
 

 

Consell Can Baró 

 

Data: 24 de novembre de 2022 a les 19:00 hores. 

Lloc: Casal de barri Pirineu (C/Josep Serrano, 59) 

 

Assistents:  

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

Tècnica d’Horta-Guinardó), Sra. Maria Lluïsa D'Addabbo (Consellera de Barri Can 

Baró) i Elena Amat (Gerent d’Horta-Guinardó), Carles Vázquez (Cuidem Barcelona) i 

Xavier Moreno (Pla de Barris). 

Ordre del dia: 

1. Repàs de projectes i actuacions al barri. 

2. Projectes socials de Pla de Barris. 

3. Cuidem Barcelona. 

4. Torn obert de precs i preguntes. 

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 

d’acords. 

 
La Consellera inicia la sessió i dona pas a la Regidora, Rosa Alarcón, per obrir el 

primer punt de l’ordre del dia. 

 

Es fa referència a la estrena de la nova sala d’actes i reforma parcial del casal de barri 

i la Regidora s’excusa per la seva absència l’anterior consell degut a una baixa 

mèdica. 

 

Es presenta els membres de la Taula i excusa la Judith Catalan, vicepresidenta del 

consell. 

 

1. Repàs de projectes i actuacions al barri 

 

La Regidora explica els principals projectes i actuacions portats a terme al barri des de 

l’anterior sessió del Consell de Barri: 

 

- Carrer Albert Llanes/Miquel dels Sants Oliver: S'ha millorat la seva 

accessibilitat i s'ha començat a fer el soterrament de les línies dels serveis 

aeris. També l'ampliació de voreres. Aquesta és una inversió d’entre 2 i 3 

milions d'euros. En aquests moments, al novembre-desembre s'està acabant el 

projecte executiu i a finals de desembre es tindrà el projecte executiu finalitzat. 

L'aprovació administrativa serà el gener del 2023 i al febrer-abril es licitarà 

l'obra. Si tot va bé i no hi ha cap recurs, les obres començaran el maig del 2023 

fins al juliol del 2024. 



 

L’Elena Amat, Gerent D’Horta-Guinardó, pren la paraula.  

A l'acció s'introduiran nous passos de vianants, voreres més amples, no serà 

un carrer de plataforma única. Tot plegat ajudarà a reduir les velocitats dels 

vehicles. També es farà la renovació de la xarxa de clavegueram. Per la resta 

de la intervenció, també es renovarà tota la xarxa d'enllumenat, cablejat i 

serveis. I també s'intentarà plantar arbrat i vegetació en els espais on sigui 

possible. Se seguiran mantenint les mateixes unitats de contenidors de Neteja. 

- Raimon Caselles: L'Ajuntament ha fet efectiva la compra del Local Social 

Raimon Caselles i ara ja és municipal. El juny del 2023 començaran les obres 

de remodelació. La durada de les obres serà de quatre mesos i la inversió de 

175.000 euros. 

- Plaça de Can Baró: Es farà una rehabilitació i s'han fet diversos consensos 

per aprovar un futur projecte. 

Elena Amat, Gerent D’Horta-Guinardó), pren la paraula. Explica que de les 

diverses reunions que s'han anat fent es va detectar que hi havia criteris 

diferents per fer una intervenció. El que es va proposar va ser fer la 

remodelació de la part de dalt de la plaça i deixar en estudi la part de baix, 

perquè es necessita un estudi de mobilitat. 

- Pistes Esportives de Tenerife i Petanques (Les Pedreres): L'actuació és 

l'arranjament i millora de l'espai. Són 3.200 metres quadrats. La idea és crear 

un nou espai per a la pràctica de cal·listènia, un altre espai per bicicletes 

estàtiques, la millora de les pistes de petanca i la plantació d'arbrat i millora de 

pavimentació. És una inversió de 330.000 euros. L'objectiu és tenir el projecte 

executiu al gener d'enguany, entre març i maig licitar el projecte i començar les 

obres el juny del 2023, les quals duraran uns tres mesos. L’Elena Amat explica 

que és una actuació de mínims de millora, no una renovació integral. 

- Instal·lació de paviment antilliscant al carrer Tenerife: En aquests moments 

està en execució. És una inversió de 35.000 euros aproximadament. És entre 

el número 13 i 33. L’obra està en execució i finalitzarà el 16 de desembre. 

