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Resum entrevista:

• Falta un espai de trobada al barri, on la gent gran i la més petita pugui conviure.
 

• L’escola és concertada, però fa la funció d’escola pública, ja que és l’ única que hi ha 
al barri. És una escola petita, és molt inclusiva. La majoria de la gent ve de prop i hi ha
molts alumnes que hi arriben caminant. 

• L’AFA agrupa al 80% de les famílies de l’escola. Han lluitat per reivindicar les 
necessitats de l’escola al barri, com el camí escolar o el camí a la piscina. 
 

• L’any 2017 al dia sense cotxes van fer una acció a la plaça i van preguntar als 
alumnes com volien que fos. L’acció va quedar aquí. 
 

• Quan els alumnes surten de l’escola, l’AFA i l’escola han hagut de contractar a una 
persona perquè tanqui el carrer Alexandre Torroelles durant 15 minuts, perquè puguin 
fer-ho de manera segura. 
 

• La plaça de Can Baró no és una plaça. Ningú la fa servir. Tot i això, és un lloc 
important pel barri, està en una zona intermèdia del barri, té la masia que dona nom al 
barri, té molt potencial. Actualment, és un lloc de pas, es passa per anar a les pistes 
poliesportives, o al Pirineu, és un lloc per passar amb el cotxe. 
 

• La zona del carrer França podria ser un bon lloc per fer un mirador. És un espai obert i
espaiós i fins i tot es veu el mar. 
 

• Les pistes poliesportives i la Plaça Joan Cortada són els llocs on més gent es junta del
barri. Al segon, hi va el jovent. 
 

• El camí escolar ha servit per fer una mica més segur l’accés a l’escola, però encara hi 
ha molts punts al barri que són insegurs. El carrer Ramiro Maeztu és perillós, al carrer 
Albert Llanas els cotxes baixen ràpid, hi ha poca visibilitat i les voreres són estretes 
també hi ha pals al mig del carrer, de telèfon o de la llum que fan molt difícil el camí. 



Als vespres d’estiu sí que hi ha gent que va a la plaça de Can Baró a prendre la fresca
perquè allà corre l’aire. 

• La mobilitat i l'accessibilitat és el tema clau a la Plaça. Reduir el trànsit de cotxes a la 
plaça, alleugerir els pendents al màxim possible per aconseguir un espai pla on gaudir.
L’avinguda Can Baró és un bon carrer per peatonalitzar, i, en cas que no es pugui fer, 
seria clau aprofitar el carrer Alexandre Torroelles, ja que és molt pla i connecta 
directament amb la Plaça Joan Cortada.


