
Consell de Barri de Can Baró – FITXA PROPOSTES PAD 

Nº ACTUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 

1 Pla de barris: Confeccionar un Pla de barri 
per al Carmel i per a Can Baró. 

Elaborar un nou Pla de Barri per a Can Barò amb propostes dirigides a 
pal·liar alguns dels dèficits del barri, especialment el d'habitatges 
asequibles i els temes d'ocupació,  amb la participació de tots i totes 

2 Discapacitat i Mobilitat sostenible i segura: 
Pla d’accessibilitat als barris 

Fer un Pla d'accessibilitat del Districte que inclogui escales mecàniques, 
ascensors i altres millores per a l'accessibilitat de totes les persones 
al districte, així com la millora urbana dels carrers dels barris, 
especialment de les grans pujades com ara als carrers Francesc Alegre, 
Tenerife, França, Pablo Saez de Bares, Miquel dels Sants Oliver, Albert 
Llanas i Ramiro de Maeztu.  

3 
Verd urbà i biodiversitat. Pla de millora 
vegetal i replantacions i de reforç del 
manteniment dels grans parcs del districte: 
parc del Guinardó i parc del Carmel 

Reforç del manteniment i millora vegetal d'aquests parcs del districte per 
reforçar les accions de restauració de zones amb amiant i per millorar la 
renaturalització de la ciutat. 
 

4 

Mobilitat sostenible i segura. Impulsar i 
pressionar la Generalitat per acabar les obres 
de metro L9 i urbanitzar les sortides 
d’estació a: plaça de Maragall, plaça de 
Sanllehy, ronda del Guinardó - Sant Pau. 

Per ampliar i millorar la cobertura del metro en el Districte d'Horta-
Guinardó, s'impulsarà i pressionarà a la Generalitat per acabar les obres 
de metro de la L9 i urbanització de les sortides d'estació a la Plaça 
Maragall, la Plaça Sanllehy i a la Ronda Guinardó-Sant Pau. 

5 Mobilitat sostenible i segura. Aparcaments: C. 
Thous i de Ramiro de Maeztu.	

Fer els aparcaments dels c/Thous (Baix Guinardó) i c/ Ramiro de Maeztu 
(Can Baró). 
 

6 
Residu zero. Fer una campanya de 
conscienciació per millorar la neteja i la 
recollida de voluminosos als barris del Carmel 
i Can Baró	

Fer una campanya de conscienciació i d'inspecció per millorar la neteja 
dels barris del Carmel i Can Baró. 

7 
Comerç, mercats, consum i alimentació. 
Recuperar la plaça de Can Baró com a espai de 
centralitat i dinamització comercial al barri. 

Estudiarem la viabilitat per a convertir la Plaça Can Baró en un espai de 
centralitat i de dinamització comercial.  
 

8 
Turisme. Estudiar la reordenació de les línies 
de bus al Park Güell i els busos turístics. 

Estudiar la reordenació de les línies de bus al Parc Güell i busos 
turístics per evitar algunes molèsties al veïnat de l'afluència de 
turistes a la zona del Parc Güell. 

9 Turisme. Millorar l’equipament del MUHBA i de 
l’entorn museístic del Turó de la Rovira. 

Posar en valor el cim del Turó de la Rovira com a espai de memòria dels 
barris i de la ciutat reforçant el caràcter museístic de l'espai, 
millorant la protecció perimetral per gestionar l'afluència de visitants i 
veïnat. 
 



10 Lluita contra la gentrificaciò. Seguiment del 
pla de xoc dels habitatges d’ús turístic. 

Seguiment del pla de xoc dels habitatges dú’s turístic als barris, amb 
especial atenció a diferents àmbits del districte, com els entorns del 
Parc Güell, el cim del Turó de la Rovira, l'Hospital de Sant Pau … 

11 Actuacions metropolitanes. Obres metro L9.  
 

Impulsar i pressionar la Generalitat per acabar les obres del metro de 
l’L9 i urbanitzar les sortides d’estació a: plaça de Maragall, plaça de 
Sanllehy, ronda del Guinardó - Sant Pau. 

12 Actuacions metropolitanes. Parc dels Tres 
Turons – avantprojecte. 

Desenvolupar l'avantprojecte del Parc dels Tres Turons, d'acord als 
recents concursos d'idees que defineixen els diferents àmbits d'actuació. 

13 
Transformació i regeneració urbana. 
Intervencions de millores urbanístiques a Can 
Baró. 

Urbanitzar Budapest/Telègraf. Fer expropiacions a Tenerife, 10, 12, 14; 
Raimon Caselles - Fase 3. Retirar l’amiant i el fibrociment del Turó de la 
Rovira i els espais afectats.  

14 
Transformació i regeneració urbana.Elaborar un 
Pla integral de millora de voreres i treure 
pals de llums i telèfons.   

Confeccionar el pla integral de millora de voreres tenint en compte les 
especificitats de cada barri i prioritzant actuacions i posada en marxa 
del Pla antipals, per fer accessibles les voreres del districte, 
especialment als barris de muntanya amb voreres molt estretes. Pla que 
s'anirà executant amb un augment de les partides de manteniment; millora 
ordinària de la via pública, i projectes de remodelació integral com a 
inversió en diferents anys. 

15 
Administració propera, amb lideratge i 
solvent. Fer millores al Casal de Barri 
Pirineus. 

Executar obres de remodelació i millores de l'espai al Casal de barri 
Pirineus a Can Baró. 
 

 
  



 
 MODIFICA, ESMENA I CREA NOVES PROPOSTES! 

 

  

NOVA PROPOSTA 
 

DESCRIPCIÓ DE LA NOVA PROPOSTA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
REFLEXIONS GENERALS RECOLLIDES DURANT EL DEBAT 

  


