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CONSELL DE BARRI DE CAN PEGUERA 

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 16 de novembre de 2021 Hora:  18:30h 

Lloc: al Casal de barri  La Cosa Nostra 

Persones assistents 

 

Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Carlos Izquierdo Conseller del barri de Can 

Peguera, Sr. Pep Ortiz Vicepresident de la taula i President de l’AVV de Can Peguera, Sr. 

Gabriel Duarte Gerent del Districte de Nou Barris, Sra. Xitlali Hernández Cap de Projecte de Pla 

de Barris, i Sra. Sònia Montes Secretària del Consell i Tècnica de Gestió de Projectes del 

Districte de Nou Barris.  

Assistents:  

Entitats representades: Peña Blaugrana de Can Peguera, Associació Sociocultural La Cosa 

Nostra, AVV Can Peguera, Parròquia Sant Francesc Xavier, Associació Tronada 

Consellers municipals entre el públic: Andrés Rodríguez, Noemí Martin, Javier Barreña, Yeray 

Mellado, Alejandra López, Sheila Guerra 

Assistència total en el moment de màxima afluència:  30 persones a la sala 

Ordre del dia 

1. Obres del Balcó d'equipaments 

2. Pla de futur 

3. Estat execució Pla de Barris 

4. Pressupostos participatius 

5. Presentació Pla de neteja tardor 2021 

6. Precs i preguntes 
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Síntesi  
 
1. Obres Balcó equipaments 
El motiu dels endarreriments en l’inici de l’obra, ha estat una qüestió administrativa durant el 
concurs de licitació, però les obres ja estan adjudicades des de fa pocs dies. 
Es convocaran en breu la Comissió de seguiment en relació a aquest tema, amb els gestors 
dels equipaments i l’empresa adjudicatària. 
La previsió actual d’inici d’obres és desembre, durada de 13 mesos, i finalització al gener 2023. 
 
2. Pla de Futur de Can Peguera 
El Conseller anuncia un primer pacte per poder estudiar les remuntes dels habitatges, que de 
decidir-se així, suposaria un canvi del PMG, i per tant un calendari llarg de treball. 
En segon lloc un compromís per fer una intervenció en una primera illa d’habitatges, no està 
decidit en quina. 
També hi ha un compromís de l’IMHAB que en les àrees del barri on el planejament no ha de 
quedar afectat, es pugui efectuar alguna inversió. 
Caldrà tancar una reunió amb IMHAB, IMU, veïnes i Districte, perquè ens puguin explicar i 
veure cap a on camina la proposta ara mateix. 
També s’engegarà la taula social, hi havia un compromís del Pla de barris per iniciar un 
Observatori social, que fos un punt de partida. 
El projecte planteja reptes tècnics, socials, i econòmics, i aquesta és la complexitat. 
 
3. Presentació del moment actual d’execució del Pla de barris. 
Moltes propostes ja s’han convertit en accions concretes en cada àmbit. Actualment hi ha 
definides 53 accions, sorgides de les 32 propostes recollides. D’aquestes 20 estan actives ara 
mateix, i una ja tancada. La resta en definició o estudi. 
Alguns projectes destacats, que actualment estan en funcionament: Xarse, Concilia, diversos 
suports als centres escolars, entre d’altres. 
El resum de la informació exposada es pot trobar penjat a la web Decidim, així com tota la 
informació a la web del Pla de Barris. 
www.pladebarris.barcelona         Youtube: bit.do/pladebarris 

 
4. Pressupostos participatius 
A Can Peguera van haver dos projectes molt votats. Els joves van fer una campanya per 
promoure una reforma al casal de barri i cobrir la terrassa per tenir un espai propi. 
S’ha de fer un canvi de planejament per poder fer l’actuació en un futur, i el pressupost que es 
destinarà a aquesta primera fase serà de 50.000€. 
Entre novembre i gener 2022 es constituirà la Comissió de seguiment dels projectes de 
Pressupostos del Districte. 
 
5. Presentació Pla de neteja tardor 2021 
El Carlos presenta el Pla de xoc de neteja. Que vol dir una intervenció intensiva en punts 
detectats com a crítics i un esforç econòmic de 70M d’€, a tota la ciutat. 
El dia 2 de desembre a les 10h es farà una trobada a Dr. Jaen des d’on s’iniciarà l’itinerari. 
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Preguntes i respostes en relació als temes de l’ordre del dia 

 Preguntes/Comentaris Respostes 

1. El President de l’AVV demana convocar ja la 

taula per treballar l’impacte de les obres als 

equipaments.  

Estan previstes les indicacions que s’han donat 

per dur a terme les obres (no actuar a les dues 

pistes simultàniament, per exemple), i la 

Comissió de seguiment es convocarà tan aviat 

com sigui possible. 

Contractació de persones del barri. 

Que s’inclogui a la contractació a persones del 

barri mitjançant obligació al Plec. 

L’Ajuntament no pot fer aquesta selecció, 

perquè els sistema de concurs públic no ho 

permet. Jurídicament no està permès. 

Entrada de camions al Centre de dia ja tenen 

un impacte, com serà l’entrada dels camions 

de les obres. 

Es demana contacte a la Leonor per parlar de la 

situació que exposa en relació al centre de dia, i 

es demana que entengui que les obres 

implicaran pas de vehicles. 

2. Demanen dates concretes per reiniciar el 

treball de les taules del Pla de Futur. 