- Projecte de protecció del Cim del Turó de la Rovira: Es un projecte que es 

va licitar l'any passat, però l'empresa constructora es va retirar per l'increment 

de preus de materials. Es va haver de fer una nova licitació i actualment ja ha 

començat l'execució de l'obra. El que es farà serà retirar el fibrociment i fer 

excavacions. El 5 de desembre s'iniciarà la implantació de la tanca pel carrer 

Labèrnia. L’objectiu és que el tancament estigui acabat l’abril del 2023 

- Casal de Barri Pirineus: La inversió ha estat de 5 milions d'euros 

aproximadament. S'ha fet la primera fase i ara ve la segona. En aquests 

moments s'està en fase de redacció del document. La idea és que la licitació es 

faci en el mandat del 2023-2026. 

- Línia 9 del metro: Tot i que no és responsabilitat municipal, s'ha demanat a la 

Generalitat sobre l'estació de Sanllehí. Les previsions de calendari que han 

transmès és que l'any 2027 es finalitzin les estacions de Campus Nord, Sarrià, 

Mandri, Putxet, Guinardó, Maragall i La Sagrera. El 2028 Camp Nou, Lesseps, 

Sanllehí i Manuel Girona. I el 2029 la de Motors. Des de l’Ajuntament s’ha 

defensat que Sanllehí estigui a la primera tongada. 

- Actuacions de manteniment: S’han fet diverses petites actuacions de 

manteniment al barri. En total 32 per un valor de 42.800 euros. Es projecta un 

mapa amb totes les actuacions i fotos de cadascuna. 



 

- Pla Antipals: Al mes de juliol es va aprovar la mesura de Pla Antipals. Es 

trauran molts pals de vorera. Al districte n’hi ha 2.500 pals a vorera, pals molt 

antics a voreres estretes. El cost previst és de 40 milions d'euros per treure’ls 

tots. Al barri de Can Baró es trauran un total de 42 pals durant els pròxims dos 

anys. 

 

2. Projectes Socials de Pla de Barris. 

 

La Consellera cedeix la paraula al Xavier Moreno (coordinador de PdB) per explicar els 

projectes i actuacions socials que s’afronten amb despesa corrent. 

Es projecta el document explicatiu de cadascun dels projectes. 

 

- Eix de Educació i Salut Pública: S’estan duent a terme dos projectes: 

             · Programa d’exploracions urbanes amb l’ACIS Artur Martorell. 

             · Programa BAOBAB i BAOBAB estiu. 

 

Estan pendents de desplegar el Programa de Suport a l’Activitat Física i Salut 

comunitària i el Programa Alimentació Sostenible. 

 

- Eix drets socials, equitat de gènere i acció comunitària. S’han impulsat diversos 

projectes comunitaris: 

                    · Projecte Comunitari Casal de Barri Pirineu. 

                    · Transformació del local social Raimon Caselles. 

                    · Impulsar el dret a l’accés i a la capacitació en les noves tecnologies. 

                    · Programa de suport TIC a les entitats de Can Baró. 

                    · Preservar la memòria històrica dels barris El Carmel i Can Baró. 

 

Estan pendents de desplegar el projecte per impulsar l’envelliment saludable entre 

el veïnat i Can Baró, promoure la dinamització d’espais públics i promoure 

polítiques d’equitat de gènere i de reforç i reconeixement de la diversitat.  

 

- Eix d’Habitatge. S’ha desplegat un projecte per a la rehabilitació de diverses 

finques: 

· Finques d’alta complexitat: entorns plaça Can Baró i entorn plaça 

Raimon Caselles. Actualment, s’han signat cinc convenis d’obra.  

 

- Eix d’ocupació, impuls econòmic i economia social. S’estan portant a terme 

diversos projectes: 

              · Dispositiu d’orientació laboral. Comença el teu futur. 

              · Programes de formació i experienciació laboral. 

              · Programa d’ocupabilitat de persones amb situació irregular. 

              · Programa d’homologació d’estudis i d’acreditació de competències. 

              · Implantació d’un mercat itinerant a Can Baró. 

              · Programa integral de suport i enfortiment del comerç de proximitat 

als barris del Carmel i Can Baró. 

              · Programa de la xarxa de resposta socioeconòmica (XARSE). 

              · Programa concilia. 

 



 

Queden pendents de desplegar els programes de suport al Mercat del Carmel i 

les iniciatives de reactivació de locals comercials.  

