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CONSELL DE BARRI TURÓ DE LA PEIRA
RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS
Data:

5 de maig de 2021

Hora:

18:30h

Lloc: Semipresencial Les Basses
La sessió es pot visualitzar a: https://youtu.be/nIPfVsIgc3k
Persones assistents
Composició de la taula: Presideix la taula el 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, 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: AVV Turó de la Piera, Mancomunitat d’habitatges del Passeig
de la Peira (ardins d’Ignasi Urenda)
Tècniques municipals: Sra. Isabel Santaularia de la Direcció de Serveis a les Persones i
el Territori, Sra. Xitlali Hernández Cap de Projecte de Pla de Barris a Turó de la Peira i
Can Peguera, Sr. Dani Arrando i Sra. Cristina Mansego tècnics del SICEP (Servei
d’Intervenció comunitària i Espai Públic).
Consellers municipals: Noemí Martin, Joaquim Sangrà, Javier Barreña, Esther Flaquer.
Assistència total en el moment de màxima afluència: 1 persona a la sala presencial, 4
persones connectades virtualment

Ordre del dia
1. Presentació Pla d’Actuació del Districte (PAD) i Pla d’Inversions Municipal (PIM)
2. Pressupostos participatius
3. Presentació i calendari Pla de barris
4. Diversos: festa major i restriccions, obres balcó d’equipaments al c. Beret, Jardí de
Pilar Espuña, presentació SICEP, reforç seguretat
5. Torn obert de paraules
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Síntesi
1. Presentació Pla d’Actuació del Districte (PAD) i Pla d’Inversions Municipal (PIM)
La Consellera tècnica exposa els principals punts del PAD i el PIM per aquest mandat.
(adjunt el document de presentació).
2. Pressupostos participatius
Pel que fa als pressupostos participatius, el Conseller recorda que hi ha un projecte
seleccionat al Turó de la Peira: la remodelació de l’Escola del Turó, entre els 20
seleccionats.
La propera votació serà del 10 al 20 de juny. Hi haurà una priorització dels mes votats,
però garantint que mínim 7 barris tinguin projecte.
El pressupost s’ha reduït respecte la proposta inicial per les implicacions econòmiques
de la pandèmia. Actualment estem a la fase 4, en la concreció dels projectes.
3. Pla de Barris
La Xitlali ens recomana fer el seguiment de les accions i consultar tota la informació a
través del web https://pladebarris.barcelona/ca
En total hi ha 32 propostes resultat del procés, distribuides en 6 àmbits, amb una
Inversió de 11.400.000 + habitatge.
Alguns projectes ja s’han activat:
- Xarse, projecte ja en marxa de suport als tràmits, la gestió d’ajudes,
acompanyament i orientació en l’economia familiar, i suport emocional.
- Homologació de titulacions.
En breu s’iniciarà el procés participatiu del Parc del Turó de la Peira. Encarregat a la
Cooperativa Voltes, que planteja la creació d’una comissió de seguiment del procés per
tenir una proposta abans de l’estiu que es pugui presentar a l’equip redactor de Bimsa.
Pel que fa al model de Governança, s’ha proposat donar continuïtat als espais de
treball ja existents al barri. Amb la incorporació d’una comissió de seguiment que
acompanyi al desplegament. Aquesta ja ha realitzat dues trobades.
4. Diversos
Presentació projecte Pla de Futur de Can Peguera. Fase 1
El Sr. Manel Ferrer Director de Serveis de Llicències i Espai Públic 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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Pel que fa als detalls tècnics del projecte, 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. També els passos de vianants del C/Vilaseca seran remodelats.
Contempla algunes zones obertes a decidir si hi aniran zones de joc infantil o bio
saludables.
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. I el pressupost assignat al projecte és de 4.140.000€.
Festa major
El Conseller exposa que, aquest any amb les restriccions vigents es permet fer Cicles
d’activitats culturals, amb un màxim de 12 activitats per barri.
Totes les activitats han de complir les mesures sanitàries: Sense barres de bar ni
consum de menjar, amb distància de seguretat, àrea perimetrada, púbic assegut,...
Antonio Silva explica que, ja s’han fet dues trobades per treballar la proposta d’aquest
any, i a la propera es convocarà a totes les entitats del barri. Es procurarà fer actes a
l’aire lliure, amb totes les mesures de seguretat.
Està previst que aquests actes es duguin a terme entre el 15 i el 24 de juny.
Jardí de Pilar Espuña
Es va aprovar la proposta per al nomenclàtor al darrer Ple del Districte. S’està fent
l’informe al nomenclàtor, a l’espera que ens donin el vist i plau. No tenim un calendari
previst dels tràmits, però estan seguint el seu curs.
SICEP (Servei d’Interevenció Comunitària i Espai Public)
Es presenten el Daniel Arrando i la Cristina Mansego, que formen part del nou Servei
d’Interevenció Comunitària i Espai Públic del Turó de la Peira.
Ens expliquen en que consisteix el servei, treball comunitari a peu de carrer en
contacte amb el veïnat.
Durant els mesos tardor-hivern hi haurà un professional, i a l’estiu seran dos per poder
fer el treball d’espai públic amb seguretat.
El treball en parella permet les intervencions en horari de nit, vespre,... i permet fer
observacions on altres serveis no arriben.
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Dues línies d’intervenció:
- Foment de la participació comunitària: Promoure l’ús dels equipaments,
fomentar la relació positiva entre grups, equipaments i entitats del barri
- Treball a l’espai públic.
Reforç seguretat al barri
Dins del projecte de la Policia de proximitat hi ha hagut una reorganització de l’equip,
el barri té una nou referent que es diu Daniel Campos, amb horari habitual de 9h a
17h.
Preguntes/Comentaris

