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Districte de Sant Andreu  

ACTA/RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE BARÓ DE VIVER 
 
Data:  Dilluns, 28 de novembre de 2022 

Horari:  De 18:30 hores a 20:45 hores 

Lloc:   Presencialment: Centre Cívic de Baró de Viver 

                            Telemàticament: streaming  

 

Assistència 

Assistència total presencial  en el moment de màxima afluència: 36 

Ciutadanes i ciutadans: 22 

Representants d’Entitats: 1      

Altres (consellers, tècnics i ponents): 13      

 

Presideix la regidora del Districte Sra. Lucía Martín 

 

Consellers/res presents: 
 
Ruth Ana Gabriel, consellera del barri, (GMD Barcelona en Comú) 

Montserrat Reyes Mestre,  (GMD ERC) 

Felipe Martínez Ribera (CMD PSC) 

Gerard Sentís Garcés (Conseller Tècnic) 
 

Tècnics municipals i d’altres serveis i ponents: 
 
Maria Gas, Gerent Districte Sant Andreu 
Lucas M. Martínez Chito, Direcció Serveis a les Persones i Territori de Sant Andreu 

Carme Castaño, Direcció de Serveis Llicències i Espai Públic de Sant Andreu 

Pau, Guàrdia Urbana de proximitat  
Estel,  Centre Cívic Baró de Viver 
Pilar Solanes, Direcció Envelliment i Cures 
Miquel Andrés (Miki), Coordinador del projecte de dinamització esportiva de Baró de 
Viver 
Marta Gracián, Tècnica de barri de Bon Pastor i Baró de Viver 
 

Entitats representades: 
 
- Associació de veïns i veïnes de la Maquinista 
 

Presentació del consell i ordre del dia 

Pren la paraula la consellera de barri, Ruth Ana Gabriel i el Conseller tècnic del 
Districte, Gerard Sentís,  per donar la benvinguda i excusar a la regidora que arribarà 
més tard per estar en un altre acte. Es presenta l’ordre del dia: 
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1. Informe de la regidora 
2. Cal·listènia i entorns del camp de futbol 
3. Serveis de Salut Mental 
4. Precs i preguntes 

S’acorda iniciar el Consell de Barri amb el punt tres, Serveis de Salut Mental i 
posteriorment  es passarà al punt dos, Cal·listènia i entorns del camp de futbol. 

Desenvolupament de la sessió 

 
1. Serveis de Salut Mental: 

Ponent: Pilar Solanes, Direcció d’Envelliment i Cures. 

(veure document explicatiu adjunt) 

Es presenta el Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022 en el que hi participen 
Taula de Salut Mental de Barcelona i les Taules de Salut Mental dels Districtes. 

Amb el Covid empitjora la salut mental i s’activen uns serveis d’emergència per 
cobrir el moment amb un Pla de Xoc. 

Recursos de Salut Mental del Districte de Sant Andreu: 

a) Cabàs Emocional: recomanacions, activitats, xerrades, recursos, etc. per 
millorar el benestar emocional. 

b) Konsulta’m joves: espai per joves de 12 a 22 anys d’orientació psicològica i per 
assessorament professional. Sense cita prèvia. Ubicat a Espai La Foradada 

c) Konsulta’m + 22: igual que l’anterior però per majors de 22 anys. Hi ha tres 
punts al Districte. 

d) Aquí T’escoltem (ATE): servei gratuït d’escolta i acompanyament per joves i 
activitats grupals. Ubicat a Garcilaso. 

e) A Prop Jove: Programa d’inserció sociolaboral per joves amb malestar psicològic 
i/o alguna problemàtica de salut mental. Al Districte està ubicat a l’Espai Jove 
Garcilaso. 

f) Servei d’Orientació Sobre Drogues (SOD): Servei d’assessorament a adolescents 
i les seves famílies quan hi ha consum de drogues i/o ús problemàtic de les TIC. 
Ubicat a C/ Mallorca. 

g) Kè M’expliKes (KMK): acompanyament a joves de 15 a 25 anys amb trastorn 
mental i conductes addictives (patologia dual)  i el seu entorn. Ubicat a Bon 
Pastor C/ Biosca. 