 

- Eix de la sostenibilitat ambiental i emergència climàtica. S’estan executant 

diversos programes: 

                    · Programa de conscienciació i coresponsabilització ciutadana vers la 

neteja i la prevenció en la generació de residus. 

                    · Suport programa retirada amiant. 

                

3. Cuidem Barcelona. 
 
La Consellera introdueix el tercer punt de l’ordre del dia i dona el torn de paraula al Sr. 

Carles Vázquez per explicar el projecte de neteja Cuidem Barcelona. Es projecta un 

document explicatiu del contingut presentat. 

 

El nou pla de neteja va ser instaurat al barri el passat 12 de setembre amb els 

següents recursos: 

 

- 307 milions d’euros d’inversió anual en recollida i neteja 

- 14% més d’inversió respecte al contracte anterior 

- 400 persones més a la plantilla respecte a les 4.000 del contracte actual 

- 2.110 persones treballant al dia a la ciutat 

- 290 persones més de neteja 

- 40 persones més per informar a la ciutadania 

- 25.000 contenidors 

- 600 nous vehicles elèctrics arribant als 870 respecte als 270 del contracte 

anterior. 

 

Barcelona es divideix en quatre zones de neteja, i cada zona consta d'una empresa 

contractada per a dur a terme el projecte de Cuidem Barcelona, en el cas de Can 

Baró, que forma part de la Zona Nord, l'empresa serà Valoriza.  

 

L’adhesió de nous vehicles elèctrics es farà de forma gradual per falta de 

subministrament, com també els contenidors. El 75% dels vehicles de neteja seran 

elèctrics, però els de recollida seran un 44%. 

 

L'import del contracte de neteja actual és de 268.767.060 milions d'euros i la inversió 

del nou contracte de neteja és de 307.074.412 milions d'euros, en tota la ciutat. En el 

cas d'Horta Guinardó són uns 54.000.000 milions d'euros l'any. 

 

Una nova mesura d’aquesta contracta és la implantació de vehicles elèctrics. El 

contracte actual té un total de 270 vehicles elèctric i la nova contracta comptarà amb 

un total de 870. D'aquests 870 vehicles, 160 aniran destinats a la recollida i 710 a la 

neteja.  

 

Els serveis de neteja consistiran en: 

 

- Neteja bàsica:  



 

               · Escombrat manual o motoritzat 

               · Escombrat mecànic: mixt o dual 

               · Neteja amb aigua 

- Neteja complementària 

               · Neteja de taques i racons 

               · Neteges excepcionals 

- Altres: repàs de tardes, zones verdes, neteja sota, neteja immediata, neteja en 

dies festius, buidats extres de papereres, etc. 

 

Tots els vehicles gaudiran d’un GPS perquè així es puguin controlar de forma òptima. 

Actualment, el servei de neteja dels parcs també l’assumirà Cuidem Barcelona i no 

Parcs i Jardins com feia anteriorment.  

 

I també hi haurà mesures de reforç mitjançant serveis ordinaris: 

 

- Aigualeig intensiu en punts crítics: cada tarda de dilluns a dissabte 

- Encarregats d’inspecció d’incidències:  

- Neteja sota contenidors i entorns 

- Brigades comunitàries 

 

Al barri de Can Baró s’implementarà el següent sistema de neteja: 

 

- Torn diürn:  

 

     · Mixt: 3 dies a la setmana 

     · Manual: 3 dies a la setmana 

 

Alguns carrers tindran serveis reforçats amb: 

 

                 · Mixt: 3 dies a la setmana 

                 · Manual: 3 dies a la setmana 

     · Mecànica: 2 dies a la setmana 

     · Aigualeig: 1 dia a la setmana 

     · Zones verdes: 7 dies a la setmana 

 

El torn nocturn es basarà en el sistema d’aigualeig, és a dir, neteja amb aigua i es farà 

de forma setmanal. Constarà de 16 aigualejadors a diferència dels 6 que hi havia a la 

contracta anterior. 

 

El nou servei de neteja també comptarà amb noves millores, com per exemple tenir 

més capacitat per atendre actuacions immediates, escombradores adaptades pel carril 

bici i la intensificació dels serveis de neteja dels residus al voltant dels contenidors. El 

servei de neteja de la temporada d'estiu s'ha allargat un mes, fins a l'octubre. 

