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CONSELL DE BARRI DE CAN PEGUERA.  

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 21 d’abril de 2021 Hora:  18:30h 

Lloc: Semi presencial al Casal de barri  La Cosa Nostra 

La sessió es pot visualitzar a: https://www.youtube.com/watch?v=cUGOCk_yLZQ 

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, Sr. Manel Ferrer 

Director de Serveis de Llicències i Espai Públic 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. 

Tècniques municipals: Sra. Isabel Santaularia de la Direcció de Serveis a les Persones i 

el Territori, Sra. Eva Luego Tècnic de Democràcia Activa, Sra. Xitlali Hernández  Cap de 

Projecte de Pla de Barris a Turó de la Peira i Can Peguera. 

Consellers municipals: Noemí Martin, Alexandra López, Joaquim Sangrà, Javier 

Barreña, Montserrat Cuspinera. 

Assistència total en el moment de màxima afluència:  7 persones a la sala presencial, 

5 persones connectades virtualment 

 

Ordre del dia 

1. Presentació Pla d’Actuació del Districte (PAD) i Pla d’Inversions 
Municipal (PIM)  
2. Presentació projecte Pla de Futur de Can Peguera, fase 1  
3. Torn obert de paraules  

https://www.youtube.com/watch?v=cUGOCk_yLZQ
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Síntesi  
 
1. Presentació Pla d’Actuació del Districte (PAD) i Pla d’Inversions Municipal (PIM)  
 
El Conseller exposa els principals punts en relació al PAD de Nou Barris. 
Les inversions a destacar al barri de Can Peguera:  
Balcó d’equipaments (320.000€ + Pla de barris) 
Redacció de projectes de la fase II i III del balcó d'equipaments que es farà amb 
inversió de Pla de Barris.(18.017€+Pla de barris) 
També la inversió de 380.000€ per a despesa d’arranjament d’espai púbic. 
Al barri de la Guineueta, però amb repercussió a Can Peguera: 
La renovació de les bombes d’aigua del Parc Central com a projecte previ i necessari a 
la construcció de l’Escola Bressol a la Masia de Can Carreres amb una despesa de 
900.000€. 
La construcció de la pròpia Escola Bressol de Can Carreres que donarà servei al barri 
en l’atenció a la petita infància i també allotjarà l’EAIA. Per la proximitat a Can 
Peguera, i tot estar ubicada a Guineueta, donarà servei al barri quan iniciï la seva 
activitat. (309.212€ redacció de projectes i 3.326.113€ construcció escola, 1.650.000€ 
EAIA). 
 
Pel que fa als pressupostos participatius, el Conseller recorda que hi ha dos projectes 
proposats a Can Peguera: Espai jove al Casal de barri La Cosa Nostra, i renovació d’un 
Parc infantil. El primer dels dos ha aconseguit 110 vots en la darrera votació, quedant 
seleccionat entre els 20 més votats del Districte, on es destinaran 3.6 M d’euros a 
repartir entre els projectes seleccionats.  
La propera votació serà del 10 al 20 de juny. 
Felicita al barri per la campanya realitzada per aconseguir aquests vots, i anima a 
continuar incrementant l’adhesió de ciutadania a la plataforma per assolir una bona 
puntuació en la següent votació. 
 
També recorda que a banda del PAD i els Pressupostos, el Pla de Barris té prevista una 
important inversió per aquest mandat. 
 
 
2. Presentació projecte Pla de Futur de Can Peguera. Fase 1  

 
El Conseller exposa la situació actual de la Fase 1 del Pla de Futur de Can Peguera. El 
concurs per la licitació de l’obra està publicat, i es preveu que les obres s’iniciïn al 
setembre 2021. 
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El Sr. Manel Ferrer Director de Serveis de Llicències i Espai Públic explica els detalls 
tècnics del projecte que principalment, resol temes d’accessibilitat amb l’ascensor del 
Carrer Vilaseca, que tindrà una parada a l’equipament de la Residència Pi i Molist, i 
connectarà amb el Carrer Beret.  
També endreça els límits, i l’espai exterior del propi equipament, així com l’accés dels 
vehicles. 
Contempla algunes zones obertes a decidir si hi aniran zones de joc infantil o altres. 
El projecte requereix fer un conveni de cessió d’espai amb la finca adjacent del carrer 

Beret. 

La durada de les obres està previst que sigui de 13 mesos, amb finalització a l’octubre 

de 2022. 

El pressupost assignat al projecte és de 4.140.000€ 

 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Es demanen aclariments sobre les 

escales, rampes i accés de vehicles. 

Es demana que es mantinguin les escales 

del C/Vilaseca. 

També que es revisi el dimensionat de la 

pista poliesportiva superior per tal que 

pugui acollir pràctiques esportives. 

S’aclareixen els dubtes concrets, i 

s’acorda enviar al Vicepresident de la 

Taula el Projecte. 

Les demandes s’estudiaran. 

Es posa de manifest la necessitat de 

coordinar tot allò relacionat amb 

l’afectació de les obres als equipaments. 

S’establirà un espai de treball específic 

per fer el seguiment de l’obra. 

Properament (3 de juny) es trobarà la 

Taula del Pla de Futur, amb l’IMHAB i 

l’IMU per continuar les converses sobre 

les demandes que fa el barri i la gestió 

social. 
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Preguntes  i torn obert de paraules  

Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents 

queixes o peticions, que es remetran als departaments municipals corresponents: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Xavier Palau, responsable de Caritas de 

Can Peguera de la parròquia de St. 

Francesc Xavier demana un local per al 

banc d’aliments. 

Actualment disposen d’un local molt petit 

que atén 320 persones derivades de 

serveis socials. Aquest es troba ubicat a 

Horta. 

99% beneficiaris són de Can Peguera. 

Conseller ofereix fer una visita al local per 

pensar en possibles solucions. Es 

comunicarà la data i hora a través de la 

Tècnic del Districte. 

Josep Mª. Pla d’Acció Comunitària. 

Demana explicacions sobre la reducció de 

la subvenció.  

Encara no ha sortit la resolució. En cas 

que quan surti publicada, la subvenció 

s’hagi vist modificada, es faria una reunió 

a nivell tècnic i polític, per tractar el tema. 

 

 

 

 

 

 


