
Entrevistes en profunditat a agents 
d'interès.

Plataforma Can Baró 

Dia: 26/07/2021 Num: 05 Lloc: Plaça de Can Baró

Assistents:

Agents assistents: Plataforma Can Baró

Nombre total de persones assistents: 2

Gènere: 1 home i 1 dona

Resum entrevista:

• Expliquen que alguns col·lectius ja han avançat coses del que volen per la plaça, però 
no han vist res i sense el projecte davant no poden discutir què vol el veïnatge. Creuen
que els únics que tenen una idea en concreta són els de l’escola ACIS Artur Martorell. 
Creuen que la plaça del Poliesportiu de les Pedreres ara fa la funció que feia la plaça 
de Can Baró i que el que creuen que vol la gent és unes escales mecàniques per la 
plaça. 
 

• El problema que té el barri és la gran pendent (10-12%) i les pujades. Creuen que el 
que primer cal fer és millorar la mobilitat. El Casal Pirineu no és accessible ara. 

• Assenyalen la davallada comercial com un dels fenòmens que més ha afectat la zona, 
acabant-se el teixit comercial a Av Can Baró i al barri en general. Abans es feien 
activitats populars vinculades als comerços i la plaça era un espai de trobada en 
aquests itineraris per realitzar les compres. Valoren i utilitzen el Condis, ja que sinó 
han de baixar a Verge de Montserrat o el Mercat de l’Estrella. 
 

• La Plataforma, que tenen la seu al Pirineu, va néixer per oposar-se a l’aplicació 
immediata del PGM a la Plaça de les Pedreres amb la construcció de pisos per als 
afectats dels Tres Turons enfront de la inacció de l’AAVV. Creuen que al barri hi ha 
petites organitzacions i no s’acaben d’entendre, alhora forts personatges veïnals. 
 

• Denuncien la presència de pals elèctrics mal posats a les voreres i l’eliminació de 
semàfors, el que ha produït un augment de la inseguretat al barri. Estan en desacord 
amb com s’ha tractat el tema de la il·luminació i els fanals LED que han posat al barri. 
 

• Creuen que a la plaça no es fa cap funció concreta i que la zona verda és decorativa, 
tot i que la valoren positivament, ja que està cuidada gràcies al tancament que ha 
evitat la presència de gossos. 

• Un dels conflictes latents al barri és la convivència a les bateries antiaèries i les 
botellades. 



 
• Una de les seves opinions és que molt de trànsit que hi ha a la zona són les famílies 

dels infants de l’escola quan els porten. El Camí Escolar va quedar aturat i les 
actuacions que es van fer van estar bé, però consideren que les accions han de ser 
per tot el veïnat i no només per les criatures. 
 

• Creuen que el punt més estratègic d’actuació són les escales. Creuen que no s’ha de 
tocar si no es pot fer un projecte molt car per por que es converteixi en un pipi can. No 
volen que talin els arbres, ja que tenen història. 

• A vegades quan plou els Tres Turons perd sorra i comença a sortir uralita. Alhora el 
carrer per el pendent especial a vegades té una petita bassa al mig. 
 

• Creuen que el Decidim no és una bona eina al barri per la gent gran i la bretxa digital. 
Si es fa un projecte s’ha d’exposar a Pirineu durant 30 dies i que la gent tingui 
capacitat de dir què opina.


