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CONSELL DE BARRI TURÓ DE LA PEIRA 

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 3 de novembre de 2021 Hora: 19:15h 

Lloc: Les Basses  

Persones assistents 

Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Francesc Xavier Marcé Carol Regidor 

del Districte, Sr. Guillem Gabarnet  Conseller del barri del Turó de la Peira, Sr. Antonio 

Silva Vicepresident de la taula i President de l’AVV de Turó de la Peira, Sr. Gabriel 

Duarte Gerent del Districte de Nou Barris, Sra. Sheila Guerra Consellera Tècnica, i Sra. 

Sònia Montes Secretària del Consell i Tècnica de Gestió de Projectes del Districte de 

Nou Barris.  

Presenten temes a la taula: Sr. Jesús López Cap de Projecte de Pla de Barris, Sr. Dani 

Arrando educador del SICEP (Servei d’intervenció comunitària a l’espai públic). 

Assistents:  

Entitats representades: AVV Turó de la Piera, Casalet de Gent gran del Turó de la 

Peira, AMPA Escola Turó, Associació de Comerciants del Turó de la Peira 

Consellers municipals: Joaquim Sangrà ERC, Esther Flaquer BCN Comú, Javier Barreña 

PPC, Yeray Mellado BxCanvi. 

Assistència total en el moment de màxima afluència de públic: 30 persones. 

Ordre del dia 

1. Estat d’execució Pla de Barris 

2. Procés participatiu Parc Turó de la Peira 

3. Bloc Q i situació casal de gent gran 

4. Escala Matagalls 

5. Pla de Xoc de Neteja tardor 2021 

6. Vibracions del metro al pg. Fabra i Puig 

7. Prevenció i seguretat. SICEP i reactivació Taula de Prevenció 

8. Precs i preguntes 
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Síntesi  
 
A l’inici del Consell, Antonio Silva, fa esment a dues persones vinculades a l’AVV de 
veïns que han estat èxitus en el darrer any: Roser Poveda i Juan Navarro, i agraeix la 
tasca que van fer pel barri del Turó de la Peira. 

 
1. Pla de Barris  
Jesús López presenta l’estat d’execució dels projectes de Pla de barris. 
De les 32 propostes recollides al procés participatiu, se’n derivaran 52 accions 
previstes, de les que 20 estan en actiu, i una finalitzada (Dinamització del pati del Turó 
a l’estiu). La resta es troben en diferents estadis d’estudi, projecció o disseny. 
Projectes destacats: Balcó d’equipaments, Procés participatiu i reforma del parc del 
Turó, Remodelació de l’escola del Turó, entre d’altres. 
Informació disponible al web www.pladebarris.barcelona 
 
2. Procés participatiu Parc Turó de la Peira 
El Regidor destaca el projecte, actualment en fase de redacció, de la reforma del Parc 
del Turó de la Peira i el procés participatiu que s’ha dut a terme. 
A mitjans de mes es convocarà la Comissió de seguiment per presentar a l’equip 
redactor del projecte. La Comissió acompanyarà en la tasca de traslladar les idees 
recollides, o altres noves que puguin aparèixer, a la redacció del projecte. 
 
3. Bloc Q i situació casal de gent gran 
Les obres del Casal de gent gran estan finalitzades i la problemàtica resolta, amb el 
casal funcionant amb normalitat. 
Pel que fa a la Illa Q aquest és el calendari previst: 
- A dia d’avui, a petició d’Urbanisme, s’està preparant la documentació per a la 

contractació de la modificació del Pla Especial Urbanístic. 
- Finals del mes de Febrer es preveu disposar de la maqueta del Projecte Executiu. El 

lliurament definitiu es podria produir al Juny del 2022. 
- L’Aprovació Inicial del Projecte Executiu es podria portar a terme durant el mes de 

Juliol i l’Aprovació Definitiva a l’Octubre de 2022. 
- En el moment que estigui dotat pressupostàriament el termini de les obres s’ha 

estimat en 14 mesos. 
- El cost de les obres, segons el Projecte Bàsic, és de 5.963.349€ (PCA).  
 

4. Escala Matagalls 
En relació a la remodelació de les Escales Matagalls:  
- Aprovació inicial  del projecte va ser al maig 2021, i la seva aprovació definitiva va 

tenir lloc al  Juliol de 2021.  
- El termini previst de les obres, segons el Projecte Executiu actualitzat, és de 8 

mesos. 
- El cost de les obres, segons el Projecte Executiu actualitzat, és d’1.508.874,61€. A 

dia d’avui, no es disposa de dotació econòmica per a l’execució de les obres. 
  

http://www.pladebarris.barcelona/
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5. Pla de Xoc de Neteja tardor 2021 
L’Ajuntament té coneixement de la percepció de necessitat de més neteja a tota la 
ciutat, i per tant ja s’han previst canvis al proper contracte, que començarà al març i 
s’implementarà progressivament.  
Els canvis plantegen fer intervencions més intensives als punts “foscos”, amb més 

baldeig i més intensitat de les actuacions de neteja. 

El Pla de xoc actual ha fet una selecció d’aquests punts on començar a intervenir, sense 

esperar al nou contracte, en el cas del Turó s’ha triat el Pg. De la Peira, Ignasi Urenda i 

Pça. De les Basses. 

S’atendrà diferents temes, no únicament neteja: verd urbà, patrimoni artístic, 

clavegueram, reforç plagues... entre altres. Es planificarà les intervencions en diferents 

moments. 

 

6. Vibracions del metro al Pg. Fabra i Puig 
Renovació de via entre Sagrera i Horta Línia 5 al 2022 amb instal·lació d'elements 
antivibratoris a tot el traçat. 
Previsió d'instal·lació fixacions antivibratories de carril a Línia 4 (segon trimestre 2022) 

Fets treballs de manteniment 2021: 

- Fixacions antivibratories a Línia 5: Virrei Amat. 

