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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE CANYELLES 

 

Data: dimarts, 11 de febrer de 2020 

Lloc:  C/Federico Garcia Lorca 27 

Hora inici: 18:30h 

Hora de finalització: 21.30h 

 

ASSISTENTS 

Composició de la taula 

Conformen la taula la consellera de Canyelles, Sheila María Guerra Andrés,  la 

vicepresidenta del Consell, Yolanda Candel, el gerent Gabriel García Duarte, el tècnic 

de Democràcia Activa Orland Blasco i el tècnic del districte, Màrius Comorera, qui pren 

nota de la sessió.  

Entre el públic 

Presents entre el públic els consellers o conselleres Noemí Martín (C’s), Esther Flaqué 

(BeC) , Joaquim Sangrà (ERC) Sergio Nieto i Toni Pallarés (ambdós del PSC). 25 veïns i 

veïnes presents, entre els quals representants de les entitats AV de Canyelles,  Casal 

d’Avis de Canyelles i AMPA Tomàs Moro. També present l´empresa encarregada de 

dinamitzar la sessió participativa (MonoDestudio). 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Constitució de la Comissió de Seguiment 

2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius 

3. Torn obert de paraules 
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TEMES TRACTATS 

 

1. Constitució de la Comissió de Seguiment 

Previ a l’ordre del dia el tècnic del districte posa en coneixement dels assistents els 

candidats presentats a la comissió de seguiment, sense que ningú hi mostri oposició, 

per la qual cosa es constitueix la pròpia comissió de seguiment del Consell de Barri. Els 

candidats presentats son els següents: 

AVV Canyelles, Casal d’Avis Pau Casals, Fernando Onrubia Manzano, Albert López 

Parrás, Miguel Alcolea Manzanero, Edgar Borniquel,  Fernández del Campo, Josep Pach 

Ivern, José María Pedrola Bartolomé, Miguel Abdón Berenguer, Juan Antonio Belmonte 

Hernández, Susi Carrete López, José Ignacio Muñoz Pérez, Miguel Pérez Martín, 

Manuel Sánchez García, Diego Berrocal Correa 

 

2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius 

 

Dinàmica de treball en grups per recollir les propostes dels assistents per al PAM-PAD i 

per als pressupostos participatius.  

En finalitzar el treball dels grups, els portaveus de les taules exposen les seves 

propostes. Les propostes, tal com estableix el procés, seran introduïdes a la plataforma 

Barcelona Decidim, on podran ser consultades. 

Enllaç a les propostes del barri de Canyelles : 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/prop

osals?utf8=%E2%9C%93&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Borigin%5D=&filter%

5Borigin%5D=all&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsc

ope_id%5D%5B%5D=138&filter%5Bcategory_id%5D=&order=random  

 

Segons el resum realitzat per monoDestudio, dinamitzadora de la sessió, les propostes 

realitzades pels i per les assistents van ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals?utf8=%E2%9C%93&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Borigin%5D=&filter%5Borigin%5D=all&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=138&filter%5Bcategory_id%5D=&order=random
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals?utf8=%E2%9C%93&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Borigin%5D=&filter%5Borigin%5D=all&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=138&filter%5Bcategory_id%5D=&order=random
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals?utf8=%E2%9C%93&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Borigin%5D=&filter%5Borigin%5D=all&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=138&filter%5Bcategory_id%5D=&order=random
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals?utf8=%E2%9C%93&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Borigin%5D=&filter%5Borigin%5D=all&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=138&filter%5Bcategory_id%5D=&order=random
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PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Projecte d’interior  d’illes fase 3 

canyelles 

Reformar per complet el C/ Antonio Machado. 

Projecte i construcció del nou 

CEM Artesania 

És prioritari perquè fa 20 anys que es va prometre i el final 

el poliesportiu s'ha fet al barri del costat. Caldria una 

piscina més gran. 

Ampliació biblioteca Buscar nova ubicació per la biblioteca de Canyelles . 

 

Plantar arbres Replantar els arbres del parc de Canyelles i del parc 

Collserola. 

 

Millora viària Cobrir el cinturó des de via Favència.  

Millora  viària Posar bancs a Miguel Hernández/ Garcia Lorca. 

Implantacions dels entorns 

escolars 

Millora dels voltants del col·legi públic de primària de 

canyelles. 

Millora transport públic Ampliació horari nocturn. 

Millorar la neteja Neteja general de Canyelles, més sovint. 

Treballar l’esport com una eina 

de salut 

Posar maquinària per a la gent gran en el parc. 

 

Total de propostes realitzades 10 
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PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA 

TROBADA 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Ascensor per l’edifici Pau Casals. Es demana un ascensor  per salvar el 5-7 metres d’altura 

que connecten l’edifici Pau Casals de Canyelles amb el 

carrer Miguel Hernández. 

Casal de Joves de Canyelles. Aquest projecte respon a la necessitat d’un espai pels 

joves del barri, ja que no hi ha ningun casal o espai on es 

realitzin activitats socioculturals, de lleure o educatives. 

Creació àrea d’esbarjo de 

gossos. 

Construcció d’un gran pipi-can. 

Espai joc singular per la gent 

gran  “Aus”. 

Fer un espai amb maquinària per a la gent gran “AUS” per 

fer esport a l’aire lliure. La ubicació seria al Parc de 

Canyelles Josep Serra i Martí”. 

Il·luminació baixos Antonio 

Machado (36-38) 

Hi ha poca il·luminació en els baixos i crea inseguretat . 

 Plaça sense nom Posar-hi nom. 

 

Reforestació de Collserola. Replantació forestal de la part de muntanya de Collserola 

que dona a Canyelles i en general al Districte de Nou 

Barris. 

Total de projectes realitzats 7 
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3. Torn obert de paraules 

 

- Agraeix la participació dels veïns i veïnes i comenta que el districte és 

coneixedor de totes les propostes que han sortit perquè ja se li han fet arribar 

 

Àmbit Preguntes/Comentaris/Demandes Respostes 

Recollida 

residus 

- Manifesta el deficient funcionament 

de Parcs i Jardins i del servei de 

neteja 

- Observa la millora de la neteja al 

barri en les darreres setmanes 

 

Parcs I Jardins - Avisa de la plaga de mosquits als 

arbres que arriba cada estiu 

- Es queixa de la no reposició de 

l’arbrat del barri 

 

Equipaments - Demana l’execució de les obres del 

poliesportiu del carrer Artesania 

 

Obres i 

manteniment 

Via Pública 

- Diu que la font pública del Mercat 

no funciona 

- Sol·licita l’inici de la següent fase de 

la remodelació d’interiors 

- Denuncia presència de múrids al 

c/Federico García Lorca, 32 

- Suggereix la rehabilitació de l’antic 

Hospital de Sant Llàtzer com a 

residència per a la gent gran. 

 

Convivència - Reivindica la presència de més GUB 

al territori 

 

  
 

S’aixeca la sessió. 

 

Barcelona, 17 de febrer de 2020 

 

 

 


