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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE TORRE BARO 

 

 

Data: dilluns, 23 de novembre de 2020 

Lloc: Convocatòria telemàtica i semi presencial. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_lO4AOyzuw 

Hora inici: 18:30.h  

Hora de finalització: 20:00h 

 

Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Xavier Marce, regidor. Conseller de barri Toni 

Pallares, Consellera tècnica Sheila Guerra, gerent Gabriel Duarte, Coordinadora DSPiT Isa 

Santaularia i Tècnica de barri Maite Berges.  

 

ASSISTENTS 

19 persones inscrites al Consell de barri, dels quals assisteixen 12 entre veïnat i personal 

municipal. També hi ha seguiment a traves de You Tube.  

Pla de barris: Suso López, Referent del Pla de Barris al Districte de Nou Barris, i Xavi Camino, 

Cap de Projecte de Pla de Barris a Zona Nord 

Tècniques municipals: Marta Gonzalez, Cap de departament de la Zona Nord . Eva Luengo, 

Josan Minguella (participació, Decidim) en estreaming. 

Consellers municipals: Juan del Olmo Cs, Miquel Roman ER,  

 

ORDRE DEL DIA 

Presentació del consell de barri. 

1. Validació de la nova vicepresidència i nova comissió de seguiment del CDdB 

2. Resum de les actuacions durant l’etapa Covid.  

3. Presentació Pla de Barris 2021-2024. 

4. Precs i preguntes recollides a traves del Decidim.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L_lO4AOyzuw
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TEMES TRACTATS 

 

1. El regidor dona la benvinguda a l’espai del Consell.  
 
Tot seguit es fa la validació de la nova vicepresidència i la nova comissió de seguiment.  
Vicepresidència:. Jaime Codina. rep el suport de la resta d’entitats..  
Comissió de seguiment: 
- AAVV Torre Baró. Ramon Ferrer u altre persona de l’entitat.  
- AAVV els Eucaliptus. Josep Montiel u altre persona de l’entitat.  
- Gregoria Garcia i Lluisa Olivares. Totes dues representen a l’Associació de Gent Gran i al Club 
Deportivo de Torre Baró.  
- Atlètico Castillo Torre Baró Club de Petanca.  
 
Es valida la comissió, que haurà de fer seguiment dels temes tractats als consells i dels acords 
presos. S’agraeix la col·laboració del Casal de Barri que ha facilitat que diversos veïns/es 
puguin participar telemàticament amb un portàtil i una pantalla.  
  

2. Serveis extraordinaris iniciats durant l’etapa covid. 
 

En Toni Pallares, Conseller de barri, presenta un resum de les diferents actuacions que 
s’han portat a terme des de l’inici de la pandèmia. 

Fa repàs dels diferents projectes  impulsats per pal·liar la situació de vulnerabilitat de 
moltes famílies, com ara el servei de suport a tràmits, actualment  Xarse (Xarxa de Suport 
Económic) ubicada al Escolapi Cancer 6.   

Un altre  projecte ha estat el Concilia, servei de cangutage al qual poden derivar diferents 
serveis  del territori des de l’octubre. 

Dotació extraordinària al Casal de Barri per que les xarxes de suport pugui fer-ho servir en 
les necessitats detectades. Així com el projecte Cistelles d’alimentació saludable.  

Recorda que L’Ateneu ha estat obert per fabricar material, BcnActiva ha articulat xarxa 
d’empreses i particulars per elaborar mascaretes, la Biblioteca també ha estat oberta durant 
l’agost. Durant l’etapa mes dura del confinament es va fer un pla especial de neteja, reforç de 
la informació sanitària, i dels ajuts existents tant per famílies com per comerços (moratòries, 
ajuts directes etc... ) 

A l’agost es va desenvolupar diferents casals infantils, activitats a les places i han continuat 
els projectes Exit i Educars.  

S’ha incrementat en un  31% el volum de persones ateses pels Serveis Socials i  pel que fa 
als ajuts s’han incrementat en 60% , en concret pel que fa als ajuts d’alimentació ha hagut un 
augment del 134% respecte al mateix període de l’any passat. 

Malgrat el  replantejament de les prioritats municipals, s’han repres les obres previstes 
com ara la pista i pèrgola del Campillo de la Virgen. 
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 S’ha contractat un servei de mediació per les pistes de petanca,  S’ha treballat per garantir 
la continuïtat del Centre Obert Torre Baró i  al mes d’agost es van fer un dels primers cribatges 
massius a la ciutat de Barcelona amb una molt alta col·laboració de les entitats del barri.  

 
Presentació del nou Pla de Barris 2020-2024. El Xavi Camino que assumirà aquesta nova 

edició del Pla de Barris recorda l’objectiu general de  contribuir a revertir les desigualtats,  i fer-
ho de manera participativa.  

Mostra quina es la nova dotació de PdB al Districte on es pot veure que Zona Nord 
manté la prioritat alta. A continuació presenta les línies que s’abordaran: 
*Educació i salut pública,* Drets socials, Equitat de gènere i Acció comunitària, *Habitatge, 
*Ocupació i impuls econòmic i economia social i *sostenibilitat ambiental i Emergència 
climàtica. Al llarg dels mesos de  novembre i desembre es treballa la recollida de propostes en 
diversos formats, reunions temàtiques, aportacions a la web del Decidim i recollida a peu de 
carrer punts mòbils, o trobades presencials amb el cap de projecte. Tan aviat estiguin fetes les 
conclusions es presentaran al grup impulsor. 
 

