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CONSELL DE BARRI TURÓ DE LA PEIRA 

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 30 de març de 2022 Hora: 19:00h 

Lloc: Can Basté  

Persones assistents 

Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Guillem Gabarnet  Conseller del barri 

del Turó de la Peira, Sr. Antonio Silva Vicepresident de la taula i President de l’AVV de 

Turó de la Peira, Sr. Eduard Vicente Gerent del Districte de Nou Barris, Sra. Sheila 

Guerra Consellera Tècnica, Sr. Ramon Casanovas Cap del Departament d’Obres i 

manteniment, i Sra. Sònia Montes Secretària del Consell i Tècnica de Gestió de 

Projectes.  

Assistents:  

Entitats representades: AVV Turó de la Piera, Casalet de Gent gran del Turó de la 

Peira, AMPA Escola Turó, Associació de Comerciants del Turó de la Peira 

Consellers municipals: Esther Flaquer BCN Comú, Andrés Rodríguez PSC, Alexandra 

BCN Comú 

Assistència total en el moment de màxima afluència de públic: 50 persones 

presencialment,  1 veïna online. 

 

Ordre del dia 

1. Estat del projecte de l’illa Q 

2. Obres del metro L5 

3. Intervencions urbanístiques 

4. Neteja 

5. Torn obert de paraules 
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Síntesi  
 
1. Illa Q 
S’està redactant el projecte executiu. En un mes i mig o dos, el projecte estarà 

entregat, després s’hauran de fer correccions i aportacions de les diferents àrees 

implicades. El projecte de planejament també està resolt. 

  

 
 
2. Obres del metro L5 

 
El 24 de març va tenir lloc una reunió amb les AVV de Turó i Vilapicina, TMB i el Regidor de 

Nou Barris, en la que es va acordar que el Districte facilitaria a les entitats el contacte amb la 

Presidenta de TMB. 

Els veïns i veïnes manifesten que no es senten escoltats en les seves demandes per part de 

TMB, donat que volen que s’avaluïn els danys als domicilis, que consideren han estat 

ocasionats per l’actual estat del metro, i TMB no els vol entregar l’informe dels resultat de les 

mesures preses als domicilis en relació a les vibracions, fins que no finalitzin les obres. 

Diversos veïns relaten les molèsties que ocasionen les vibracions als seus domicilis, i l’afectació 

a les seves vides, sobre tot en relació al descans. 
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El Conseller exposa que encara no estan veient resultat de les obres, perquè tot just 

comencen, i en aquest sentit s’espera que la problemàtica de les vibracions desaparegui. 

Proposa que es facin mesuraments propis per part del Districte. 

Reitera el compromís del Regidor en acompanyar als veïns i veïnes en les seves reclamacions a 

TMB. 

3. Intervencions urbanístiques 
 
Parc del Turó de la Peira: Ramon Casanovas exposa que s’està redactant l’avantprojecte de 

millora del Parc del Turó. La redacció està tractant de reorganitzar els usos del Parc com ara 

l’esportiu, àrees de gossos,... i sobre tot, aquells que s’ha detectat que són origen de dificultats 

de convivència perquè siguin més inclusius. 

També vol recuperar camins, jerarquitzant la filosofia de les diverses peces, per tal que donin 

resposta a diferents itineraris per qui vulgui donar la volta, qui vulgui pujar al mirador,... 

S’està treballant la proposta de reconvertir la cantera (actual àrea de gossos) en un petit 

escenari per generar nous usos culturals. 

 

  
 
Balcó d’equipaments: Obres previstes de 13 mesos, pot ser fins inici 2023. Actualment amb 

enderrocs, eixamplaments, fases d’estructura. Millorarà la connexió entre la part alta del Turó 

i el Carrer Vilaseca. 
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Escola del Turó: El Consorci d’Educació preveu iniciar les obres de fusteria exterior i façana 

aquest estiu, i aproximadament duraran fins al Nadal. Aquesta serà la primera fase de millores. 

En una segona fase s’atendran altres millores dels patis. 

L’Escola ja va ser objecte d’una millora del seus entorns, amb el Programa Protegim les escoles 

al 2021. 

Escales Matagalls 

Actualment s’estan actualitzant preus perquè el projecte es va fer fa dos anys. El projecte 

s’intentarà aprovar al maig administrativament. La licitació triga uns mesos, i les obres es 

podran executar probablement a finals d’any o primers 2023. 

El projecte planteja un recorregut inclinat, amb una pendent més suau, i unes escales més 

integrades al propi jardí, la millora de la zona verda, i vol crear la sensació de travessar un jardí 

amb més comoditat. 

 

 
4. Neteja  
A principis de maig tindrà lloc una reunió informativa, on s’explicarà als veïns i veïnes els canvis 

i millores que suposa la nova contracta que serà efectiva al Districte a partir de la tardor. 

 Preguntes/Comentaris Respostes 

2 A les cotxeres també hi ha vibracions molt fortes. 

Pregunta una veïna si també s’arreglaran. 

Diversos veïns demanen més mesuraments: 

Pg. de la Peira, 6  

Pg. Fabra i Puig, 310  

Pg. Fabra i Puig 306 

No està prevista l’actuació a les 

cotxeres. 

Es traslladaran les demandes 

concretes a TMB. 

3 Sra. Josefa, veïna de Fabra i Puig, amb habitatge que 
dona Vall d’Ordesa recorda la situació dels habitatges 

S’aclareix que les obres de l’Escala 
Matagalls no resoldran aquesta 
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que han ocupat espai públic per us privatiu.  
Demana que es llenci la tanca que han aixecat els veïns. 
 

problemàtica, on el Districte per 
intervenir hauria d’iniciar un 
procés judicial. 

4. 
 

Una veïna es queixa de la manca de neteja que es du a 
terme a les jardineres dels Jardins d’Ignasi Urenda. 

Es comunicarà a Parcs i jardins. 

5 Un veí pregunta quan arribarà l’Àrea verda al barri.  S’implementarà al Juliol. Es 
convocarà al maig una sessió 
informativa. 

 

S’adjunta documents presentats. 


