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 DEL TURÓ DE LA PEIRA

Data: dimecres, 20 de febrer de 2020
Lloc: Auditori de l’Espai Jove Les Basses
Hora inici: 18:30h
Hora de finalització: 21:00h

ASSISTENTS
Composició de la taula
Presideix la taula la Sra. Sheila Guerra Consellera Tècnica, Sr. Antonio Silva
Vicepresident de la Comissió de seguiment del Consell de Barri, Sr. Guillem Gabarnet
Conseller de barri del Turó de la Peira, Sr. Gabriel Duarte Gerent del Districte de Nou
Barris, i Sra. Sonia Montes Tècnica de Gestió de Projectes del Districte de Nou Barris.

Entre el públic
Consellers municipals: Sergio Nieto (PSC), Daniel Elicegui (Bcn pel Canvi), Esther
Flaquer (Bcn Comú), Quim Sangrà (Esquerra Republicana), Noemí Martí (Ciutadans)
Entitats: CCD Turó de la Peira, Enriquezarte, Associació de veïns el Turó de la Peira, El
Casalet, Associació de comerciants del Turó de la Peira, AMPA de l’Escola Turó de la
Peira, veïns i veïnes (en total 36 persones).

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
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 del Turó de la Peira: Dani Agudo

-

Associació de comerciants del Turó de la Peira

-

Centre cultural esportiu Turó de la Peira

-

Enriquezarte

-

El Casalet

2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius
Dinàmica de treball en grups per recollir les propostes dels assistents per al PAMPAD 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 del Turó de la Peira:
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%5Bsc
ope_id%5D%5B%5D=135&filter%5Bcategory_id%5D=&order=random
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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

Descripció de la proposta

Seguretat amb policia 24 hores Major presència policial als carrers.
Escala mecànica i ascensor

Una escalera mecànica en el carrer que connecta
c/San Isidre, Montsant, Aneto i Passeig de la Peira, així
com incorporar ascensor el tram de Vila-seca con
Beret.

Foment Entitats

Impuls a entitats dinamitzadores amb compromís
ciutadà.

Millora de l’accessibilitat

Reurbanització de voreres de difícil accés amb caira
de rodes i carrets de nens. (Carrer Montsant, Carrer
Inca)

Millora de l’enllumenat

Enllumenat en diverses voreres al barri de Turó de La
Peira

Convivència

Carrer de Sant Isidre patis interiors amb problemes de
convivència veïnal.

Millora espais públics

Placeta Can Basté amb mobiliari urbà per seure’s.
Avinguda Fabra i Puig renovació mobiliari.
Remodelació de l’Avinguda Turó de La Peira (canvi
d’arbrat per al·lèrgies). Revisió dels escocells

Carril-bici

Per tal d’evitar que les bicis vagin per les voreres
incorporar un carril-bici al barri.

Remodelació Escola Pública
Turó de La Peira

Remodelació de façana i banys, així com adequació de
espais per una major utilització dels mateixos per
l’alumnat.
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Millorar el servei de neteja als
carrers i programa de
sensibilització.

Problemes de brossa i brutícia excrements de gossos.
Campanya de sensibilització per un Turó de la Peira
més net.

Total de propostes realitzades

10

PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1

Títol del projecte

Descripció del projecte

Casal Infantil Turó

Adequar els espais als usos que el veïnat de Turó de la Peira
demanda, així com creació d’una zona de cura als infants.

Illa Fabra i Puig

Urbanitzar i dotar d’ús públic l’illa interior ubicada entre Fabra i
Puig, Vall d’Ordesa i Escales Matagalls

Millora de
l’enllumenat

Millora de l’enllumenat carrer Travau des de Canfranc fins Passeig
Peira, Carrer Aneto, Carrer Cadí i Carrer Teide per tal de reduir
l’angoixa i inseguretat.

Instal·lació escales
mecàniques

Millora de l’accessibilitat a les zones altes del barri pels veïns i
veïnes sobretot per a les persones grans o amb problemes de
mobilitat (escales matagalls)

Total de projectes
realitzats

4

3. No hi ha precs i preguntes.

1

La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat
publicada a la plataforma Decidim.barcelona.
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