
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA /RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE BARÓ DE VIVER 

 
Data:  Dijous, 18 de novembre de 2021 

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

Lloc:   Presencial al CC Baró de Viver i telemàtica través del  Decidim 

 

Presideix la regidora del districte Lucía Martín González. 

 

Conselleres i consellers assistents: 

Gerard Sentís, conseller tècnic del districte (GMD BcnComú) 

Ruth Gabriel Zarco , consellera del barri (GMD BcnComú) 

Felipe Martinez Ribera, (GMD PSC) 

Antonio Fortes, (GMD PSC) 

Montserrat Reyes Mestre,  (GMD ERC) 

Marc Hernández, (GMD ERC) 

Marcos Rodriguez Hernandez (GMD Cs) 

Maria Ximena Gadea Pintos (JxCat) assisteix on line. 

 

Tècnics municipals : 

Maria Gas de Cid, Gerenta Districte Sant Andreu 

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

Guillem Encabo, Tècnic de barri de Baró de Viver i Bon Pastor 

Miquel Angel Lozano, Pla de barris. 

Miquel Andrés, responsable del  projecte de dinamització esportiva de Baró de Viver 

Oscar Garcia, Director del Centre Cívic i Espai de Gent Gran del Baró de Viver 

Mary i Esteve, del Servei de Convivència de Sant Andreu 

 

Entitats representades: 

-Dona Forta  
-CF Besós Baró de Viver 

-Ejoves 
-Vocalia d’urbanisme de l’AVVBV  
-Escola La Esperança 

-Centre Cultural Andaluz 
 
 

38 persones en el moment de màxima afluència 
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Ordre del dia 

1. Informe de la regidora 

2. Projecte de dinamització esportiva de Baró de Viver 
3. Presentació activitats del Centre Cívic 
4. Precs i preguntes 

Presenta el consell la consellera de barri i dóna pas a  desenvolupar l’ordre del dia.  

1- Informe de la regidora. 

 Pla CUIDEM Barcelona. Després de les limitacions imposades per la pandèmia, en 

millorar la situació , s’ha produït un esclat en la necessitat de trobar-se , de relacionar-se, 

que ha esdevingut un ús molt  intensiu de l’espai públic; el Pla CUIDEM BARCELONA vol 

articular la resposta municipal excepcional a aquesta  situació, implica un increment i 

reforç del servei de neteja en els punts on s’identifica aquesta intensitat excepcional 

però va més enllà, incideix en tot allò que vol dir cura de l’espai públic, des de la neteja al  

manteniment i millora del mobiliari urbà perquè pugui esdevenir, amb garanties,  el marc  

de convivència que se’ns demana. 

 Tornada a les activitats presencials. S’ha tornat a les activitats presencials al Centre Cívic  

i Espai de la Gent Gran des del juliol i sempre seguint les normes i el ritme de represa 

marcats pel Procicat. Permeteu-me agrair i felicitar tot l’equip del Centre Cívic i l’Espai de 

gent gran per la magnífica programació i la seva feina comunitària en uns moments tan 

difícil per tothom. 

 Concilia.  És el servei de canguratge gratuït de l’Ajuntament que atén a infants entre 3 a 

12 anys totes les tardes i caps de setmana i permet a les cuidadores temps per fer 

gestions o de respir. Esta ubicat a  Trinitat Vella i Bon Pastor i les veïnes de Baró que el 

necessitin poden utilitzar qualsevol dels dos. El Concilia de Trinitat Vella ha ampliat l’edat 

amb una prova pilot per atendre infants d’entre 1 i 3 anys , recordeu que , si hi ha 

interessats del barri, també  hi podeu anar.  

 

 Espai comunitari (antiga seu de l’AAVV). S’està canviant part del mobiliari més deteriorat, 

arreglant alguns problemes pendents i  fent les millores necessàries perquè pugui estar 

operatiu a principis de l’any vinent.  

 

 

 SINÈRGICS Sinèrgics és un equipament públic de promoció econòmica i retorn social, un 

espai compartit de treball on diferents  professionals  hi treballen i “paguen” el lloguer 

de l’espai que utilitzen  amb un retorn social  a les entitats del districte i els veïns de BdV. 

És una experiència excepcional de la que tant es  beneficien els “coworkers” com les 

entitats i veïnes a les que ajuden amb el seu retorn social.  S’ha actualitzat el catàleg de 
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serveis que donen. La bona valoració de l’experiència ha fet que el districte estigui 

ampliant-lo  en una espai contigu que permetrà acollir més professionals i millorar les 

seves possibilitats  dotant-lo de nous espais polivalents. 