 

A escala de la Unió Europea s'han marcat uns objectius; l'any 2025 aconseguir un 

55% de reciclatge, l'any 2030 un 60% i l'any 2035 un 65%. En aquest context pel que 

fa a la recollida hi haurà diversos aspectes destacats: 

 



 

- La recollida selectiva 

- Qualitat 

- Tecnologia 

- Informació i educació 

- Sostenibilitat 

 

Respecte als contenidors, s'han augmentat una sèrie d'estratègies: 

 

- Augmentar el nombre de contenidors. Al barri de Can Baró s’ubicaran 23 

unitats.  

- Agrupar els contenidors en 5 fraccions 

 

El servei de neteja de contenidors també s'intensificarà i es durà a terme un cop al 

mes a diferència de la contracta anterior que era quadrimestral. 

 

Respecte al servei de recollida de residus se substituiran 1.000 contenidors de càrrega 

bilateral per contenidors de càrrega lateral a la zona, minimitzant la presència de 

lixiviats, permetent unes opcions de càrrega més ràpides i conseqüentment reduint el 

soroll. 

 

S’implementaran 4.800 contenidors nous a la zona. Això s’implementarà al desembre. 

Abans de col·locar qualsevol contenidor, s’avisarà prèviament.  

 

Tanmateix, la recollida de trastos es manté els dilluns, a la zona nord, de 20 a 22 h i 

s'especifica que els mobles s'han de deixar davant el portal de cada casa i, reitera que 

el veïnat respecti el dia escollit per així evitar la recollida d'aquests trastos cada dia. 

 

El Punt Verd Mòbil del barri de Can Baró està situat a l’Av. Mare de Déu de 

Montserrat/Francesc Alegre. L’horari són els dijous de 16:30 a 19:30 h.  

 

Amb tot això es farà un control de qualitat per poder garantir la qualitat del servei i 

s'impliqui una exigència i eficiència per poder justificar la gran inversió que es fa 

contractant aquestes empreses. Els resultats d'aquests controls es compartiran 

públicament. 

 

Per a qualsevol dubte o incidència el ciutadà es podrà comunicar amb els serveis de la 

neteja de l'Ajuntament a través de les xarxes socials municipals i al 010. 

 

La Regidora explica que actualment la guàrdia urbana multa a les persones que deixin 

mobles i altres voluminosos al carrer fora del dia de recollida establert pel barri (dijous 

a Can Baró), excrements de gossos i bosses d’escombraries a papereres. 

 

4. Precs i preguntes 

 

La Consellera de Barri obre el quart punt de l’ordre del dia. 

 

Intervenció Resposta 



 

Joan Prades: Recorda que es va tenir 
una reunió sobre la línia 9 del metro i els 
van dir que a la tardor es tindria un 
monogràfic. Vol saber com s'està 
programant l'excavació. Demana tenir 
una reunió específica amb la Generalitat. 
Opina que hi ha moltes més ubicacions 
on es necessita la retirada de pals. 
Demana opinar sobre el projecte, que el 
veïnat pugui dir la seva. 
Suggereix fer una visita per dalt de la 
Torre Baró.  
I també, creu que cal donar un cert 
component cultural al Poblat Ibèric. 
Llegeix un article de El Pou sobre el 
poblat. 

Regidora: Es farà un monogràfic de la 
línia 9, però es muntarà passat Nadal. 
Es farà amb els barris afectats. 
Sobre la segona fase del Casal, aquest 
any s’ha fet un esforç molt important. 
Queda per fer més feina, però es 
continua avançant. No vol dir que hi 
hagi el finançament ara mateix. La 
inversió de la primera fase s’ha fet amb 
pressupost del districte. 
Albert Llanas: S’ha de fer bé. Està 
claríssim. 
Es proposarà fer la volta per Torre 
Baró, però son dos barris molts 
diferents. 
El tancament del Turó té a veure amb 
la preservació patrimonial i museïtzació 
de l’entorn. 

José Ramon Carme: Explica la situació 
de l’existència de l’amiant al Turó de la 
Rovira. Com a Plataforma de Can Baró 
han presentat una proposta de treball 
basada en dos documents. El primer és 
“El camí de la natura” i el projecte 
executiu de “la proposta de tancament de 
les bateries”. 
Recull alguns punts amb els quals n’està 
d’acord. 
Pregunta quina serà l’estratègia de 
confinament de l’amiant. Proposa 
senyalitzar les zones no transitables per 
la presència de l’amiant. 
Planteja formació sobre amiant pels 
treballadors de la Neteja. Cal evitar 
riscos. 
Demana saber quina qualificació 
urbanística tindrà el nou solar del carrer 
Tenerife. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Vázquez: Demanaran pels 
treballadors tota la formació que calgui. 
Al Punt Verd de l’avinguda de l’Estatut 
es recull fibrociment dels veïns. 
 
