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CUIDEM BCN A SANT ANDREU 

SESSIÓ DE RETORN AL BARRI DE LA SAGRERA 

DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Data: 24/05/2022   Horari: 18:00 h- 19:45 h 

Lloc: Centre Cívic la Sagrera (carrer Martí Molins, 29) 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda i explicació de la sessió 

2. Treball en taules per barri 

3. Posada en comú 

ASSISTÈNCIA AJUNTAMENT: 

Lourdes Conesa (cap del departament de Gestió de Projectes i Obres), Francesc Roma (Ecologia 

Urbana - Participació), Gerard Lillo (Ecologia Urbana-Participació), Mònica Cano (tècnica de barri), 

Jordi Rodríguez (Parcs i Jardins), Benjamí Gauchía (Ecologia Urbana, Oficina del Canvi Climàtic), Giorgio 

Cavatton (tècnic de barri), Carme Castaño (directora de Serveis de Llicències i Espai Públic del 

Districte), Jordi Gimeno (conseller del barri de Navas), Guàrdia Urbana. 

 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 9 persones (4 dones). 

Entitats: Associació de Veïns, Associació de comerciants de la Sagrera. 

 

PETICIONS CIUTADANIA: 

Neteja i residus 

• Carrer Antilles amb Antonio Ricardos. Hi ha contenidors amb la base trencada. 

• Avinguda Meridiana. Es demana més neteja 

• Carrer Pare Maria Claret/Costa Rica. Reubicar els contenidors i tornar-los a la seva antiga 

ubicació del carrer Costa Rica. 

• Carrers Açores, Pacífic, del Coll, i Monlau des de Portugal a plaça de Masadas. Problemàtica 

amb les mandarines que cauen dels arbres i embruten el terra. Es demana que la Sagrera 

s’inclogui en la campanya d'espigolades. 

• Plaça situada entre carrer Kobe i carrer de Pere Terré i Domènech, 9  

Es demana més neteja i manteniment.  

Activitat de gossos a la zona de gespa i verd. Acumulació d’orins, excrements i brutícia. 

• Espai Mercat Felip II. Es demana actuació integral (tenint en compte que també es demana 

una reforma integral de l’espai).  
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Pintades, es demana neteja de grafits. 

Millorar manteniment i neteja 

• Carrer Cienfuegos. Acumulació de brutícia. 

• Carrer Garcilaso/Felip II. Es demana reubicar contenidors, ja que provoquen problemes de gir 

i de trànsit, baixa visibilitat. 

• Carrer Gran de la Sagrera amb Martí Molins. Es reporten incidències de neteja: es planteja 

que es revisi la manera de fer la recollida de residus, perquè a tot el barri existeix la queixa del 

fet que les bosses d’escombraries es queden sota dels contenidors quan els recullen, i després 

les aixafen. 

Verd 

• Avinguda Meridiana. Es demana replantar arbres i mantenir millor els parterres, i tapar els 

escocells si no es planten. Queixes pels plataners. 

• Carrer Pare Maria Claret/Costa Rica. Escocell buit. Es demana replantar l’arbre. 

• Plaça situada entre carrer Kobe i carrer de Pere Terré i Domènech, 9  

Replantar arbres o treure les soques talades que s’han deixat. 

Gespa malmesa, es demana millorar el manteniment. 

• Espai Mercat Felip II. Es demana actuació integral (tenint en compte que també es demana 

una reforma integral de l’espai). Posar més verd urbà com jardineres amb vegetació. 

• Carrer Garcilaso. Es demana manteniment de parterres a tot el carrer i voltants del portal 39. 

• Camp del Ferro fins a Ferran Torner. Parterres que cal replantar i mantenir. 

Infraestructures  

• Plaça Assemblea de Catalunya. Bancs malmesos. Es demana manteniment dels bancs. 

• Plaça situada entre carrer Kobe i carrer de Pere Terré i Domènech, 9. Manca manteniment i 

manca una paperera 

• Carrer Costa Rica/Pare Maria Claret. Manca paperera. Es demana reposició. 

• Espai Mercat Felip II. Es demana actuació integral (tenint en compte que també es demana 

una reforma integral de l’espai). 

Ubicar una zona infantil. 

Arranjar bancs i posar-ne de nous. 

Arranjar paviment (sobretot a la zona de la compactadora). 

Enderrocar les paradetes que no s’usen.  

Senyalitzar àrea DUM. 

• Avinguda Meridiana. Poca il·luminació. 

• Carrer Cienfuegos.  

Paviment malmès, es demana arranjar-lo amb caràcter prioritari.  

Poca il·luminació. 

• Plaça de Masadas.  

Es demana senyalitzar bé que no es pot jugar a pilota, almenys si és de cuir.  

Es demana un correcte manteniment de les arcades i columnes figuratives. 

• Carrer Garcilaso.  
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Arranjar el paviment en mal estat sobretot a la zona de bulevards.  

Revisar el paviment del voltant del clavegueram i tapes metàl·liques de la vorera. 

Revisar cautxú de la plaça. 

Control de plagues 

• Carrer Garcilaso 39. Activitat de rates, es demana actuació. 

• Plaça situada entre carrer Kobe i carrer de Pere Terré i Domènech, 9. Control de plagues 

d’insectes causats per acumulació d’orins i excrements. 

Urbanisme i Mobilitat 

• Carrer Antilles, 1-3-5 els comerciants sol·liciten que la zona d'aparcament que és en semi 

bateria, passi a ser en aparcament cordó o fila. La vorera és molt estreta i quan els vehicles 

aparquen, ocupen la meitat de la vorera amb el vol del maleter o part del darrere del vehicle 

quedant aquests molt a prop de l'entrada i aparadors dels comerços, causant també un greu 

perjudici de contaminació atmosfèrica dins dels comerços. 

• Avinguda Meridiana. 

No hi ha places de pàrquing per a persones amb dificultats de mobilitat o que requereixen 

atenció especial. Es proposa ubicar alguna que permeti estar uns minuts. 

• Carrer Felip II amb av. Meridiana. Es demana que es deixin tres carrils al carrer i que en 

aquests ja s’hi inclogui carril bus, que no s’afegeixi un quart carril de bus.  

Punt negre  

• Placeta del carrer d'Olesa, 53 (petanca). Zona de botellada, orins i usos intensius. Té molts 

racons (com l’entrada del pàrquing i la caseta de petanca, que ho afavoreixen). Es demana 

una actuació coordinada: tallar sovint els arbustos, acció de la GU i coordinació amb districte, 

ja que és una zona on altres vegades ha calgut intervenció del servei de gestió de conflictes. 

Observacions globals al barri 

• Es fa crítica a les papereres de selectiva, són massa petites. 

• Es precisa més eficiència en les campanyes de comunicació sobre mobles i voluminosos. 

SEGUIMENT DEL PLA INTEGRAL DE MANTENIMENT ALS BARRIS:   

• En una sessió ordinària en Consell de Barri. 

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PROPOSADES AL BARRI: 

Campanyes de sensibilització: 

• Des de l'Associació proposen una iniciativa per al civisme i neteja/higiene a tot el barri i de 

tarannà pedagògic. Volen encarar la problemàtica dels orins i excrements de gossos a façanes, 

persianes i portes de comerços. Demanen col·laboració del Districte per a dur a terme aquesta 
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acció: col·locar una placa a la paret del punt conflictiu amb el dibuix d’un gos i un prohibit 

(orins de gos), tot indicant la prohibició segons normativa X.  

 

 

 

 