Ha estat aturat molt de temps. Si s’arreglaven 

els habitatges, sense canviar el PGM, els 

habitatges per complir normativa només podien 

tenir una habitació. Això ha endarrerit molt la 

continuïtat del treball, que ara ja es podrà 

reprendre. 

Cases buides que s’arreglen, sabent que 

després s’hauran de reformar altre cop. 

Considera que és un malbaratament. 

Es fa manteniment dels habitatges ara mateix, 

però el que requereixen és una reforma 

estructural. L’IMHAB es conscient de la despesa 

del manteniment d’habitatges, ho té estudiat i 

calculat, però les obres que es realitzen son 

necessàries. 

Una veïna pregunta com seran les cases, caldrà 

veure-les primer per poder decidir. 

S’aclareix que amb la remunta podrien tenir 3 

habitacions. I es el que com a mínim s’exigeix. I 

que cal continuar les converses per poder 

arribar a acords. 

Una veïna pregunta si no es va donar un planell 

als veïns amb una proposta de remunta. 

Perquè no s’utilitza l’estudi que ja està fet i es 

va fent la intervenció casa per casa. 

El PdF requereix una intervenció, que cal fer per 

grups d’habitatges.  

Està relacionat amb la intervenció que cal fer en 

el clavegueram. 

3 Veí transmet sensacions que té després 

d’haver participat en reunions, es que moltes 

iniciatives del Pla de barris van destinades a 

altres barris. 

Que no hi ha participació del veïnat del barri. 

No es així, molts serveis s’ubiquen a Turó on hi 

ha més equipaments, però atenen a població de 

Turó i Can Peguera exclusivament. 

Cal continuar treballant, perquè es cert que la 

participació és molt baixa. 

4 Un jove exposa que no s’ha pogut fer la seva 

proposta per temps. I perquè es van fer dos 

processos de votació. 

El Conseller explica que l’Ajuntament és molt 

lent en els tràmits. Però els passos que ara es 

faran permetrà que al final els Joves disposin 
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El projecte ha generat molta frustració per als 

tècnics i per als joves. I que es tingui en compte 

per a futurs processos. 

d’aquest espai. 

Caldrà seguir treballant per poder-ho 

aconseguir. 

Es la primera vegada que es duen a terme  

Projectes participatius a Bcn, i van quedar 

endarrerits i retallats per la Pandèmia.  

També ha estat un aprenentatge per totes de 

com funciona el cicle de vida d’una inversió. 

5 Si es podrà visitar el dia de la passejada de 

neteja els espais exteriors de La Cosa Nostra. 

Se’n parlarà aquest dia d’aquest tema i tots els 

que considerin en relació a l’àmbit de neteja. 

6. Ocupacions que es van comentar a la Comissió 

de seguiment. 

El protocol no ha canviat i es podria haver donat 

algun incident en aquests casos. 

La tècnica de barri recollirà la informació si es 

tornen a donar aquests circumstàncies. 

 

Preguntes i torn obert de paraules  

Preguntes/Comentaris Respostes 

Queixa per l’absència del Regidor del Districte. Ha demanat ser excusat perquè no podia venir. 

La veïna planteja  

- Ascensor que li falta una peça. 

- Tanca per àrea de gossos. 

- No hi ha d’il·luminació nadalenca 

- El bus que passa per Fabra i Puig no para al 

barri. 

- Es demana diners per fer activitats i 

l’Ajuntament no el dona, l’AVV ha de posar 

diners. 

- Neteja dels carrers, els que reguen esquitxen 

aigua a la les finestres. Els que escombren tiren 

les deixalles a la gespa.  

- Humitats del local de l’AVV.  

- Pedres que llencen a les teulades.  

L’ascensor està previst canviar-lo amb les 

obres de la primera fase. 

El Gerent explica que de les llums se’n fa 

càrrec els comerciants a tots els barris, i aquí 

no ho fan perquè no hi ha comerç. 

Els criteris de les subvencions estan regulats 

per normativa i s’apliquen igual a totes les 

entitats que les sol·liciten. 

Es farà consulta a TMB si es pot fer un canvi de 

la parada. 

El projecte executiu de la segona fase arreglarà 

la qüestió de les pedres i les teulades. 

No es fan menys actuacions a Can Peguera que 

a altres barris, de fet la inversió al barri és molt 

elevada. 

Seguretat al barri. Sensació d’abandonament, es 

truca a mossos o GU i no venen. 

Robatoris al carrer Ribelles. 

Diuen que s’ha de denunciar, però ja ho està i no 

serveix de res. S’ha fet grup de whatsapp de veïns. 

Cal comunicar-ho. 

No estem a una situació ideal, però Nou Barris 

es un dels districtes amb un dels índex més 

baixos de delictes. 

La capacitat d’actuació dels cossos policials és 

limitda. 

Pregunta una veïna perquè no s’ha expulsat als 

ocupants quan la GU ha intervingut.  

A la reunió que tenen prevista amb l’IMHAB el 

26/11 amb els veïns i veïnes, es podran 
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Perquè l’IMHAB no avisa a les companyies quan 

saben que hi ha subministres enganxats. 

resoldre els dubtes, millor que en aquest 

Consell. 

S’ha demanat una reunió amb la Coordinadora 

d’Entitats per parlar del Pla d’Acció Comunitària. 

El Conseller anuncia que s’ha previst per a l’1 

de desembre. L’AVV diu que no li va bé, i per 

tant es farà una altra proposta. 

 


