
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE BARÓ DE VIVER 

 
Data:  Dimecres, 11 de novembre de 2020 

Horari:  De 18:30 hores a 19:30 hores 

Lloc:   meet.jit.si/CBBarodeViver 

Assistència 

Assistència total en el moment de màxima afluència: 26  

S’excusa a la Presidenta del Consell la Sra. Lucia Martin Gonzalez, regidora del districte de St. Andreu 
per malaltia. 

Consellers/res: 

Gerard Sentís, conseller tècnic del districte (GMD BcnComú) 

Ruth Gabriel Zarco , consellera del barri (GMD BcnComú) 

Felipe Martinez Ribera, (GMD PSC) 

Montserrat Reyes Mestre,  (GMD ERC) 

Anna Satorra Sansano (GMD JxCat) 

Marcos Rodriguez Hernandez (GMD Cs) 

Anna Garcia Escrig (GMD BxCanvi) 

Antonio Fortes (Conseller de Mobilitat) 

Tècnics municipals : 

Maria Gas de Cid, Gerenta Districte Sant Andreu 

Lucas M. Martinez Chito, Director Serveis a les Persones i Territori  

Enric Serra, Director de Llicencies i espai públic 

Eva Luengo, tècnica de Democràcia activa 

Adoración Garmón, Tècnica de barri de Baró de Viver i Bon Pastor 

EPB (Policia de barri) 

Oscar Garcia, Director Centre Cívic 

Entitats representades: 

-Dona Forta  
-CF Besós Baró de Viver 
-Sinèrgics 
-Skate Park 
-ejoves 
Ciutadans: 12 persones 

Ordre del dia 

1. Elecció de la Vicepresidència  

2. Membres de la Comissió de Seguiment 
3. Informe Covid-19 al barri 
4. Servei de suport als tràmits digitals a Baró de Viver 
5. Precs i preguntes 
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1. Elecció de la Vicepresidència: Continua desert les funcions de Vicepresident/a del Consell de 

Barri ja que no hi ha cap veí ni veïna que es presenti per aquest càrrec. 

2. Membres de la Comissió de Seguiment: L’Associació Dona Forta de Baró de Viver a 

expressat el seu consentiment per a formar part de la Comissió de seguiment del Consell de 

Barri. Cap assistent expressa disconformitat per tan s’inclourà a l’associació Dona Forta en 

aquesta Comissió.  

3. Informe Covid-19 al barri: Gerard Sentis fa menció de l’impacte que la pandèmia ha tingut a 

tot arreu i com l’Ajuntament  amb els seus 15.000 treballadors/es s’ha tingut que reinventar 

amb el teletreball sense deixar les prioritats dels barris. 

Les prioritats s’han tingut que  modificar en funció d’un nou escenari i del pressupost 

disponible. En aquest moments prioritzem les persones més vulnerables i tota la nostra acció 

de govern va orientada a elles. 

La taxa d’atur a Baró de Viver és ara mateix del 8.3%, lleugerament per sota de la mitjana de 

la ciutat (8,5%). Sabem que són només dades però val la pena posar-les de manifest. 

Al barri es va tenir que tancar el Centre Cívic i l’Espai de la Gent Gran, les escoles i altres 

serveis del barri on els canals de comunicació van ser les trucades i les activitats on line. 

Agraïm als equips tècnic i docents que ho van fer possible per la seva adaptació continuada. 

Alguns projectes que van sortir al barri durant el confinament, com el projecte “Cosidores”, 

l’obertura del CC a l’agost per garantir un espai fresc i segur, el Servei de suport a les Dones 

de Baró a través de La Tireta Salut Comunitària, el Servei de suport als tràmits digitals... 

iniciatives i oportunitats també positives d’aquest confinament. 

Funcionament del nou camp de futbol al barri des de l’estiu i que a final d’any tindrem el nou 

gestor que té l’encàrrec de dinamitzar l’equipament en clau comunitària.  

Des del Programa de Formació i Inserció amb TriniJove en el seu local de C/ Tucuman estan 

donant formació de soldadura i mecànica, donant així oportunitats de formació i laboral al 

jovent del barri. 

Altres temes com la Neteja al barri, el carril bici, el recorregut del V33, cal·listènia, habitatge, 

espais esportius lliures ,etc. van sortit a la comissió de seguiment i que son d’interès pel 

barri. 

 

4. Servei de suport als tràmits digitals a Baró de Viver 

Pedro Tejero explica el Servei de Suport als Tràmits digitals que des de la Direcció de serveis 

a les persones i Territori amb col·laboració amb Sinèrgics i +Educació s’està donant al barri 

des del 15 d’octubre. En 3 setmanes ha fet 53 gestions i ha atès a 28 persones d’edats entre 

els 22 i 78 anys. (veure document adjunt) Annex 1. 