h) Telèfon de Prevenció del Suïcidi: servei 24h els 365 dies a l’any. S’obre durant la 
pandèmia per acompanyar i escoltar a les persones amb idees, conductes i/o 
pensaments suïcides i el seu entorn. Tel: 900925555. 
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i) Suport a l’Entorn proper al voltant de la conducta suïcida, després del suïcidi: 
atenció, espai d’escolta, acompanyament, etc. Ubicat a Espai Barcelona Cuida 
al C/Viladomat. 

j) Suport a l’entorn proper al voltant de la conducta suïcida. Per la prevenció del 
suïcidi: punt d’atenció a familiars i entorn de persones amb idees suïcides, 
sensibilització sobre la problemàtica amb accions. Ubicat a l’Espai Barcelona 
Cuida al C/ Viladomat. 

k) Telèfon de l’Esperança: servei d’escolta activa per reduir el patiment emocional. 
24h al dia, 365 dies a l’any. Tel: 681101080. 

l) Telèfon de Suport Psicològic i Emocional a persones autònomes i les seves 
famílies: ja que sovint no poden anar als serveis. Tots el dies de 6 a 24h. Tel: 
900505805. 

m) Atenció psicològica i emocional treballadores de la llar: acompanyament 
telefònic psicològic i emocional a treballadores de llar i de les cures. Tots els 
dies de 6 a 24h. Tel: 900505805. 

n) Barcelona Suport Xat Joves: servei d’acompanyament emocional per 
adolescents i joves de 14 a 25 anys mitjançant el Whatsapp. 24h al dia i els 365 
dies de l’any. Tel: 679333363. 

Precs i Preguntes: 

Preguntes i/o comentaris veïns i/o 
Entitats 

Respostes 

Veïna: Comenta que als llocs on es pot 
anar sense cita prèvia sol anar molta 
gent, com es gestiona? 

  

Hi ha molts serveis (més de 20). Com a 
espais de joves 13 per tota la ciutat. 
Aquests serveis s’inicien a barris on es va 
detectar més dificultat. 

En espais on hi ha molta demanda el que 
es fa és desdoblar i cobrir l’atenció 
augmentar dies, com és l’exemple a 
l’Eixample i a Gràcia. 

Es clarifica amb la resposta també com 
s’atén a serveis com Konsulta’m: es fan 
poques sessions i es soluciona el malestar 
o bé es fa derivació al servei que toqui. Es 
fa un 7% de derivacions als serveis de 
salut mental per rebre tractament en cas 
d’adults i en cas de joves el 6’5%. 

 
2. Cal·listènia i entorn esportiu: 

Ponent: Carme Castaño, Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic del 
Districte de Sant Andreu. 



  
 
 

 

4 

Districte de Sant Andreu  

(Veure document adjunt) 

Exposa què es farà en l’espai que compren l’entorn del camp de futbol de Baró de 
Viver: 

- Es fa en una zona que estava ocupada. Un cop es va desocupar es va retirar la 
tanca per evitar que es tornés a ocupar.  

- Es traurà la tanca per habilitar la zona d’aparcament. 
- Es posaran dos fanals per il·luminar la zona. 
- Es probable que cap desembre s’habiliti la zona d’aparcament lliure. 
- A la zona que està a l’entrada del camp de futbol està previst muntar la 

cal·listènia. 
- Es connectarà la vorera lateral amb l’entrada. 
- Es posaran bancs a l’entrada. 
- S’instal·larà terra de cautxú al terra de la cal·listènia. 
- La previsió d’inici d’obres pot ser cap a l’estiu del 2023. 

Precs i Preguntes: 

Preguntes i/o comentaris veïns i/o 
Entitats 

Respostes 

Miki camp de futbol: l’espai serà 
totalment obert i l’ús serà lliure? 

Veí: pregunta si el camp de futbol i la 
cal·listènia si és provisional fins que 
estigui la modificació de la Maquinista. 

 

 

Veí: pregunta si el camp de futbol hi ha 
previsió que canviï de lloc. 

 

Veí: valora que aquests projecte estan 
molt be però són provisionals i pregunta 
per què no es destinen aquests diners a 
espais que ja funcionen i que estan en 
mal estat como per exemple la petanca 
de Baró de Viver que diu s’ha de millorar. 

AA.VV. La Maquinista: vol saber 
pressupost de la cal·listènia. 

L’espai serà totalment obert. 