Regidora: No es construirà al número 
28 del carrer Tenerife. S’està treballant. 

Isabel Lluis: Es va convocar una 
passejada el 14 de juny a les 14h amb el 
veïnat per parlar sobre la neteja del barri 
i Cuidem Barcelona. No és un horari 
adequat, no són maneres. Es van haver 
d’esperar a ple sol.  
Pel que fa a les màquines, passen a 
escombrar, però són molt velles i no 
netegen.  
Per altra banda, els demanen reciclar, 
però es van treure els contenidors del 
carrer Francisco Alegre a dalt de tot, i 
s’ha de pujar una pendent forta.  
També, sobre la nova aplicació que s’ha 
fet sobre incidències. Si es vol donar 
incidències a la Plaça de Can Baró, 

Regidora: En els barris de muntanya 
l’accés a partir de les 22h és, 
malauradament, amb vehicle privat, ja 
que el transport públic acaba.  
L’accessibilitat és un repte  molt 
important que té el districte ara mateix. 
Es vol fer el pàrquing d’Ana María 
Matute, però ara mateix no es pot fer. 
La normativa diu que els pàrquings han 
de ser sostenibles per sí mateixos i els 
del barri de muntanya no es dóna 
aquesta condició. S’està treballant.  
Respecte a la Plataforma de Can Baró, 
regidoria s’ha reunit més de cinc 
vegades amb ells.  
Sobre la plaça de Can Baró hi ha hagut 



 

resulta que les escales no figuren enlloc i 
no es pot explicar. Les escales estan 
molt brutes. L’aplicació en general no és 
gaire eficient.  
Ple que fa als contenidors, fins que no es 
va dir res no es van portar. No pot ser a 
demanda. 
També demanar millorar en la neteja 
amb aigua dels carrers. 
Les places d’aparcament al barri són 
molt justes i, degut a les obres al carrer 
Albert Llanas es perdran 35 places de 
moto i 26 de cotxe. A plaça Can Baró 
se’n perdran 40 de moto i 27 de cotxe. 
Demana alternatives i millor transport 
públic.   
Sobre el projecte municipal del dipòsit del 
carrer Tous. Serà una via d'accessibilitat 
menys pel barri, com també afectarà la 
línia de bus del V21. 
A l'anterior Consell de Barri es va 
demanar l'informe de conclusions (Plaça 
Can Baró) que es va penjar el dia 14, 
però no es va informar els veïns fins al 
dia 26. També demana l’estudi 
d’habitatge realitzat per la universitat. 
Afirma que no hi ha consens sobre la 
totalitat del projecte de la plaça Can 
Baró. Vol saber el que ha de fer la 
Plataforma de Can Baró per tenir una 
reunió amb regidoria.  
El Decidim, és l’eina d’informació que 
tenen i en els processos participatius 
surten informacions que no corresponen 
amb Can Baró.  
A les iniciatives que es van presentar a la 
legislatura anterior hi va haver moltes 
reivindicacions dels veïns, però han estat 
rebutjades. El que sí que es va acceptar 
és la petició d'una escola privada que 
demanava fer de vianants la plaça de 
Can Baró per jugar. Expressa els 
inconvenients que veu a la proposta. 
Pregunta si la plaça de Raimon Caselles 
només és jugable quan es va fer la 
campanya de l’estiu i si és pública o 
privada. També Joan Cortada és una 
plaça propera a l’escola.  
Espera que no es faci el projecte de la 
reforma de la plaça Can Baró. 
De les comissions, es triga molt a tenir 
totes les actes. Hi ha actes que triguen 
sis mesos.  