 

 Seguretat al barri. Un dels temes que ens heu anat repetint és la sensació d’inseguretat 

al barri i alguns fets delictius que s’han produït darrerament. També és el que algunes 

veïnes van fer arribar a l’alcaldessa a la visita que va fer al barri fa unes setmanes. Des 

del districte ja feia temps que hi treballàvem i la setmana passada vam estar amb el 

tinent d’alcalde de seguretat i prevenció, Albert Batlle, que volia conèixer de primera mà 

la situació. També haureu vist més presència de Mossos i GU des de fa unes setmanes i 

això respon a la nostra voluntat d’abordar aquesta qüestió, no només des dels cossos 

policials sinó amb tots els serveis de l’ajuntament.  

 

 

 Cal·listènia:  BIMSA , empresa municipal de construcció d’infraestructures municipals, 

està treballant en el projecte a partir de les demandes que havien fet arribar els joves del 

barri. La ubicació, propera al camp de futbol, s’ha de confirmar amb exactitud i esperant 

no trobar terres contaminades al subsòl.  

 

 Xarse Al darrer consell de barri s’obria la possibilitat que, a demanda, els tècnics   de la 

XARSE es desplacessin al barri, si era necessari.  Segons els informes d’activitat, els 

usuaris de Baró s’han  desplaçat sense problemes  a TV o BP, quan han necessitat el 

servei i no  ha hagut demandes per ser atesos al barri.  És significatiu que va haver un 

volum alt de veïnes de BdV al setembre que el van utilitzar  per un tema concret:  

tramitar les beques esportives. El projecte continua el 2022. 

 

 

 Ascensors. Aquest 2021 s’està treballant amb 4 comunitats per arribar a temps a les 

subvencions d’instal·lació d’ascensors dins el programa de Finques d’Alta Complexitat.  

 

 Acte central 25N . La voluntat de donar visibilitat a  Baró de Viver ha portat el districte a 

programar actes importants pel districte o per la ciutat en els equipaments del barri.  És 

per això que l’acte central del districte del 25 N, Dia Internacional per la Eliminació de la 

violència contra les dones, es farà al Centre Cívic i Espai de Gent Gran  del barri.   Serà el  

Dimecres 24 de novembre a les  18 h i inclourà una  Performance i lectura del manifest 

del 25N.  

 

 

2- Projecte de dinamització esportiva de Baró de Viver. 
Ponent Miquel Andrés (Miqui) 

El projecte és un encàrrec del districte amb la finalitat de gestionar i dinamitzar els equipaments 

esportius municipals  del barri facilitant la pràctica esportiva  dels veïns i veïnes. Té actualment tres 
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espais principals d’intervenció: el camp de futbol de BdV, el gimnàs del club de lluita de la pèrgola  i , 

recentment afegit,  el  skate parc de la sortida del metro.  

Evidentment el club de futbol Besós Baró de Viver fa un ús prioritari del camp de futbol però es 

treballa per ocupar l’espai quan no en fan ús per donar suport a esports minoritaris o facilitar altres 

activitats esportives. S’està treballant també per la creació d’una secció de futbol femení ( fins ara hi 

han  10 nenes interessades) . Està funcionant el grup de training femení (unes 8 dones de mitja en les 

sessions) i s’han fet diferents propostes com la de l’horari lliure  per jugar al futbol (dimarts i 

divendres), el volei per tothom (a partir de 16 a.) o la iniciació a l’escalada per nens i nenes de 8 a 12 

a.  amb un resultat  limitat, el que ens ha portat  a considerar que  millorar la comunicació per arribar 

millor a tots els veïns i veïnes que volen fer activitat esportiva  és cabdal. També per recollir els seus 

interessos i suggeriments i poder programar en base a ells. Per això demanem la complicitat de les 

entitats i veïns presents en facilitar la màxima difusió del que es fa. 

Tanmateix cal assenyalar l’èxit de les trobades esportives per escoles, aquest any centrades en  4rt 

de primària i 1er d’ESO. 

Es vol organitzar també una gran gimcana popular amb totes les entitats i serveis que treballen amb 

infància que serveixi  “ d’inauguració oficiosa” del camp de futbol, ja que no es va poder fer la 

inauguració formal en el seu moment per la situació pandèmica. 

El treball en xarxa amb altres serveis i entitats del barri està resultant molt profitós. Un exemple, 

arran de les limitacions de la pandèmia, el centre cívic va engegar les passejades, una de les poques  

activitats que es podien fer, ara el projecte recull el testimoni i  la iniciativa i dinamitza una Gran 

Passejada on col·laboraran també el centre cívic o del CAP de Bon Pastor fent difusió i recomanant-la 

als seus usuaris. 

Cal destacar que totes les activitats que es generen en el projectes de dinamització esportiva són 

gratuïtes, precisament perquè siguin accessibles a tothom del barri, sigui la que sigui la seva situació 

socioeconòmica. 

