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CUIDEM BCN A SANT ANDREU 

SESSIÓ DE RETORN AL BARRI BARÓ DE VIVER 

DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Data: 30/05/2022  Horari: 18.00 - 20.00 h 

Lloc: Centre Cívic Baró de Viver 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda i explicació de la sessió 

2. Treball en taules per barri 

3. Posada en comú 

ASSISTÈNCIA AJUNTAMENT: 

Ruth Gabriel (consellera de barri), Alícia Sebastià (tècnica de barri), Pere Camps (Ecologia 

Urbana). 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA:  

5 persones (3 dones). 

 

PETICIONS CIUTADANIA: 

Procediment:  

• S’acorda categoritzar la prioritat de les actuacions en 3 nivells: Prioritat Alta (gomet lila), 

Prioritat Mitjana (gomet taronja) i Prioritat Baixa (gomet groc). 

• Prioritat alta: control de plagues. 

• Prioritat mitjana: neteja, contenidors, recollida de residus, posar papereres. 

• Prioritat baixa: manteniment de paviment i voreres, verd i resta de peticions. 

Neteja i recollida de residus: 

• El personal de neteja ha de revisar la col·locació dels contenidors per assegurar-se que 

no queden oberts per baix o amb residus a sota Carrer de Tiana. 

• Netejar parterres i jardineres al carrer Tiana 18-22. 

• Carrer Caracas amb Tucumán, les fabriques i naus industrials llencen residus als 

contenidors dels veïns, alguns residus queden pels voltants dels contenidors. 

• Neteja de parterres de la plaça Pilar Miró. 
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Espais de gossos: 

• Demanen un pipicà que no s’allunyi de la zona del barri amb major densitat de 

població, afirmen que els veïns no hi caminaran llargues distàncies. 

Control de plagues: 

• Presència de rates pel carrer de Quito, Plaça de les Fonts, i altres zones del barri al 

voltant dels contenidors. 

Fauna salvatge:  

• Nius de lloros/cotorres a l’escola Baró de Viver. 

Verd: 

• Revisió de l’arbrat a la Plaça de les Fonts, carrer de Quito.  

Infraestructures i mobiliari urbà: 

• Zona de petanca, posar gomes a les fustes per reduir el soroll. 

• Quito 9, revisar voreres, hi ha un forat profund perillós pels veïns. 

• Demanen taules de ping-pong a la plaça Pilar Miró. 

Zona de gaudi infantil: 

• Parc infantil interior entre carrer Caracas i Guayaquil, es troba en mal estat i els veïns 

afirmen que és utilitzat com a “pipicà”, ja que hi ha excrements de gossos on juga la 

canalla.  

Enllumenat: 

• Carrer de la ciutat d’Asunción, afirmen que hi ha poca il·luminació. 

Clavegueram: 

• Molèsties per aigües residuals a la plaça de les fonts. Caldria revisar la zona. 

 

SEGUIMENT DEL PLA INTEGRAL DE MANTENIMENT ALS BARRIS:  

Els veïns consideren adequat realitzar el seguiment a través del Consell de Barri. 

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PROPOSADES AL BARRI: 

• Volen activitats per millorar el civisme al barri. 

• Activitats al Centre cívic i cursos per fer servir les apps disponibles per civisme i espai 

públic, sobretot per gent gran. 
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- Plànol de la sessió: 

 