quatre reunions. Per exemple, en el 
consell de barri anterior. Es va quedar 
que es faria una reunió i es va fer amb 
30 o 40 veïns. Es va fer fins a una 
quarta reunió. Acord: Es fa la part de 
dalt, que no es talla al trànsit. Sí es farà 
una plataforma única i es pacificarà. 
El 24 i V29 s’està estudiant com 
reforçar el servei d’aquestes dues 
línies.  
Carrer Tous i entorns: Demà en Consell 
Plenari s’aprovarà la modificació del 
planejament. Ara cal fer el projecte 
executiu. El planejament preveu que es 
pugui tallar el carrer Tous, però no vol 
dir que finalment es faci. Dependrà molt 
del projecte executiu. 
Carles Vázquez: Estan oberts a tots 
els canvis que calgui en la ubicació de 
contenidors i es recolliran les peticions. 
Tècnicament ha de ser possible.  
Les màquines són velles, però a 
mesura que passi la contracta s’aniran 
substituint. 
Respecte a l’aplicació, si s’utilitza el pc, 
hi ha un error de geolocalització i es 
mirarà.  
Explica el funcionament de l’aplicació i 
els criteris de proximitat un cop 
s’acabin d’ubicar tots els contenidors. 
 

Luisa Maria Palou: Expressa la queixa 
que en la plataforma Decidim no es 

Regidora: Sobre el tema de les 
humitats dels veïns no recorda haver-



 

pengen les decisions i projectes que 
l’Ajuntament decideix. Els veïns no tenen 
les informacions. Demana que la propera 
reunió de treball sobre la reforma de la 
plaça de Can Baró sigui oberta a tot el 
barri. Demana que les reunions es facin 
amb tothom o bé amb els representants 
triats pels veïns, no només amb una part 
d’aquests representants. Demana que la 
propera reunió sigui amb tothom que hi 
vulgui anar. 
Sobre les humitats del barri. Es va 
certificar que la capa freàtica es va 
anul·lar l’any 74. També certifiquen que 
no és de les clavegueres, és aigua neta, 
per tant, aquesta no és l’excusa. Va des 
de carrer Torre Dulac, plaça Can Baró i 
carrer França, encara que hi poden haver 
afectades altres zones.  

ne parlat en aquest moment i demana 
disculpes. No descarta que sí s’hagi 
parlat i que sigui ella qui  no 
s’enrecorda. Demana les dades de les 
humitats.  
Luisa M. Palou diu que si ho ha de 
tornar a explicar ho farà davant de tots 
els veïns. Explica que se li va 
encarregar recollir tota la informació 
sobre el tema de les humitats i això és 
el que ha estat fent. Demana que PdB 
ajudi els veïns a finançar el cost dels 
arranjaments d’humitats. 
La Regidora explica que s’està 
treballant amb el tema de les humitats 
al barri i està pressupostat un col·lector 
per quatre milions d’euros sota del 
túnel de la Rovira. 
 

Oscar (Cognom?): S’està fent el tall del 
carrer Alejandro Torrelles per l’entrada i 
sortida dels nens a l’escola. No entén el 
motiu del tall permanent, quin tram de 
carrer es tallarà i com entraran els veïns 
de la zona. 

Regidora: Es un espai de pacificació, 
però hi podran accedir els cotxes. El 
carrer Alexandre Torrelles/plaça Can 
Baró davant de l’escola no es tallarà. 

Xavier Oliveres: Puntualitza que s’ha de 
formar a la gent que neteja, han de saber 
el que és l’amiant. 
Quan es va fer la reunió per fer una 
millora a la plaça de les Pedreres es van 
trobar amb la limitació que segons quina 
intervenció no es podia fer per constar 
com a zona edificable. 
També, demana modificar el Pla General 
Metropolità. El compromís amb el veïnat 
de qualsevol regidoria ha de ser 
vinculant.  

Carles Vázquez: Es demanarà a 
l’empresa que faci una formació als 
treballadors de Neteja sobre 
fibrociment. Aquestes empreses no 
estan autoritzades a recollir el 
fibrociment. Es una altra contracta 
especial. 
Regidora: Som el districte amb més 
modificacions pendents de PGM. No hi 
haurà cap moviment durant aquest 
mandat: Ni enderrocs ni construccions. 
Es necessiten uns recursos que no 
tenim. Ni es modificarà el PGM per 
Tenerife, ni pels Tres Turons. 

Montse Busquets: Vol saber quines 
mesures d’equitat de gènere hi ha a Can 
Baró.  
També vol saber quina és la quantia del 
projecte de Raimon Caselles.  
Vol saber on poden trobar informació 
sobre les finques d’alta complexitat.  
Vol saber si es pot fer un pla viari de 
pacificació del trànsit de Can Baró de 
forma global.  

