
 

Comissió de Seguiment 
Pla de Barris Turó de la Peira i Can Peguera 

Dia: 27/10/2021 Hora: 16:00-18:00h Lloc: Centre Cívic Can 
Basté 

 
Assistents: 
 

Entitats/Equipaments: 
 

− AV Turó de la Peira 
− AV Can Peguera 
− EJ Les Basses 
− Associació de 

comerciants TP 
− Col·legi Amor de 

Dios 
− AEE IES Josep Pla 
− CFS Montsant 
− Escola El Turó 
− Escola Calderón de 

la Barca 
− IES Barcelona-

Congrés 
− EBM El Turó 
− SICEP 
− CCD Turó 

Personal tècnic: 
 

− Sonia Montes 
(Tècnica de barri) 

− Suso López 
(Coordinador PdB 
Nou Barris) 

− Xitlali Hernández 
(cap de Projecte, 
PdB TP-CP) 

− Nuria Borrut 
(Coodinació PdB) 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 

− Esther Flaquer, 
Consellera municipal 

− Guillem Gavernet, 
Conseller Turó de la 
Peira 

 
 

Nombre total de persones assistents: 21 
 
Ordre del dia: 
 

1.       Presentació propostes per àmbits del PdB.  
 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

1. Presentació propostes per àmbits del PdB. 
 
Des de l’equip de Pla de barris es fa una presentació exhaustiva de l’estat dels projectes en 
marxa o en construcció (veure presentació adjunta) .  
 

2. Intervencions i dubtes. 
− L'AVV Turó de la Peira vol formar part del seguiment de les obres de l'Escola El Turó.  
− Des de les escoles s’agraeix l’efectivitat i l’aterratge de les propostes que s’estan 

començant a desenvolupar sota el paraigües del PdB.  
− S’informa a l’escola El Turó que arrel d’un acord amb ERC es complementarà la 



 

millora de l’escola amb l’habilitació de la part del Casal infantil. I que tot es farà a la 
mateixa intervenció, que té previst començar a la primavera del 2022, en coordinació 
amb la comunitat educativa.  

− El CCD Turó de la Peira demana que la transformació del parc inclogui punt de 
connexió a xarxa WIFI.  

− Possibilitat de convocar una sessió específica de la Comissió de Seguiment per 
explicar el programa FACs. 

− Es demanen programes específics d'ocupació per a persones d'entre 50-60 anys. 
− S'agraeix aquest espai de la Comissió de Seguiment com a espai de seguiment 

transversal 

 
 

 
 

 
 