És provisional ja que hi ha un pla 
urbanístic que preveu que una part del 
carrer canviarà i que passarà en diagonal 
on també hi haurà una zona verda. 
Aquest projecte no es sap quan es 
desenvoluparà. Els elements es podran 
reaprofitar. 

Quan finalitzin les obres de la Sagrera 
està previst que el camp de futbol vagi a 
sobre de la Llosa on ara estan els tallers 
de la Renfe. 

 

Una cosa és independent de l’altra. Es 
recolliran les demandes de la petanca i es 
passaran. 

 

No està acabat de redactar però està 
previst que el pressupost sigui d’uns 
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100000 euros. 

La consellera del barri, Ruth Ana Gabriel, exposa que la cal·listènia és una demanda 
dels joves del barri de Baró de Viver i s’ha treballat amb ells el projecte i el lloc on 
està previst que hi vagi. 

 

3. Informe de la regidora: 

Comença el conseller tècnic, Gerard Sentís  fins que arriba la regidora, Lucía 
Martín. 

3.1. MPGM La Maquinista: 

Va haver una sessió informativa a la Biblioteca de Bon Pastor on es va explicar que 
el nou MPGM modifica la proposta del 2015. Aquesta nova proposta és la millor 
que s’ha aconseguit ja que la del 2015 ja estava aprovada pel Govern anterior, es 
va judicialitzar el procés i finalment s’arriba a un acord després d’un procés de 
mediació entre les dues parts: 

- Es reduix la zona comercial a 21000 metres quadrats. 
- Creix la zona d’habitatges amb un màxim de 17 plantes d’alçada (abans hi havia 

edificis de 25 plantes). 
- Es redueix la zona d’aparcament de 2000 a 800 places. 
- Els habitatges passen de 625 a 812 aproximadament i un 40% d’habitatges 

seran de preu protegit. 
 

3.2. Instal·lacions d’ascensors: 

Manquen encara quatre finques per instal·lar els ascensors, això suposa que encara 
hi ha veïns del barri que no poden sortir al carrer. 

El procés és que els tècnics de les finques han de lliurar la documentació a 
Paissatge Urbà i després arribarà al Districte per que doni l’aprovació. Fins que el 
circuit no estigui acabat no es podrà iniciar la instal·lació dels ascensors. 

3.3. Antic local AA.VV.: 

És l’actual Espai Comunitari. Està totalment arranjat per que es pugui fer-ne ús. Les 
claus les té el Centre Cívic. 

3.4. Obres Casal Infantil: 

S’informa que properament s’iniciaran les obres al Casal Infantil per renovar i 
adequar els lavabos. 
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3.5. Millores a l’espai públic: 

En l’últim Consell de Barri es va demanar pavimentar el C/ Ferran Junoy ja que la 
vorera estava en mal estat (aixecada). La idea seria arranjar el C/Ferran Junoy i la 
Plaça de les Fonts. El tècnic ja ha fet la visita, el pas següent seria fer la memòria 
tècnica per poder iniciar les obres. No es sap la data exacta d’inici, es parla de 
setmanes o mesos. 

3.6. Camp de Futbol: 

A l’anterior Consell de Barri van sortir diferents millores a fer al camp de futbol. 
Algunes ja s’han dut a terme i d’altres queden pendents d’executar, com pot ser la 
xarxa però està previst. 

3.7. Ampliació local Sinèrgics: 

Sinèrgics és l’espai de coworking que està en locals municipals a Baró de Viver.  Es 
va posar en marxa en el mandat anterior i ha funcionat molt bé, valorant 
l’ampliació en un altre local. Les persones que utilitzen l’espai fan retorn social al 
barri segons demanda i necessitats. 

3.8. Club de Lluita: 

S’informa que està obert als matins per ús lliure del gimnàs amb un conserge 
vinculat a projecte de dinamització esportiva del barri. 

3.9. Malestar de veïns/es per activitats masclistes i racistes: 

S’informa que s’ha engegat una campanya de comunicació i de dinamització 
comunitària per eradicar qualsevol actitud violenta vinculada a expressions 
masclistes, racistes, etc. que no s’han de tolerar. 

3.10. Centre Cívic Baró de Viver: 

S’informa que ha marxat l’Oscar, director del Centre Cívic de Baró de Viver. Es vol 
fer un reconeixement en públic a la seva feina i dedicació al barri i es dona suport a 
la nova direcció, Patrícia. 