Atenen amb cita prèvia al whatsapp 644 801 997 o al correu ajudadigitalbaro@gail.com 

els Dilluns-Dimecres i Divendres de 15 a 17h i Dimarts de 9 a 12h. 

 

5. Precs i preguntes: els veïns i veïnes assistents expressen les següents peticions:  

Preguntes/Comentaris Respostes per part del Conseller Tècnic 
Neteja del barri -Continuem fent neteges extraordinàries en la 

mesura que les comuniqueu a la Tècnica de barri 
o al SIEP. 
-A través del Departament de Comunicació es 

mailto:ajudadigitalbaro@gail.com
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preparant uns fulletons perquè estigueu 
informats dels circuits de neteja en les diferents 
zones del barri i recordatori del dia assignat al 
barri per deixar els voluminosos al carrer 

Cal·listènia Amb l’aprovació del pressupost del 2021 ens 
posem a treballar ja i aviat us convocarem a una 
reunió per preparar el projecte. 

Espais esportius lliures al barri S’està buscant una solució per donar resposta a 
aquesta necessitat 

Habitatge 
 
Finques d’alta complexitat 

-Proposa fer una sessió monogràfica 
 
-Passeig Sta. Coloma 102: ha finalitzat les obres. 
Falten fer alguns repassos. 
-Passeig Sta. Coloma 110: Està en marxa des 
d’abans de l’estiu i està anant a bon ritme. 
-Ascensors: Hi ha 4 obres en marxa (a Clariana 16 i 
18; Quito 11 i 21) 

Escletxa Digital al barri -Continuar amb el Servei que ofereix Sinèrgics i 
+Educació 
-A través de Pla de barris s’està treballant per 
obrir un punt XARSE al Centre Cívic del barri 
(ajuda als tràmits digitals i acompanyament social 
i emocional als afectats per la crisi). 

Mobilitat  
David Fernàndez: 
-El semàfor al C/ Caracas per entrar els vehicles al 
barri té un temps d’espera massa llarg.  
-Sortida de la Ronda de Dalt no tens opció de girar 
per entrar al barri. 
Lluis Vendrell: 
-En el carrer al costat del metro obliga a fer el gir a 
la dreta direcció St. Andreu i molts giren a 
l’esquerra cap a Sta. Coloma. Demana uns fitons 
perquè no puguin girar a l’esquerra i evitar 
possibles accidents. 
Erika Castillo: 
-El carril bici a treure aparcaments al veïnat i 
moltes vegades es col·lapsa el transit a Passeig 
Sta. Coloma, sobre tot per acumulació de bus 

Lluis Vendrell: 
-Fa temps s’havia demanat precisament que 
augmentés el temps d’espera perquè els 
estudiants de la Monlau sortien massa rapits. 
Gerard Sentis: 
-A través del Conseller de Mobilitat, l’Antonio 
Fortes, es traslladarà a la Taula de Mobilitat 
aquests temes de mobilitat. 
- la connexió amb bicicleta entre l’Avinguda 
Meridiana i Sta. Coloma era un repte pendent i 
que la pandèmia ha accelerat la creació del carril 
bici. Estem treballant per buscar solucions als girs 
de vehicles i bus. 
-V33: Una decisió que es va prendre massa ràpid 
des de la regidoria de Mobilitat i que no vam 
informar a temps 

Paquing 
David Fernández: 
-Mancança de pàrquing al barri. Què passa amb el 
pàrquing sota la plaça? 

Lluis Vendrell: 
-Fa anys es va consultar al barri quants estaven 
interessats/des i van sortir 35 persones 
interessades 
Gerard Sentis: 
-Es promourà des de Districte una consultiva al 
barri per saber quantes persones estarien 
interessades en aquestes places i es traslladaria a 
l’IMHAB  

Skate Park 
-Lola Altozano: vol saber si continuarà el projecte 
de dinamització de la pista de skate . 
-Fernando Giner: 
Com a pare que ha participat amb el seu fill 
expressa que es valori continuar amb aquest 
projecte. 

Gerard Sentis: 
-Recollim la petició. 
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Centre Cívic 
Oscar Garcia: 
-Informa que el punt d’informació/recepció del 
Centre Cívic continua obert 
-Els tallers es fan on line 
-No s’estan fent espectacles 
-Anima a veure l’exposició pel 25N amb cita prèvia  
 

Gerard Sentis: 
 
-El Centre Cívic torna a estar inclòs dins del 
programa “Barcelona Districte Cultural” de 
l’Institut de Cultura. Ara està aturat però esperem 
que es pugui reprendre aviat. 

 

Annex 1: 

 