 

3- Presentació activitats del Centre Cívic i espai de gent gran de Baró de Viver 
Ponent: Oscar García, director del Centre Cívic i Espai de Gent Gran BdV 

 Des del Centre Cívic i Espai de Gent Gran de Baró de Viver hem passat un any on sobretot   s’han 

buscat solucions imaginatives davant de les restriccions que marcava la pandèmia, per no aturar l’eix 

de la vida sociocultural del barri. 

Si l’aforament estava marcat en 5 persones, es duplicava el taller per encabir 10. Si no es podia reunir 

als infants a l’espai de lectura, es programava un espectacle de contes cada dimecres per no aturar el 

foment de la lectura al barri. I així amb molts altres exemples.  

L’organització del centre s’ha estructurat a partir de 5 eixos bàsics de treball: 

 CULTURA (Exposicions, espectacles, Fabularum Locus…) 

 DONA (Treball setmanal a Temps de dona, actes per 25N o 8M, seguiment taller de 

costura…) 
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 GENT GRAN (Reactivació de la cantina, del ball de la gent gran cada 15 dies amb certificat 

COVID com marca la normativa i iniciat ahir sense cap incidència. Continuació de 

programació de tallers. 

 EDUCACIÓ (Treball constant amb escoles, especialment amb Esperança, Baró de Viver, 

Institut Dr. Puigvert i enguany amb Martí Pous adscrit a l’escola del barri) I programació de 

tot un seguit de tallers, els de caire cultural i per a infants coordinats amb l’escola del barri.  

 COMUNITAT (Treball en xarxa amb serveis (Sinèrgics, Zona esportiva i entitats i amb veïns i 

veïnes protagonistes de les iniciatives del centre (EXPO del 25N, el 24 de novembre, amb 

coreografia creada amb dones del barri i inauguració d’exposició realitzada per dones del 

barri, ambdues acompanyades per una professional en dansa i l’altre en arts plàstiques) 

Creació de la xarxa d’horts del Districte coordinada amb Aula Ambiental de Sant Andreu.  

Durant el 2021, el CCBV ha continuat sent epicentre d’actes de Districte. A l’abril per al Sant Jordi, al 

juny per al CALIDOSCOPI amb la presentació de Maricón Perdido assistint Candela Peña i Bob Pop, 

ara pel 25N, l’any passat per la TARDOR SOLIDÀRIA…  

Pròximes activitats: 19 de novembre, cicle de cinema de salut mental, 24 de novembre 

commemoració del 25N, 3 de desembre cinema del Petit Cine Club, 10 de desembre teatre amb 

participació d’infants del barri. 17 de desembre Mostra de tallers, 18 de desembre Concert de Nadal 

amb el Pare Noel i el Tió, 31 de desembre Festa infantil de cap d’any amb música en directe.  

 

4 – Precs i preguntes 

Primer torn de paraules 

-La Sra. Erika en nom de Dona Forta explica el projecte  i demana difusió del taller d’autodefensa 

que es reprendrà aviat , implica dues hores setmanals, dimarts i dijous de 10 a 12 en el gimnàs del 

club de lluita. 

-El Sr. Manolo, president del club de futbol, declina parlar dels dèficit del camp de futbol perquè li 

han dit que s’arranjaran. Es queixa que les marquesines de les parades de bus  instal·lades al passeig 

de Santa Coloma no eviten que et mullis quan plou. Considera que el skate parc està en molt mal 

estat i es queixa del deteriorament del mural que explicava la història del barri al passeig de Santa 

Coloma, demana també un manteniment adient del paviment de les voreres del c/ Ferran Junoy i 

creu que els ascensors que s’estan posant a les finques d’alta complexitat els hauria de pagar l’antic 

l’IMHAB perquè va construir els pisos sense ells. Finalment apunta que el barri ha estat oblidat des 

de sempre i que està igual de malament que fa vint anys enrere. 

-La Sra. Erika creu que s’haurien de revisar el fitons posats al c/Campins i altres zones del barri 

perquè sovint s’han donat topades i accidents de vehicles a causa d’ells i de les maniobres que 

obliguen a fer. Recorda les seves queixes pels problemes de circulació que provoca el carril bici del 

passeig de Santa Coloma. Reclama millores, renovació  i actualització dels parcs infantils. Li sembla 

molt necessari l’esforç per millorar la neteja que considera deficitària.  

-La Sra. Carme , veïna de Tiana 22 , intervé per agrair la tasca i l’esforç del Servei de Convivència del 

districte, que ha millorat  molt la relació entre els veïns. Així mateix, demana que es continuï 
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treballant  en la  resolució dels dèficits de l’edifici de l’IMHAB. Insisteix en  les dificultats per obtenir 

una resposta ràpida als arranjaments necessaris, “volem viure amb dignitat i això encara no ho 

tenim”, finalitza. 