      Precs i preguntes 

Preguntes i/o comentaris veïns i/o 
Entitats 

Respostes 

Veïna: al Consell de Barri anterior es va 
dir que la línia M28 que para a la 

Discoteca Guayaquil:  no es té constància, 
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Maquinista que pogués tenir una parada 
a Ferran Junoy abans d’arribar al Pg. 
Santa Coloma. Fa la demanda que pugui 
tenir una parada per què en aquella zona 
viuen molts veïns/es. 

També comenta la possibilitat de pensar 
en un canvi de parades del bus a l’alçada 
C/ Caracas amb Potosí (més a prop de 
Potosí) que després passa per la Monlau i 
el C/ Tiana. 

Pregunta si els pisos que s’edificaran a la 
Maquinista si no són massa elevats amb 
17 plantes i vol saber si a Ferran Junoy 
també tindran aquesta alçada. 

Veí J: Vol fer una consulta sobre un dubte 
que té, ha escoltat que s’obrirà una 
discoteca al C/ Guayaquil. 

També fa demanda d’arranjament de la 
petanca: hi ha goteres a la caseta, els 
arbres tapen la llum que fan els fanals i 
tenen molt poca il·luminació fent que no 
es pugui jugar quan es fa fosc i demana 
papereres ja que no en tenen. 

Veïna C/ Quito, 18: demana que a les 
paredes de bus costa que puguin pujar i 
baixar les persones amb discapacitat i el 
bus ha d’apropar-se molt a la vorera cosa 
que no fan tots els conductors. Demana 
poder posar una plataforma amb una 
marquesina per poder facilitar l’accés al 
bus 

Informa també que les paredes de bus 
per anar a la Maquinista tenen el 
paviment en mal estat. 

Demana que es pugui adequar l’espai i el 
parc del davant del C/ Quito, 18. És un 
espai fosc i amb pocs jocs pels infants. 

Veí, club petanca: comenta que la 
petanca no té manteniment: entra aigua 

es buscarà informació. 

Ascensors: s’informa que el pressupost 
està reservat. El problema ve que els 
primers ascensors es van fer per l’exterior 
i això ha implicat dificultats per fer aquest 
projecte. Ara s’està a l’espera que els 
equips tècnics que han contractat les 
comunitats presentin el projecte a l’IMPU 
i arribi al Districte per fer el tràmit de la 
llicència (això és ràpid). Des del Districte 
es farà més seguiment per veure si es pot 
desencallar el procés i es convocarà una 
reunió amb IMPU, equips tècnics per 
poder avançar. 

Maquinista: la modificació urbanística 
aprovada no l’ha decidit aquest Govern. 
Ara s’ha negociat després d’haver entrat 
en un litigi judicial. Aquest és la millor 
proposta i projecte però no és en cap cas 
el que s’hagués volgut. 

Mobilitat/Accessibilitat: l’acord amb la 
part privada de la Maquinista ha estat 
disposar de 2.000.000 d’euros que aniran 
destinats per invertir en problemes de 
mobilitat. Cal veure propostes que es 
puguin finançar amb aquests diners, es 
clarifica que només serà per invertir en 
en l’entorn de la Maquinista i no en 
altres. Es proposar una reunió de 
Mobilitat de Baró de Viver i Bon Pastor  
on es convocaran als veïns/es interessats 
per tractar tots el temes de mobilitat. 

Respecte al M28 no consta haver-ne 
parlat en Consell de Barri. 

Petanca: es recullen les mancances i 
problemes de manteniment: papereres, 
goteres a la caseta, insonorització de les 
futes, poda de l’arbrat o valoració fanals 
amb més il·luminació. Es farà consulta 
amb qui correspongui. 

Parcs i Jardins: es farà consulta i es 
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a la caseta, els veïns es queixen dels 
sorolls ja que les fustes no tenen 
protecció per que no facin soroll quan 
piquen les boles, pistes en mal estat, llum 
tapada per arbres i això fa que no es 
pugui jugar quan es fa fosc i manca de 
paperera. Diuen ja haver informat de 
l’estat i de les mancances. 

Veïna F: al pàrquing provisional de cotxes 
del C/ Ciutat d’Assumpció hi ha molta 
herba i s’ha de treure. 

