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Pla de Barris de Barcelona 
Grup impulsor del Bon Pastor i Baró de Viver 

Dia: 09/12/2019 Hora: 18:00 h Lloc: Centre Cívic Baró de 
Viver (C/ Quito, 8-10) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
− Associació 

d’Empreses del 
Polígon Industrial de 
Bon Pastor 

− AVV de Baró de 
Viver 

− AVV de Bon Pastor 
− Club de futbol Besòs 

Baró de Viver 

Personal tècnic: 
 
− Miquel Àngel Lozano, cap de 

projecte del Pla de Barris de Bon 
Pastor i Baró de Viver 

− Maria Gas, Gerent del Districte 
de Sant Andreu 

− Adoración Garmon, tècnica del 
barri de Bon Pastor i Baró de 
Viver 

− Aritz Garcia, tècnic del Programa 
d’acompanyament als 
reallotjaments de les Cases 
Barates del Bon Pastor 

− Núria Borrut, coordinadora 
d’Activitat econòmica del Pla de 
Barris 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
− Ruth Gabriel, 

Consellera de Barri 
del Bon Pastor i Baró 
de Viver 

Nombre total de persones assistents: 14 

 
Ordre del dia: 
 

- Seguiment d’accions del Pla de Barris 2016-2019 
- Preguntes 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Comentaris i valoració del Pla de Barris 2016-2019. 

Acords a la sessió: 
−  

 
Acta: 
 

Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver, 
presenta l’informe de seguiment de les accions del Pla de Barris 2016-2019.  
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El Pla de Barris als barris del Bon Pastor i Baró de Viver es desenvolupa en quatre grans blocs 
temàtics (Educació, Drets Socials, Activitat Econòmica, Ecologia Urbana), 19 propostes i 85 
accions específiques. D’aquestes, unes 30 estan finalitzades, mentre que la resta estan en 
execució o en procés d’execució. Miquel Àngel Lozano comenta els principals projectes i 
accions de cada bloc temàtic, acompanyant l’explicació de fotografies.   
 
Es mostra un resum pressupostari de la inversió prevista inicialment, i la despesa prevista que 
finalment es destinarà. Es preveu que la quantia del pressupost serà un 13% superior del que 
s’havia calculat inicialment, principalment per l’àmbit d’ecologia urbana. 
 
El tècnic explica que els grups de treball, que conformen el Grup Impulsor, estan oberts a nova 
participació de les persones que es mostrin interessades. 
 
La presentació està disponible al web de Foment de Ciutat 
(https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/el-bon-pastor-i-baro-de-viver/inici). 
 
Activitat econòmica 
 
Una de les persones participants pregunta si s’estan dinamitzant les empreses de Baró de 
Viver, com a part de les tasques de la figura del dinamitzador industrial, donat que no 
apareixen al mapa que es mostra a la presentació. Miquel Àngel Lozano respon que s’inclouen 
dins del polígon del Bon Pastor, que és el nom del polígon, encara que inclou tant Bon Pastor 
com Baró de Viver. 
 
Un veí valora que al carrer Caracas fa 30 anys que hi ha empreses propietàries de solars i 
naus abandonades, amb la conseqüent pèrdua de la qualitat de l’espai urbà. Assenyala que 
no és possible que l’Ajuntament estigui permetent això.  
 
Una de les persones participants assenyala que el web que es mostra del polígon del Bon 
Pastor és, realment, el web de Barcelona Activa, de l’eix industrial del Besòs. El polígon del 
Bon Pastor té un web propi com a associació d’empreses. 
 
Ecologia urbana 
 
Un veí indica que a la plaça de Baró de Viver, on es va fer una actuació del clavegueram per 
evitar inundacions, hi ha una rampa per baixar en cadira de rodes. Quan plou aquesta rampa 
no és funcional, no s’ha fet adequadament el sistema de drenatge. Miquel Àngel Lozano 
assenyala que es pren nota i es parlarà amb els tècnics del Districte.  
 
Sobre el futur camp de futbol de Baró de Viver, un veí valora que en el projecte d’obres no s’ha 
tingut en compte instal·lar ventilació natural en els vestuaris. L’equip tècnic comenta que no ha 
de ser una preocupació que la ventilació sigui artificial i que es preveu que funcionarà 
correctament. 
 
També sobre el camp de futbol de Baró de Viver, un representant del club de futbol assenyala 
que l’entitat necessitarà assessorament per presentar la sol·licitud, que requerirà el plec tècnic 
de condicions de la licitació, per la gestió de l’espai. En aquest sentit, el representant de 
l’entitat comenta que ha demanat en diverses ocasions durant els darrers mesos una reunió 
amb la Gerència del Districte i no ha obtingut resposta. La Gerent, que està present a la 
reunió, es disculpa i indica que intentaran reunir-se pròximament.  
 
Una de les persones participants comenta que l’estat de la pista de skate és deficient, havent-
hi un problema d’incivisme i de falta de neteja. 
 

https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/el-bon-pastor-i-baro-de-viver/inici
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Les persones assistents valoren negativament l’increment del pressupost del carrer Caracas. 
Miquel Àngel Lozano explica que no s’havia incorporat als càlculs inicials la substitució 
necessària de part del clavegueram i, en paral·lel, també s’ha fet una actuació de Parcs i 
Jardins derivada de les obres del carrer Caracas.  
 
Quant a carrer Caracas, un veí valora que al carrer Caracas hi ha massa semàfors, que 
s’haurien de reduir.  
 
Una de les accions del Pla de Barris ha estat la millora de les instal·lacions del Club de Lluita 
de Baró de Viver. Un veí valora negativament la gestió de l’antic espai i pregunta si altres 
veïns i veïnes del barri, com el club de Tai-Txi, tindran espai dins d’aquest equipament. L’equip 
tècnic respon que s’han posat límits a la gestió que es feia anteriorment perquè el veïnat pugui 
utilitzar l’equipament adequadament. Hi haurà una quota de pagament per cobrir 
l’assegurança de les persones usuàries, adaptable segons la intensitat d’ús de l’espai. 
 
Un veí demana que hi hagi una línia de bus que vagi al centre de Barcelona, perquè algunes 
veïnes i veïns no volen utilitzar el metro. Ruth Gabriel, Consellera de Barri, comenta que 
aquest tema s’ha passat a Mobilitat i s’està treballant per veure si l’H4 pot arribar fins al barri. 
 

 
 
Dades de la sessió: 
 

 
 

24% 

76% 

Aportacions en funció de la temàtica 

Drets socials Educació Activitat econòmica Ecologia urbana Altres
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71% 

29% 

Gènere de les persones assistents 

No binari Homes Dones

5 

16 

1 

3 

Activitat econòmica Ecologia urbana

Aportacions per temes en funció del gènere 

No binari

Dones

Homes