Respostes

Una veïna de l’entorn del parc, manifesta SICEP orientat a fer una acció educativa
la seva preocupació pel final de l’estat que millori comportaments que cal
d’alarma. Demana el tancament del parc modificar.
de nit.
La policia de barri també té una
Problemes
de
consum
alcohol, connotació més educativa i de proximitat.
assetjaments sexuals, i sensació de perill
S’intenta generar una línia d’intervenció
al parc i als entorns.
compartida.
No hi ha una aposta política de
tancament del parc, perquè amb altres
experiències s’ha demostrat que acaba
sent una opció pitjor.
Amb la remodelació s’espera millorar
també l’urbanisme del parc, com la
il·luminació, perquè no sigui un espai que
generi inseguretat.
Sempre que es detecti algun problema de
seguretat, es recorda que cal trucar al
112 i comunicar-ho.
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5. 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

Ignasi Urenda, Jordi Martinez. President Font, s’està fent l’estudi actualment per
de la Mancomunitat d’habitatges.
la seva ubicació.
Sol·licitud de remodelació dels Jardins. No està prevista la remodelació als
Exposa que el disseny de la plaça sempre pressupostos d’aquesta legislatura. Però
ha donat problemes.
es pot iniciar un treball per avaluar
possibilitats de cara al proper mandat,
Les jardineres es troben en mal estat,
tant per la rampa, com per la
tenen un manteniment molt complexe.
remodelació de l’espai.
Des de l’inici es va sol·licitar ombra,
La reparació del quotidià, s’haurà
perquè a l’estiu no s’hi pot estar a la plaça
d’abordar amb el pressupost corrent.
en tot el dia.
Manel exposa que, alguns ascensors
No hi ha font publica.
acumulen incidències per concentració
Demana l’estudi d’una rampa, i que de calor. Això s’ha resolt de cara a noves
l’ascensor estigui obert a les nits instal·lacions, i s’actua amb més diligència
en aquells que han estat reparats. Hi ha
(actualment s’atura a les 23h).
un protocol molt estricte d’actuació en
Problema amb la colònia de gats.
aquests casos.
L’AVV recorda que es va preveure una

Es farà consulta de quina ha estat en
aquesta ocasió la incidència.

marquesina, que no es va executar.
Sergio, president d’una de les escales diu
que si en aquest mandat no es possible,
però mai s’inicia la tasca de repensar
l’espai, mai es resoldran els problemes
estructurals de la plaça. Que actualment
es resolen el temes amb solucions
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parcials.
Que l’ascensor està espatllat, que ha
millorat amb respecte fa un temps, però
que continuen havent incidències
freqüents. El diumenge es va aturar i
segons l’avís, no funcionarà fins al dia 9.
Cotxes abandonats al barri i contenidors Es recorden tots els mitjans a disposició
bruts del C/Beret.
de la ciutadania per reportar aquestes
incidències: Iris, bústia ciutadana (Bcn
Butxaca), telèfon del civisme. Aquestes
comunicacions són molt efectives, perquè
s’adrecen directament a les àrees
referents.
Bicing al barri

Queda recollit per transmetre-ho a l’àrea
corresponent, ja que no depèn
directament del Districte.

L’AVV demana que no quedi oblidat el Està compromesa la finalització de la
projecte de la Illa Q, que es important pel redacció del projecte, però no la execució
barri pels serveis que ha d’acollir (Casal de la obra en aquest mandat.
gent gran i Serveis socials).
A finals de 2022 tindrem el projecte
executiu, i aleshores caldrà trobar
l’oportunitat d’inversió.
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