Informa que sortint de la Maquinista 
anant cap a Potosí hi ha un semàfor que 
no es veu per què el tapen els arbres i 
això suposa un perill. 

Vol saber quan s’acabaran d’instal·lar els 
ascensors. 

També demana intervenir a la Plaça 
Martínez Hueso. 

Veí: a la Plaça de les Fonts diu que 
s’iniciaran unes obres a nivell de 
paviment però també hi ha un problema 
d’inundacions de la plaça amb aigües 
fecals per un problema amb les 
canonades. 

També vol saber data aproximada per la 
instal·lació dels ascensors. 

Veí: amb els 2.000.000 d’euros per 
invertir amb mobilitat, es farà el mateix 
que al Pg. Santa Coloma? Comenta les 
dificultats amb el carril bici al Pg. Santa 
Coloma per poder accedir als contenidors 
per llençar les escombraries. 

El V33 la gent del barri l’agafava al 
C/Tiana per anar a comprar i ara ja no 
passa. Ara també hi ha dificultat per 
agafar el bus degut al carril bici que passa 
també per la parada. 

passarà: arbrat petanca, herbes del C/ 
Ciutat d’Assumpció i arbre Potosí amb C/ 
Caracas que tapa semàfor. 

Plaça Martínez Hueso: es recull. 

Plaça de les Fonts: es passarà nota per 
anivellar el paviment i deixar en bon estat 
els parterres. El tema aigües fecals no 
entra en el projecte de reforma però es 
consultarà amb BCASA per què ho mirin. 

Xemeneia industrial: no se li pot reclamar 
al titular del local que la retiri si la 
xemeneia es va posar amb una llicència 
per què el local té més valor amb la 
xemeneia. Es pot fer una inspecció per 
valorar si perd greix o presenta alguna 
dificultat,  si el legal o no. En cas que tot 
estigui correcte no es pot obligar a 
retirar-la. 

Parc al riu Besòs: actuació del Consorci 
del Besòs, Ajuntament de Santa Coloma i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es 
suposa que ja han previst tema riades en 
aquell espai. 

Pàrquing a sota de Clariana, 8: que el veí 
deixi el seu contacte per poder contactar 
amb l’IMHAB i que l’IMHAB faciliti la clau 
o un contacte d’algun tècnic per poder 
demanar la clau en cas de necessitat. 

Carril bici: recollir els problemes i 
traslladar-los a mobilitat per pensar en 
alternatives a mig termini, no hi haurà 
una solució a curt termini. 
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Veïna: reclama diferents coses dels 
ascensors instal·lats que no han acabat : 
les llums d’emergència, la neteja de les 
parets que han quedat brutes després de 
la instal·lació dels ascensors i que 
s’arrangin els desperfectes que han 
generat a l’escala. 

Veí C/ Quito, 17: abans de la pandèmia al 
local hi havia una cuina industrial que es 
va tancar però han deixat la xemeneia. 
Vol saber si es pot treure aquesta 
xemeneia ja que presenta molèsties als 
veïns en diferents nivells. 

També fa una aportació relacionada amb 
el lateral del riu Besòs. S’està fent un parc 
i considera que no és útil ja que amb una 
riada pot quedar destruït. 

Veí C/ Clariana: tenen un pàrquing a sota 
que està tancat i hi ha un problema amb 
els baixants i les canonades però no 
poden accedir al pàrquing. Caldria que 
poguessin tenir la clau per poder accedir 
ja que Porta a Porta de Sant Andreu pot 
accedir i l’empresa d’ascensors també. 

També comenta que els edificis del Pg. 
Santa Coloma tenen dificultat per accedir 
a l’ascensor ja que tenen escales. És un 
problema de disseny de l’edifici. 

Veïna: el bus 11 tant el que va pel Pg. 
Santa Coloma com el que va per Tiana 
tenen  parada al camp de futbol, un té 
marquesina i l’altre té pal i això porta a 
confusions per part de la gent que espera 
el bus i pregunta si aquest bus que va per 
Santa Coloma si pot canviar la parada a la 
del bus M28 que és on paren els que 
venen per Ciutat d’Assumpció.  

 

 

La regidora dona per acabat el Consell de Barri. 

Barcelona, 28 de novembre 2022. 