Regidora: Sobre la planificació de 
trànsit de Can Baró es farà un pla de 
mobilitat de tot el districte per tenir una 
visió global.  
Xavier Moreno: Els temes de gènere 
es treballen de forma transversal en 
aquests moments a tots els projectes. 
En posa exemples. En un futur es faran 
projectes específics. 
Raimon Casellas ha costat 145.000 
euros finançats per PdB. 
Totes les informacions estan sempre al 
web d’Habitatge de Barcelona. 
També s’ha obert una oficina al carrer 
Llacuna. Funciona amb cita prèvia. 
Faciliten informació de tots els 



 

projectes relacionats amb habitatge, 
també els de PdB. 

José Luis Petreñas: Sobre neteja, 
demana que es faci un esforç per 
sensibilitzar al personal de neteja que 
estan fent un servei públic. 
També pensa que les màquines 
d’escombraries contaminen a nivell 
acústic.  
Per últim, reclama que no s’escolta als 
veïns, s’havien de reubicar uns 
contenidors i no es van posar on es va 
demanar. 

Carles Vázquez: Es demanarà a 
l’empresa que es facin formacions. 
També s’escoltaran les peticions.  
No es poden realitzar determinades 
actuacions (canvi de ruta, netejar sota 
un contenidor...) per un tema de riscos 
laborals, malgrat el sentit comú 
dictamini en una altra direcció. 

Arnau (Cognom?): La campanya de 
conscienciació sobre com s’han de fer 
les coses al barri no serveix de res. Hi ha 
una comunicació molt poc efectiva, els 
cartells són petits i les explicacions no 
són bones, com tampoc les imatges. No 
s’entenen. Cal imatges clares. 

Carles Vázquez: Està d’acord en el fet 
que les campanyes de comunicació 
s’han d’entendre i es tindrà en compte 
la seva aportació. 

Sílvia Menéndez-Cahue: Pregunta a qui 
s’ha de dirigir per reclamar posar guals a 
tots els llocs on no n’hi ha.  
També, creu que la neteja no està essent 
efectiva. No ha notat cap canvi.  
Quant a la pacificació del barri i els pals, 
pregunta si va lligat.  
Finalment, pensa que la comunicació de 
la regidoria amb el veïnat és molt poc 
efectiva.  
Demana que quan es presentin xifres 
s’especifiqui la xifra que correspon a Can 
Baró. 
Demana informació sobre Programa 
Concilia. 

Xavier Moreno: El projecte Concilia 
s’ha presentat avui però començarà a 
funcionar pròximament. Es farà una 
campanya comunicativa. 

Aina Anyó: Demana que es faci alguna 
cosa perquè la gent jove vulgui venir als 
Consells de Barri.  
Sobre el tancament dels búnquers, 
s’estan fent les obres i no s’ha comunicat 
en cap moment. Creu que el tancament 
dels búnquers no acabarà amb el tema 
dels botellots. 
Vol saber quina possible accessibilitat 
podran tenir els búnquers en un futur. 
Serà com el Parc Güell? Caldrà 
identificar-se? 
Per finalitzar, el Punt Verd del barri està 
col·locat molt a baix i demanar col·locar-
lo en una zona més accessible per 
tothom. 

Regidora: El tema del tancament no és 
un tema de botellots, sinó que és un 
tema vinculat a la conservació de 
l’entorn del turó.  
Sobre l’accessibilitat pels veïns, estarà 
tancat a la nit, però al matí estarà obert. 
No pot garantir què passarà al futur.  
 
 
 
 
 
Carles Vázquez: Es pot canvia 
d’ubicació si cal, i fer una proposta. 



 

Glòria Garcia: No s’ha parlat del fossat 
de l’aparcament (Albert Llanas/Vista 
Park) que no es neteja mai. Vol saber 
quan es pot parlar per trobar una solució. 
Reclama la presència de la gent jove. 
També, respecte a l’Escola ACIS, vol que 
la gent conegui quin és el funcionament 
de l’escola i com actua davant del barri. 
Li dol sentir parlar en segons quins 
termes d’aquesta escola. No és gens 
elitista malgrat sigui privada. 

Regidora: L’Escola ACIS és una 
escola concertada i forma part de la 
xarxa pública. Té obligacions amb el 
barri que acompleix i no entén 
determinades apreciacions que han 
sortit.  
 

 

La Consellera dona per conclosa la sessió a les 22:00 h 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yrbJgfA0jts 


