Districte de Nou Barris
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona
www.bcn.cat/noubarris

RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE CAN PEGUERA

Data: dimarts, 25 de febrer de 2020
Lloc: Casal de barri La Cosa Nostra
Hora inici: 18.30h
Hora de finalització: 21:00h

ASSISTENTS
Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Carlos Izquierdo Conseller del barri de
Can Peguera, Sr. Gabriel Duarte Gerent del Districte de Nou Barris, Sr. Pep Ortiz
Vicepresident de la taula i President de l’AVV de Can Peguera, Tècnic de Democràcia
activa Sr. Orlando Blasco, i Tècnica de Gestió de Projectes del Districte de Nou Barris
Sra. Sonia Montes
Entre el públic:
Consellers municipals: Sergio Nieto (PSC), Daniel Elicegui (Bcn pel Canvi), Noemí Martí
(Ciutadans), Joaquim Sangrà (Esquerra Republicana).
Diversos membres de l’AAVV, President de la Penya Blaugrana i altres membres,
Coordinadora del Casal de barri La Cosa Nostra, tècnica del PAC de Can Peguera,
tècniques de Can Ensenya, Lisa Marrani Assessora tècnica de la FAVB, altres ciutadans
i ciutadanes del barri. En total hi ha a la sala 35 persones a l’inici de la sessió.

ORDRE DEL DIA
1. Constitució de la Comissió de Seguiment
2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius
3. Torn obert de paraules

1

Districte de Nou Barris
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona
www.bcn.cat/noubarris

TEMES TRACTATS

Presentació de la taula del Consell de Barri
S’excusa a la Regidora i a la Consellera Tècnica que no poden assistir per motius de
salut.
1. Constitució de la Comissió de Seguiment
Es posa en coneixement les candidatures proposades per formar part de la Comissió
de seguiment, sense que ningú mostri oposició, per la qual cosa queda constituïda la
Comissió de seguiment del Consell de Barri amb els següents membres:
-

Associació de Veïns i veïnes Centre social Can peguera

-

Associació soci cultural La Cosa Nostra

-

Penya Blaugrana de Can Peguera

2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius
Es presenten disculpes pels problemes en la difusió del Consell de barri (cartells que
cauen, format no habitual de la comunicació).
El Conseller de barri introdueix el treball previst per aquest Consell sobre el PAD, el
PAM i els pressupostos participatius.
Recorda que en el cas del barri de Can Peguera, el Pla Futur ocupa gran part de les
propostes per al barri. Informa que ja s’ha fet una primera reunió de Comissió de
seguiment del Pla de Futur el 20 de febrer per recuperar el treball que es venia fent,
en la que es van abordar els diferents punts (habitatge, equipaments, espai públic i
social).
Els veïns demanen que no es plantegin qüestions que després no es compleixen, ni en
calendari ni en continguts.
El Gerent demana que s’aprofiti la oportunitat dels pressupostos participatius, més
enllà de les previsions sobre el Pla de Futur que ja contempla el PAM i PAD.
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Per acord amb la Comissió de seguiment de Can Peguera, la metodologia utilitzada en
aquesta sessió consisteix en exposar les propostes del PAD per a què les persones
assistents puguin fer aportacions.
Les entitats van posar de manifest que les propostes de barri ja havien estat
explicitades al Pla de Futur. Tot i així, van generar propostes PAD i 2 propostes de
projectes d’inversió.
Segons el resum realitzat per monoDestudio, dinamitzadora de la sessió, les propostes
realitzades pels i per les assistents van ser:

PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA
Títol de la proposta
Millora dels aparcaments

Descripció de la proposta
●
●
●

Generar un espai juvenil al casal
(aquest serà un projecte per
pressupostos participatius)

No existeix casal ni sala de joves.
●
●

Millorar el clavegueram per a
què no s’embossi
Augmentar els APC

Millora del control de plagues
Millorar el manteniment arbrat
i neteja

En voreres estretes no ha d’haver aparcaments
Revisar sentit del trànsit dels carrers
Posar zona verda a tot el barri.
Reformar terrassa del casal, per compartir i
estudiar.
Equipar la sala amb mobles i, sofà per descansar

El districte és gran i hi ha el mateix nombre d’educadors a
peu de carrer que a altres districtes i a Can Peguera no
arriben.
Tèrmits als habitatges
●
●
●

Prioritzar parc Sant Francesc Xavier
Carrer Villaseca, Fonteta, Ribelles (Callejón)
Fer alguna cosa amb les arrels dels arbres que
aixequen el ciment.

PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS)
Títol del projecte
Millorar i ampliar el parc
infantil de Sant Francesc
Xavier

Descripció del projecte
•Posar terra de goma en el sòl
•Canviar els jocs infantils i adequar-ho a les normatives
actuals.
•Ja que hi ha un pla comunitari es podria involucrar a
persones participants del barri.
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Es poden veure les propostes introduïdes en el següent enllaç:
https://www.decidim.barcelona/processes/PAM2020/f/3733/proposals?utf8=%E2%9C%93&filter%5Bse
arch_text%5D=&filter%5Borigin%5D=&filter%5Borigin%5D=all&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Brela
ted_to%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=136&filter%5Bcategory_id%5D=&order=random

3. Torn obert de paraules
Aquestes demandes es recullen en diferents moments de les intervencions:
Àmbit

Preguntes/Comentaris/Demandes

Mobilitat

Àrea verda/blava d’aparcament.

Respostes

Alternar aparcament cada 15 dies
IMHAB

Plaga de tèrmits
Humitats de les cases

Enllumenat

Carrer Fonteta, il·luminació insuficient

Via pública

Clavegueram fa mala olor al C/Fonteta.

Neteja

Tolls al C/Vilaseca 2-16

Ja comunicat a Obres i

(del Consell de Barri anterior).

manteniment

No es fa neteja viària a les voreres del C/Vilaseca

Resposta de neteja:
Consultats els plànols de
recorregut, aquest carrer es
neteja:
Un operari amb carretó 2
cops per setmana.
Baldeig quinzenal
La setmana que no hi ha
baldeig el carretó hi passa
tres cops per setmana.
Escombradora amb dos
operaris 2 cops per
setmana.

(ja va sortir a l’anterior Consell de barri)
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