
Entrevistes en profunditat a agents 
d'interès.

Raimon Caselles i Can Baró Cultural

Dia: 27/07/2021 Num: 02 Lloc: Local Social Raimon 
Caselles 

Assistents:

Agents assistents: Custodia Moreno, Jose Luís Petreñas, Teresa 

Nombre total de persones assistents: 3

Gènere: 2 dones i 1 home

Resum entrevista:

• No tenen relació habitual amb la Plataforma. Fan coses molt concretes. Gràcies al Pla 
de Barris estan parlant i col·laborant, però tenen dues opinions per separat. 

• Hi ha altres associacions al barri, però tenen comunicació per coses molt concretes. A 
Can Baró sempre hi ha hagut molt de pes del sector associatiu esportiu. Abans l’AVV 
ho aglutinava tot i tenien el local al costat de la farmàcia de la plaça de Can Baró. 

• Can Baró Cultural existeix des de fa 3 o 4 anys que per demanar una subvenció es 
van haver de constituir. Ara continua la tasca de l’antiga AVV. 

• Creuen que la lluita de la plaça de les Pedreres va ser una victòria veïnal i que el barri 
es pot unir per coses concretes i problemes grossos. No obstant això, creuen que en 
el dia a dia no existeix aquesta cohesió. Hi ha poca mobilitat entre les diferents parts 
del barri i això no ajuda als fluxos d’activitat. 

• No veuen molta possibilitat de millorar la plaça, ja que no hi ha espai per fer espais de 
socialització i alhora hi ha el problema de les escales. 

• Creuen que l’espai públic de Vista Park podria ser millorable si es construís el 
pàrquing a Ana M. Matute. Valoren positivament la vegetació de la plaça  Can Baró. 

• Només utilitza la plaça amb freqüència l’escola, ja que fan curses i altres petites 
activitats. Creuen que pot millorar la plaça si es fa pacificada la part de l’escola, ja que 
és qui té més necessitat. Creuen que la plaça de les Pedreres és la que es podria dir 
Can Baró, ja que és més simbòlica i més plaça. 

• Consideren que la plaça és un encreuament de camins. Creuen que és possible fer-la 
semi pacificada i aixecar el nivell del carrer a la vorera. Es pot posar un ascensor. Es 
pot posar més verd al carrer de l’Escola. 



• Creuen que la zona enjardinada de la plaça i el mur lineal estan bé i que mai han estat
tan bé com ara. 

• No consideren que sigui un espai insegur, però és una zona de pas i de trànsit. La 
davallada comercial ha afectat la reducció d’activitat. Sobretot es mobilitzen cap al 
Mercat de l’ Estrella. Creuen que hi ha una tendència al barri de baixar a la Plaça 
Sanhelly. 

• Parlen sobre les mines d’aigua del Baró i les bugaderies que tenien al costat de 
l’actual bar Montferri. Creuen que per això caldria reformar la font de la plaça, ja que té
un valor simbòlic. 


