
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA /RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE BARÓ DE VIVER 

 
Data:  Dijous, 03 de juny de 2021 

Horari:  De 18:30 hores a 20:30 hores 

Lloc:   Presencial al CC Baró de Viver i telemàtic 

 

Presideix la regidora del districte Lucía Martín González. 

 

Conselleres i consellers assistents: 

Gerard Sentís, conseller tècnic del districte (GMD BcnComú) 

Ruth Gabriel Zarco , consellera del barri (GMD BcnComú) 

Felipe Martinez Ribera, (GMD PSC) 

Montserrat Reyes Mestre,  (GMD ERC) 

Marcos Rodriguez Hernandez (GMD Cs) 

Maria Ximena Gadea Pintos (JxCat) assisteix on line. 

 

Tècnics municipals : 

Maria Gas de Cid, Gerenta Districte Sant Andreu 

Lucas M. Martinez Chito, Director Serveis a les Persones i Territori   

Carmen Lamazares , de Barcelona Activa. 

Guillem Encabo, Tècnic de barri de Baró de Viver i Bon Pastor 

Oscar Garcia, Director Centre Cívic 

Carlos i Mary , del servei de convivència de Sant Andreu 

 

Entitats representades: 

-Dona Forta  
-CF Besós Baró de Viver 
-Ejoves 

-Nova Comissió de festes de BV 
-Vocalia d’urbanisme de l’AVVBV  
 

 

Ordre del dia 

1. Recursos de suport a la recerca de feina i l’emprenedoria 

2. Repàs dels projectes del barri. Informe de la regidora. 
3. Precs i preguntes 
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Presenta el consell la consellera de barri i dóna pas a  desenvolupar l’ordre del dia.  

1- Carmen Lamazares , de Barcelona Activa, amb el suport d’una presentació en power 

point --document annexat al Decidim 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barribarodeviver?locale=ca --  

exposa els diferents  programes de Barcelona Activa  per  ajudar en la recerca de 

feina i l’emprenedoria des dels que  es té fàcil accés des de  Baró de Viver, ja sigui 

perquè estan presents al mateix barri, perquè estan ubicats  als barris veïns de Bon 

Pastor o Trinitat Vella o perquè estan  molt a prop, en algun equipament proper del 

districte :  

-Treball als barris, centrat en els tres barris de la Franja Besos, que inclou tutoria, 

suport en la recerca de feina i formació adaptada a la realitat d’aquests barris.  

 -Punt de defensa del Drets Laborals 

-Servei d’informació per l’ocupació 

-Barcelona Treball 

-Punt d’Atenció laboral per a joves de Sant Andreu, que desenvolupa i connecta els 

joves amb diferents programes que els ajuden a partir de les  seves motivacions i 

interessos: Descobrir, aprendre i ocupar-te. Treballa al comerç de proximitat. 

Acceleradora Laboral. Jove IT Academy.  

-Espai Jove Garcilaso  

 

2- L’informe de la regidora repassa els projectes de més rellevància actualment en el 

barri: 

-XARSE (xarxa de resposta socioeconòmica) especialment dissenyat per donar suport 

i resposta a la situació actual: suport en la tramitació d’ajudes, suport emocional...  

-Increment recursos de Salut Mental i emocional. 

-Millora de la Neteja al barri, diferents iniciatives, entre elles un Pla d’Ocupació que 

fa poc  ha començat  i la voluntat d’anar incrementant aquests projectes que 

reforcen la neteja ordinària. 

-Calistènia . S’està treballant a BIMSA el projecte recollint les aportacions i 

suggeriments expressats pels joves amb la intenció que també respongui a les 

expectatives d’altres col·lectius com el de les dones que volen fer esport a l’aire 

lliure. 

-Projecte de dinamització esportiva, Ha començat amb la  gestió del camp de futbol 

des d’una perspectiva de rendibilitat social. També  dóna suport  al club de lluita i 

intenta obrir el seu gimnàs a altres col·lectius del barri (Dona Forta, per exemple) que 

el puguin utilitzar quan ells no en fan us.   

