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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE TURÓ DE LA PEIRA 

 

Data: dimecres, 28 d’octubre de 2020 

Lloc: Convocatòria telemàtica  

Hora inici: 19.00h  

Hora de finalització: 21:00h 

 

Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Guillem Gabarnet Conseller del barri de 

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, i Sra. Sònia Montes 

Tècnica de Gestió de Projectes del Districte de Nou Barris. 

 

ASSISTENTS 

39 persones inscrites al Consell de barri, dels quals assisteixen 19 veïns i veïnes. 

Pla de barris: Suso López, Referent del Pla de Barris al Districte de Nou Barris, i Xitlali 

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

Tècniques municipals: Mercè Garcia Directora de Serveis a les Persones i el Territori, 

Eva Luengo (Democràcia Activa) 

Consellers municipals: Sergio Nieto, Alexandra López, Joaquim Sangrà, Esther Flaquer. 

 

ORDRE DEL DIA 

Presentació del consell de barri. 

1. Presentació i aprovació del projecte de gestió cívica del Centre Cívic Can Basté 

2. Natura Encesa. Nadal al Parc del Turó de la Peira 

3. Situació actual del PAM i el PAD 

4. Pla de Barris 2021-2024 

5. Torn obert de paraules 
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TEMES TRACTATS 

 

1. Presentació i aprovació del projecte de gestió cívica del Centre Cívic Can 
Basté.  
David Gonzalez, Anna Sallarès membres de la Junta de Turó Acció Social i Pepa 

Alguacil Coordinadora del Centre cívic Can Basté, ens presenten un vídeo que 
explica el projecte. 
 (Document penjat a  https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrituropeira). 

 
El Conseller demana al públic i entitats assistents al Consell de barri de Can 

Peguera, que un cop escoltada la presentació del projecte de l'entitat TASC per 

desenvolupar-lo en gestió cívica a l'equipament del Centre Cívic Can Basté, es 
consideri valorar positivament el projecte, segons l’article 34 de la Carta Municipal, 

per desenvolupar-lo a l'equipament Centre Cívic Can Basté". 

 
Dues persones entre el públic manifesten el seu suport al projecte. 

 

El Conseller valida i aprova la Gestió cívica de Turó Acció Social per al Centre 
Cívic Can Basté. 

 
2. Pla de Barris 2021-2024 

Presentació de l’equip Xitlali (Cap de Projecte de Turó i Can Peguera) i Suso (Cap 

de Projecte de Pla de Barris de Nou Barris). 
Presentació del Pla de Barris i del procés participatiu que tindrà lloc en els 
properes setmanes. 

 
El President de l’AVV exposa que ja han rebut alguna documentació que estan 

estudiant i que faran les seves propostes. 

 

Es recorda que tothom podrà fer les seves aportacions mitjançant 
https://www.decidim.barcelona 

 

3. Situació actual del PAM i el PAD 

El Conseller exposa que actualment no està tancat el PAM i el PAD. El confinament 

va interrompre el procés participatiu, i va endarrerir el seu tancament. D’altra 
banda no es coneix encara com quedaran els pressupostos. La situació 
d’emergència farà que gran part vagi destinada a pal·liar la situació sanitària i 

social provocada per la pandèmia, i això afectarà a les inversions previstes, tot i 

que encara no es coneix de quina forma es veuran afectades. 

 

El President de l’AVV recorda que hi ha inversions importants pendents al barri 
com l’edifici de la Illa Q, i la reforma del Parc. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrituropeira
https://www.decidim.barcelona/
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4. Natura Encesa 

El Conseller explica el projecte, que és un espectacle artístic que obrirà les portes 
del 26 de novembre al 10 de gener. 

Ocuparà una part del Parc que restarà tancada durant tot l’esdeveniment, però 

actualment hi ha parts del Parc ocupades per obres que en pocs dies quedaran 
alliberades, deixant més espai per veïns i veïnes. 
El Conseller demana a les entitats que participin a la taula de coordinació que s’ha 

convocat el dijous 29 a les 18:30h, per tal que tinguin la oportunitat de rebre més 
informació. 

 

El Gerent aclareix, en resposta a una pregunta del públic, que la instal·lació de les 

portes no necessàriament vol dir que el parc es tanqui a les nits, això s’haurà de 
decidir en el procés participatiu que resta pendent. Però si que permetran fer un 

tancament quan sigui necessari, com ara que hi ha una ordre de la Generalitat de 

tancar tots els parcs a partir de les 20:00h, o en moments puntuals com va passar 
enguany per la revetlla de Sant Joan, que es va fer necessari el tancament. 

 
Una veïna pregunta pel procés participatiu. S’aclareix que no se n’ha fet per aquest 
projecte, però si que hi ha previst fer-ne un per recollir la opinió de veïns i veïnes 

sobre el futur del Parc i els seus usos. Possiblement tindrà lloc en el marc del Pla 

de Barris. 
 

En el torn de preguntes, un veí membre de l’AVV manifesta la seva preocupació i 

desacord, per la falta d’informació facilitada pel Districte, i per no haver rebut cap 
documentació en relació al Projecte. 

 
El gerent exposa que la pandèmia ha dificultat disposar de la documentació, 
perquè s’estan donant canvis constants, i que amb les taules de coordinació, on hi 

haurà presència de tècnics municipals que podran explicar les intervencions, les 

entitats podran rebre tota la informació que requereixen. 
 

El President de l’AVV exposa que com a entitat estan decidint si participaran de les 
taules de coordinació, o si es desvincularan del projecte. Faran un manifest i el 
penjaran a les xarxes socials per comunicar la seva decisió. 
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5. Torn de paraules i preguntes 
 

Àmbit Preguntes/Comentaris/Demandes Respostes 

Mobilitat  Limitació de velocitat a 30km/h al Pg. Fabra i Puig 
no senyalitzada 

S’ha realitzat consulta a 
mobilitat de ciutat. Es 
penjarà la resposta al 
Decidim. 

Natura Encesa Com pot ser que es tanqui el Parc del Turó El tancament serà parcial, 
només d’una part del parc. 

Es recorda que no s’ha fet arribar cap 
documentació del projecte a les entitats, i que si 
no es facilita no participaran del projecte. 

A les reunions de 
coordinació es facilitaran 
les informacions. 

Petició placa 

en record del 

veí Antonio 

L’AVV va presentar una sol·licitud per tal que el 
Districte posi una placa commemorativa a la plaça 
Can Basté, per al Sr. Antonio que va morir 
enguany. 

S’iniciaran els tràmits 
oportuns. 

Nomenclàtor Consulta sobre com estan els tràmits per donar 
nom als Jardins de Pilar Espuña. 

El tràmit està a 
nomenclàtor, es reclamarà 
la continuïtat del 
procediment. 

Neteja Neteja final de C/Beret (escales) Es un punt ja detectat, on 
es deixen mobles i altres 
escombraries dies que no hi 
ha retirada. Els serveis de 
neteja ho saben, però el 
problema és l’actitud 
incívica d’alguns veïns que 
fan un mal us del racó. 

 

 


