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Direcció Casal de barri Pirineu

Dia: 23/09/2021 Num: 04 Lloc: online

Assistents:

Agents assistents: Miquel Morcillo cap de CB Pirineu

Nombre total de persones assistents: 1

Gènere: 1 home

Resum entrevista:

• És un barri amb 9400 habitatges i hi ha moltes persones que han estudiat magisteri. 
La mitjana de la població està al voltant del 40 anys. 
 

• La plaça de les Pedreres està molt ben valorada. Ha fet que molta gent pugui estar al 
carrer i està al costat de les pistes poliesportives, funciona molt bé per a un sector del 
barri. 
 

• La remodelació de la pllaça de Raimon Casellas també ha donat vida a la zona 
propera i a la plaça Joan Cortada que està adaptada perquè les criatures puguin jugar.
 

• El Casal està obert a totes les persones del barri. És l'únic equipament municipal que 
hi ha al barri. Es realitza treball amb entitats i dinamitzen el barri seguint el calendari 
de festes anual. El 60% de les activitats que realitzen les fan coproduïdes amb les 
entitats del barri. Destaquen la creació de la Xarxa de solidaritat de Can baró i del Baix
Guinardó. El 90% de les entitats que estan al barri tenen seu al Pirineu. Falten espais 
on les veïnes puguin interactuar entre elles. Falta un lloc central (al centre del barri) on
la gent pugui compartir. El casal, quan fa activitats al carrer les fa a la plaça del carrer 
Tenerife o a la de Raimon Caselles. A les dues es poden muntar equips de so i tenen 
les condicions espacials per poder treballar bé i no tenen obstacles. 
 

• Les places més concorregudes, sent les úniques que hi ha al barri són la plaça de les 
Pedreres i la plaça de Joan Cortada. 
 

• El barri té una orografia complicada, això fa que la gent que viu a una punta del barri 
normalment no es desplaci cap a l’altra. 
 

• Es valora molt positivament el 114 que volteja la plaça de Can Baró i la fa molt adient 
per a convertir-se en un nucli del barri. 
 

• La plaça, tal com està actualment es considera un jardí tancat, no una plaça. No té 
espai per seure, només una barra d’un bar. 



 
• Si algun dels carrers de la plaça es peatonalitza i s’incorpora mobiliari adequat, aquest

espai pot ser un lloc de trobada per a la gent del barri.