-Pàrquing Clariana 8 . Hi haurà una sessió de portes obertes abans que acabi juny 

perquè tothom que estigui interessat pugui valorar la possibilitat de comprar o llogar 

una plaça. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barribarodeviver?locale=ca
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-Remodelació de l’antic local  que utilitzava l’AVV com a Espai Comunitari perquè el  

puguin utilitzar diferents entitats del barri. 

-Ampliació de Sinèrgics amb un local més. 

-Activitat cultural “Saludem l’Estiu” que serà el 18,19 i 20 de juny, organitzada pel 

Centre Cívic i la Nova Comissió de Festes, serà com una mena de Festa major amb 

mesures de prevenció Covid 19  ( no es pot fer FM com es fa normalment per la 

pandèmia) 

-Es segueix treballant en la creació d’habitatge públic  i ,amb el suport del Pla de 

Barris, es segueix impulsant posar ascensors i altres millores necessàries en les 

finques d’alta complexitat. Fins i tot s’espera que, amb l’arribada dels fons europeus 

per la recuperació, es pugui posar alguns ascensor més dels previstos inicialment. 

 

3- Totes les preguntes i aportacions veïnals van ser fetes presencialment, sovint 

dialogant amb  l’exposició de la taula. Per facilitar el seguiment les resumim en 

aquest  format: 

 

 

Preguntes/Comentaris Respostes per part de la regidora o altres 

membres de la Taula 
 

Recerca de feina i emprenedoria. 
Sr. Manuel de CFBBV. Considera que tots 

els recursos exposats per ajudar els joves 
a buscar feina no arriben als joves, que la 
difusió falla. Considera que 
l’Administració no fa prou amb els 

col·lectius vulnerables i hauria d’actuar 
d’ofici, sense que ells ho demanin. 
Ramona de Nova Comissió de Festes 

insisteix en que la informació i els 
recursos no s’arriben als joves, creu que 
hi hauria d’haver un servei específic al 

barri, que no haguessin de sortir. 
 
Erika de Dona Forta  demana projectes i 

ajudes especials pels col·lectius amb 
necessitats especials, com les nenes i 
nens amb TDAH. 

 

 
Carmen Lamazares explica que s’està 

estudiant com millorar la comunicació 
amb els joves, aprofitant molt millor les 
xarxes socials, per exemple. 
Explica també que, certament, per un 

tema de població, alguns recursos no 
estan ubicats a BV però que els serveis, 
quan cal, es desplacen a atendre a BV o 

als interessats se’ls reserva places 
d’atenció específica  a BP o TV  
 

 
 
La regidora s’interessarà en com donar 

aquest suport específic que reclama 

Digitalització de les gestions. 

Erika explica la dificultat de fer els tràmits 
digitals amb l’Ajuntament i l’escletxa 

 

La regidora ressalta la tasca de la XARSE 
en aquest sentit i el manteniment del 
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digital que tenen molts veïns i veïnes per 
relacionar-se ara amb l’Administració 

suport específic digital que es fa des de 
Sinèrgics amb en Pedro. 

 
Neteja 

Erika reclama el baldeig en els interiors 
del Pg. Santa Coloma i Ramona , com  a 
professional del sector, li explica que no 

es pot fer  perquè no hi ha maquinària 
adaptada a aquest espai. 
Erika fa diferents aportacions sobre punts 

negres de  brutícia ( c/ Tucuman etc.) 
 
Erika i Ramona volen saber si s’aplicarà la 

recollida porta a porta com a Sant 
Andreu, pronostiquen que no és viable a 
Baró, 

 

 

La regidora convida a les veïnes 
interessades a fer passejades amb el 
tècnic de barri per identificar els 

problemes i comunicar-ho a neteja. 
 
