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CONSELL DE BARRI DE CANYELLES  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I 
ACORDS 

Data: 16/05/2022 Hora inici: 18.30 H 
Hora final: 22.15 

 

Lloc: semipresencial AV Canyelles (c. Federico García Lorca, 27) 

 

Persones assistents 

Composició de la taula: 
 

Presidència:  Sheila Guerra 
Regidor: Xavier Marcè 
Gerent (en funcions): Eduard Vicente 
Tècnic de barri: Màrius Comorera 
 

Assistents al consell: 
 

Representants d’Entitats/Associacions: Manolo Sánchez, Albert López, Miquel 
Abdón, Club de Petanca Canyelles 
Consellers o conselleres o altres representants polítics: Esther Flaqué, Javier 
Barreña, Andrés Rodríguez 

 
Assistents: 
 
Assistència total en el moment de màxima afluència:  100 (presencial), 2 (virtual) 

 
Ordre del dia 

1. Àrea Verda 
2. Temes d’interès del barri 
3. Torn obert de paraules 
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Síntesi  
 
 
 

1. Àrea Verda  
 

S’explica el procés d’implantació de l’Àrea Verda al districte i que a Canyelles té 
prevista posada en marxa a partir del mes de novembre. El mes de juny 
s’iniciarà l’estudi i està prevista una sessió informativa prèvia (a la implantació) 
amb responsables de mobilitat per tal d’explicar la iniciativa i recollir 
suggeriments. 

Es dona la paraula al públic assistent, qui expressa arguments a favor i en 
contra. Destaca la intervenció del president de l’AV de Canyelles, que manifesta 
que l’associació “hi està en contra” i demana que es voti. 

En línies generals, des de la taula s’argumenta que l’Àrea Verda protegeix 
l’aparcament de proximitat penalitzant –ne el de llarga durada per part dels no 
residents. 

2. Temes d’interès 

Interiors 

S’han anat solventant aquelles peticions que s’han fet des de l’AV tot i que 
resten encara pendents alguns temes com l’empedrat d’un mur, que presenta 
certs inconvenients de normativa. 

Una veïna manifesta la petició de tancament d’un espai privat al c/Antonio 
Machado, que s’està estudiant la manera d’abordar respectant normatives i 
tenint en compte la titularitat de l’espai. 

Ascensor (c/Miguel Hernández) 

Se n’ha avaluat el cost en 250.000€. Està previst tenir el projecte al setembre i 
posteriorment caldrà cercar la manera de finançar-lo. 
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CEM Artesania 

El pressupost previst (de l’obra) ronda els 20 M€ i està previst el 
desenvolupament del projecte per al mandat que ve. 

Rehabilitació de façanes 

S’explica el calendari sobre el que s’està treballant amb la previsió de final 
d’obres l’any 2025. 

 

3. 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 

Es pregunta sobre un nou equipament 
(joves, infants, gent gran) 

Pendent ok Ecologia Urbana 

 

 

 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Obres i manteniment espai públic 

Problemes d’accessibilitat a Via Favència 
1 a 5 

Es contacta amb el veí per concretar la 
demanda 

Pregunten sobre el calendari previst de la 
Fase 3 d’interiors 

Es preveu redactar el projecte l’any que 
ve 

Demanda rampa Via Favència 13-15 Cal fer un projecte 
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Obres i manteniment equipaments/ locals d’entitats 

Canvi a leds focus de la petanca Derivat tècnica d’esports 

Neteja 

Increment neteja a zona petanca En espera de la nova contracte i avaluació 
punts negres 

Convivència/Civisme 

Queixes veïns per soroll Pista bàsquet S’ha contactat amb club per recordar-los 
les condicions derivades del conveni. 
S’està abordant la problemàtica de 
l’excés de volum de la botzina. El 
president entitat demana disculpes per 
les molèsties ocasionals 

Invasió d’espai públic per part de 
paradistes mercadet del dimarts 

Recollit per GUB 

Prevenció i Seguretat 

Millora de la senyalització zona escolar Recollit per GUB 

Increment vigilància a les pistes de 
petanca 

Recollit per GUB 

Mobilitat 

Implementació Àrea verda S’informa que està prevista la 
implementació a Octubre 2022 

 

http://www.bcn.cat/noubarris

