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6aZEM2mAd0 

 

 

 

 

 
 

 

Snat: Maribel Marín. 

Tècnica de barri de Can Baró. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6aZEM2mAd0
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