- Sanejament de soldadures a Línia 4. 

- Fressat de carril Línia 4 i Línia 5. 

Prevista campanya d'enregistrament a habitatges abans i després de les renovacions 

de via. 

 

7.  Prevenció i seguretat. SICEP i reactivació Taula de Prevenció 
La Consellera Tècnica proposa la reactivació de la Taula de Prevenció proper dijous 11 
de novembre 18:30h a Les Basses. 
El SICEP presenta la seva intervenció des de l’inici del servei al gener, explica els punts 

al barri on s’està intervenint amb més intensitat. El treball s’ha dut a terme des d’una 

vessant educativa, amb objectius més a mig i llarg termini. 

El projecte tracta d’acostar l’Ajuntament al veïnat a peu de carrer mitjançant la  

intervenció comunitària, a vegades d’escala individual però amb impacte grupal.  

Alguns exemples de fites aconseguides en aquests mesos: mobilització de grups que 

practiquen bolei al Parc a l’equipament del camp de futbol, els joves que feien estada a 

l’estiu a Ignasi Urenda acostar-los a les propostes noves d’aquest estiu, entre molts 

altres. El Dani Arrando recorda el seu telèfon per tothom que necessiti contactar amb 

el servei:  622 12 90 96 
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8. Preguntes i torn obert de paraules  

- Demanda de pacificació del carrer Cadí per part dels comerciants. 

L’Associació de Comerciants ha presentat una proposta per la reactivació del 

C/Cadí com a petit eix comercial. Pendent d’estudi. 

- Jardí de Pilar Espuña. L’expedient segueix el seu tràmit a nomenclàtor, actualment 

pendent de signatures del President de la Ponència i d’Alcaldia. 

 Preguntes/Comentaris Respostes 

1 En relació als refugis climàtics de Pla de Barris, un 
veí esmenta la situació de la Plaça Ignasi Urenda, 
per la gran quantitat de ciment que cobreix la 
superfície . 

 

1 Balcó equipaments. Veí pregunta per situació del 
projecte que va molt endarrerit respecte els 
primers anuncis. 

Algunes complicacions amb el concurs 

de licitació ha endarrerit l’inici 

d’obres, actualment previst per 

segona meitat de novembre o 

principis de desembre. 

2 Parc del Turó, barbacoes i grups a les explanades 
bevent i fent festes fins altes hores i amb música 
alta. 

Ja s’han fet algunes actuacions com el 
tancament del Parc per Sant Joan. 
El projecte participatiu vol donar 
resposta a aquesta situació, per fer 
canvis en els usos. El Districte és 
conscient, i la solució no és 
immediata, però ja s’està mirant de 
donar resposta amb l’equip SICEP. 

4 Sra. Josefa, veïna de Fabra i Puig, amb habitatge 
que dona Vall d’Ordesa recorda la situació dels 
habitatges que han ocupat espai públic per us 
privatiu.  
Demana que es llenci la tanca que han aixecat els 
veïns. 
 

Regidor respon que ja s’ha donat 
audiència a la Sra., que va ser atesa 
per la Consellera tècnica. El Districte 
coneix la realitat d’aquest espai al 
barri, que és molt complexa, reconeix 
la raó de la queixa. El projecte de 
l’Escala Matagalls com està redactat 
resoldrà els accessos que ara no 
existeixen.  

5 L’AVV demana més control sobre l’empresa de 
neteja, i demana col·laboració per millorar el 
civisme al barri i participar de la Comissió de 
seguiment que es crearà en breu. 
Un altre veí diu que guanyen els concursos les 
empreses que presenten el preu més baix, i no es 
destinen prou recursos. 
Demana campanya de sensibilització perquè la 
gent faci un us més cívic del contenidors. 
I que es canviïn les bosses de les papereres. 
 

Es farà la Comissió de seguiment amb 
Neteja, Parcs i Jardins i manteniment, 
per anar observant les 
problemàtiques en aquest àmbit. 
Aquest treball ha de permetre fer 
millor seguiment del contracte i 
també pensar millor com fer arribar 
els missatges als veïns. 
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5 Demanda específica de millora de la neteja al 
carrer Travau, molt brut i amb contenidors 
desbordats en moletes ocasions. 

Es traslladarà als serveis de neteja. 

6 Sra. manifesta sentir vibracions a casa seva Fabra 
i Puig 320 
Veí Fabra i Puig 306 exposa que durant anys es va 
deixar de sentir, que de 3 anys enrere s’ha 
incrementat, creu que es fan servir vies mortes 
que abans no es feien servir. 

Tot i el compromís d’intervencions 
que ha exposat la Consellera, l’AVV 
demanarà reunió amb TMB, junt amb 
AVV Vilapicina i AFAVB. 
 

7 Ocupes. Al barri hi ha moltes escales amb 
ocupacions, i intents d’entrada a països. 
Ajuda per resoldre aquest tema. 

 

7 Quim Sangrà: al darrer plenari es va acceptar prec 
d’ERC perquè es dinamitzessin el Consell i taules 
de prevenció, i que es convoquessin als grups 
municipals a aquestes reunions.  

 

8 Can Basté: falten bancs, papereres, la font que 
sempre regalima,... l’espai que es veu poc cuidat. 

 

8 Arbres del Pg. de la Peira, arbres plataners 
provoquen al·lèrgies.  
 

Hi ha una proposta de retirada 
d’aquests arbres per les al·lèrgies que 
provoquen, en la que ja s’està 
treballant, i s’espera sigui a curt 
termini.  

 

S’adjunten documents presentats: 

- Pla de barris 

- Vibracions metro 

- SICEP 