 

Respostes de la regidora: 

-Sobre els dèficits de Tiana 22 reconeix que hi ha habitatges públics que necessiten millores,  la 

situació és hereva d’una època anterior en la que aquests edificis es feien sense les garanties i 

exigències dels edificis del mercat lliure, l’equip de govern ho sap i  lluita per aconseguir els fons 

suficients per fer front a totes aquestes actualitzacions necessàries. Hi ha una voluntat decidida de 

millorar les relacions entre les veïnes usuàries i l’IMHAB i s’emporta els deures  de veure com es pot 

fer per activar de nou una comunicació fluida. 

-Recull demandes sobre fitons, parcs infantils, vorera Ferran Junoy  etc., i les transmetrà als tècnics 

corresponents perquè les estudien. 

-Entén aquesta percepció d’alguns veïns en el sentit de que Baró és un “barri oblidat” però creu que 

intervencions com la del Sr. Manolo són injustes amb els esforços que es fan per portar inversions i 

oportunitats al barri  amb la intenció de superar certs dèficits estructurals, per exemple el projecte 

de dinamització esportiva que s’ha explicat en el propi consell. Considera que no estem igual que fa 

vint anys i que s’està fent prou bé, amb les limitacions existents. Aprofita per demanar als assistents 

dos o tres punts on s’hagi d’intensificar la neteja.  

 

Segon torn de paraules 

-El Servei de Convivència intervé, responent  a la interpel·lació  de la regidora, assenyalant algun 

incident de brutícia acumulada a la plaça de les maletes i als voltants de  Quito 18, especialment amb 

mobles que es baixen al carrer quan no toca.  

-La Sra. Carme insisteix en els problemes que genera el carril bici del passeig de Santa Coloma, creu 

que provoca creuaments de vehicles i vianants perillosos. 

-La Sra. Erika abunda en el mateix tema assenyalant que per accedir als contenidors cal travessar el 

carril bici i que això és perillós per les persones grans. Apunta la necessitat de regular millor la 

semaforització del tram. Creu també que s’hauria de prendre mesures amb les persones que deixen 

les escombraries on no toca. Apunta que estaria molt bé que en Sinèrgics es generés alguna  mena 

de servei de suport educatiu als nens amb necessitats especials del barri.  

Respostes de la regidora 

-Carril bici i altres temes de mobilitat. Es farà passejada pel barri dels tècnics de mobilitat (GUB etc.) i 

es convidarà als veïns perquè puguin assenyalar el que considerin.  

-Aprofita per assenyalar que molts dels reptes de millora que han sortit depenen en bona mida de 

l’aprovació dels pressupostos municipals. 
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Darrera intervenció  i respostes de la regidora 

-El Sr. David pregunta sobre l’estat de la inversió en finques d’alta complexitat. Sobre com està el 

tema del pàrquing del c/Clariana, que alguns veïns consideren que va tenir poca demanda pels 

preu que demanava l’IMHAB. També pregunta pels pisos per joves previstos per aquest mandat.  

On es farà finalment la zona de cal·listènia? 

La regidora contesta : 

Ja s’ha comentat el tema dels ascensors en les finques d’alta complexitat  però ho explica una 

mica més: la intervenció endegada ha significat una inversió de 800.000€ que ha permès posar 

ascensors a 4 comunitats  i s’intenta que  4 comunitats més se’n beneficiïn enguany. Quedarien 

10 comunitats més interessades que s’intentaria que poguessin aprofitar futures convocatòries.  

Pàrquing carrer Clariana. Tal i com ens havíem compromès,  es va fer la jornada de portes 

obertes de l’aparcament de l’IMHAB i es atendre totes les veïnes i veïns interessats. Finalment 

només es van rebre 7 sol·licituds de persones  interessades. Malauradament, amb tanta poca 

demanda no és viable ni es pot negociar el preu amb l’IMHAB. Mentrestant, des del districte 

mirarem de donar-hi alguns usos, com per exemple una part de l’aparcament podria servir per 

guardar material dels serveis de neteja (material Porta Porta) 

El manté la intenció d’iniciar la construcció  d’aquests pisos per joves al final del mandat però tot 

està pendent de com queda  el projecte de la Maquinista que pot variar el tempus i la ubicació 

definitiva, cal esperar l’evolució del projecte.  

Com ja s’ha comentat , la intenció és posar la cal·listènia als voltants del camp de futbol  però el 

lloc exacte està per concretar. 

 

 

A les 20,30 h. es tanca la sessió. 

 

 

 

 

 