 

 
 
La regidora diu que no s’aplicarà en un 

futur immediat però explica que aquesta 
recollida respon  a la necessitat 
d’augmentar significativament la recollida 

selectiva i poder complir les indicacions 
europees al respecte, també entén  que 
hi hagi veïnes i veïns que les costi 
adaptar-se a aquest canvi però manifesta 

que és molt efectiu, tal i com s’ha 
demostrat en les primeres setmanes 
d’aplicació. 

Pàrquing Clariana 8 

Lluis Vendrell del CFBBV vol saber sobre 
les mesures de protecció previstes en el 
pàrquing que es vol comercialitzar 

(càmeres, vigilància nocturna...) 
 
 
 

David d’ejoves vol saber si està previst  
generar zona verda al barri, el que podria 
també facilitar l’interès pel pàrquing 

 

 

La regidora recorda la jornada de portes 
obertes prevista i considera que és un 
dels elements a rumiar però també 

recorda  que la viabilitat del projecte 
passa perquè hi hagi prou interessats en 
llogar o comprar places de pàrquing 
 

Està previst impulsar la zona verda en tot 
el districte però a Baró no arribarà, 
almenys , fins el proper mandat. 

Seguretat 
Diferents intervencions parlen de 
robatoris a vehicles que han augmentat 

molt recentment 

 
Es traslladarà el tema a Prevenció i 
Guàrdia Urbana 

Dèficits en el nou camp de futbol 
Lluis Vendrell detalla els dèficits no 
resolts: 
-Les xarxes són molt baixes, es perden 

moltes pilotes que surten  fora del camp. 
-No hi ha una sortida d’emergència com 
cal 

  
La regidora comenta que parlarà amb 
l’IBE per veure com resoldre els 
problemes però recorda que és un 

projecte diferent de camp de futbol, un 
model  on  es busca fonamentalment la 
rendibilitat social i l’ús veïnal. 
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-Falten els pals de  les banderes 
-La il·luminació artificial és insuficient 

(caldrien més focus ) 
-Cal una capota per protegir-se del sol i 
de la pluja 
 

Lluis explica que moltes pilotes es perden 
perquè van a parar a unes instal·lacions 
de recollida neumàtica de neteja que hi 

ha al costat i no hi ha interlocutor perquè 
les torni 
 

 
 

 
 
 
 

 
Es faran gestions per trobar l’interlocutor. 

Altres 

David. Previsió de realització calistènia 
 
 

 
 
 
Problemes de mobilitat i circulació: 

Pg de Santa Coloma està brut de ciment 
dels camions que passen per allí i és un 
perill 

 
Dificultats  entrada c/ Tiana. Problemes 
amb els semàfors del c/ Caracas i del 

c/Tiana. Al gir del p. Santa Coloma hi ha 
problemes amb el carril bici i poden haver 
accidents. 

 
Habitatges per joves a Ferran Junoy 
 
Lluis Vendrell reclama una entitat 

bancària al barri 
 
 

 
 
Ramona reclama més plans d’ocupació 

 
Erika comenta el mal estat del mobiliari 
en l’espai comunitari 

 
Lluis Vendrell denuncia l’enverinament de 
conills a  la vora del Besos  en la part de 

St. Coloma i St. Adrià 

 

Està previst poder-la fer l’obra amb 
pressupost 2021 ja que hi ha reserva 
econòmica però depèn que els que 

elaboren el projecte resolguin els  
problemes tècnics detectats, 
 
 

Es comentarà a la GU 
 
 

 
Es procurarà generar una visita conjunta 
amb responsables de mobilitat i veïns per 

analitzar els problemes 
 
 

 
Es farà reunió específica sobre el tema 
 
La gerenta explica que no hi ha entitats 

bancàries interessades però que s’estan 
explorant altres camins  equivalents a les 
solucions que es busquen per les zones 

rurals. 
 
S’està treballant per incrementar-los 

 
Es buscarà com canviar-lo  
 

 
Es comunicarà al consorci del Besos  
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