3. Torn de paraules i preguntes. El regidor agraeix les aportacions a traves del Decidim, 
malgrat les dificultats del format del Consell i dona les següents respostes: 

 
 
persona Preguntes/Comentaris/ Respostes 
Mikel Mobilitat: pregunta sobre les 

freqüents avaries dels busos de 
Sagales. Es renovarà la 
concessió?  

Es evident que el rendiment no es el que correspon, s’està 
treballant pq TMB assumeixi aquesta línia, però hi ha un 
problema de finançament greu. S’està  l’espera d’un ajut de 
l’estat.  En cas que no arribi aquets ajuts es faria una prorroga 
curta a l’espera de poder-ho assumir. 

Jaime Manca de seguretat al barri, GU 
no ve quan se la truca.  

S’està treballant  en un pla de actuació per la zona que inclogui 
mesures quirúrgiques com ara prioritzar el seguiment d’algunes 
activitats incíviques, millorar la coordinació GU Mossos  etc. 
S’està pendent d’un increment de dotació de GU, i d’un 
augment del 25% o 30% del torn de nit. 

Descontent amb els serveis de 
neteja. Arranjaments importants 
pendents. 

Aplicar el model de reunions periòdiques entre veïnat i serveis 
de neteja i parcs i jardins per repassar el treball ordinari, 
detectar i millorar  punts crítics, zones a reforçar etc... 

Accés a nous habitatges per part 
dels veïns del barri, ¿com es farà? 

Els models d’accés no estan decidits encara, es podrà treballar 
en aquets punt pel que fa a la reserva per a veïns/es de la zona, 
compatibles amb els criteris generals d’habitatge .  

Manca d’aparcament al barri i 
parkings tancats, davant del CAP. 
Que es pensa fer 

Pel que fa al parking de Eucaliptus, que pertany a Regesa, s’esta 
en procés de traspàs a BSM (Barcelona Serveis Municipals) Es 
preveu que amb aquets nou escenari es podrà arribar a algun 
acord. El propietari ha de tenir cura del manteniment encara 
que estigui buit.  

Escales mecàniques al barri S’ha de fer l’estudi i valorar la viabilitat. Es pot proposar com 
una actuació a impulsar des de Pla de Barris.   
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Ramon F Que iniciativa i quina inversió es 
pensa fer al barri? 

Es pensa prioritzar un pla d’inversió en carrers, Sant Feliu de 
Codines en particular, Lliça i Castell d’Argençola de forma 
imminent, per generar nous aparcaments a la part alta del barri. 
i millorar la mobilitat.  També es farà  l’arranjament de l’àrea de 
jocs de lliça /Castellví, i es recullen mes propostes que es facin 
des de l’AAVVTB. 

Que es pensa pel  sector 3 La zona 3 esta afectada per un Peri antic. Cal una reunió amb 
urbanisme i habitatge per veure com s’actualitza. Es treballa per 
tenir  un pla d’actuació a curt termini que millori la mobilitat i la 
percepció de la zona.  

Hi ha alguna proposta pel 150? Si es tracta d’una adreça particular cal tenir mes informació per 
poder esbrinar i donar resposta.  

Gregoria Pregunta per subministrament de 
llum i per connectivitat,(accés a 
internet)  

Pel que fa als subministraments s’ha de coordinar amb les 
companyes elèctriques, ja que qualsevol actuació implica 
soterraments.  Pel que fa a la connectivitat hi ha voluntat de 
col·laborar amb Barcelona Activa (noves tecnologies)  i potser 
valorar algun repetidor, que cal pactar amb veïns.  

Ramon S. Soroll de vehicles a gran 
velocitat, també dels helicòpters.  

Son vies interurbanes no es competència municipal, Es trasllada  
a l’autoritat competent. Els helicòpters fan  servei de vigilància, 
no han de ser habituals. Es trasllada. 

Neteja i il·luminació Avda. 
Vallbona, i pont de Vallbona.  

Pel que fa al pont de Vallbona, hi ha la voluntat de fer una 
actuació similar a la que es va fer al pont de Sarajevo. Proposta 
per Pla de Barris.  

Les queixes de neteja, s’han passat als serveis de neteja, mentre 
no estigui l’espai de seguiment regular La manca d’enllumenat 
es passa a serveis tècnics per veure si es pot assumir. 

Seguretat en via publica, carrer 
Llerona, manca distància per 
maniobrar. 

Es passa a serveis tècnics/ mobilitat per buscar possibles 
solucions.  

Luis 
Bonilla 

Sobre el PERI i l’accés al barri per 
Roquetas, ampliació de carrers. 

Fora de termini, es respondran per escrit.  

Ramon S 

Sobre la taxa de residus 
municipals, considera que es 
excessiva i que els serveis son 
inferiors als necessaris 
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Consideracions generals del barri 

El tema urbanístic no ha de aturar altres millores que s’han d’anar fent.  

*Millora general alguns serveis, per exemple parc infantil, c/ Liça. 

*Creació de petits espais d’aparcament per facilitar tant el pas de vehicles privats com de 
busos i vehicles de serveis.  

*S’impulsarà un  pla d’actuació que amb una dotació no molt elevada repercuteixi en el barri. 
L’AAVVTB ens ha de passar alguna proposta mes.  

*Busos Sagales i parking Regesa s’esta treballant sobre les dues problemàtiques per donar 
resposta.  

 

Es dona per acabat el Consell de barri 

  


