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ACTA DEL CONSELL DE BARRI  DE LA SAGRERA 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Data:  Dimarts, 4 d’abril 2017 
Horari:  De 18:30 a 21:15 hores. 
Lloc:   Centre Cívic la Sagrera, c/Martí Molins, 29 

 
 
Assistents: 

Presidenta: 

Carmen Andrés, regidora del Districte de Sant Andreu 

Vicepresident: 

Josep Maria Garcia 

Conselleres i consellers: 

Iván Marzá, conseller tècnic Districte Sant Andreu 

Elvira Juncosa, consellera de barri de la Sagrera  

Carmen Santana., consellera del PP 

Jordi Obón, conseller de C’S 

Anna Satorra, consellera del grup Demòcrata 

Aranzazu González, consellera PSC 

 

Hi són presents els tècnics municipals següents: 

 
Carme Turégano, gerent del Districte de Sant Andreu 
Nathalie Souto, tècnica de barri de la Sagrera 

M. M., Serveis d’Inserció Social 

Lluc Coma, BIMSA 

Hi són presents tècnics de Barcelona Sagrera Alta Velocitat següents: 

Albert Viladomiu, Director d’Urbanització 
Ferran Puig, Director de Projectes  
 
Personal de Centre Cívic: 
 
I. W., director de l’equip gestor del Centre Cívic la Sagrera 
G. V., dinamitzadora del centre cívic la Sagrera 
S. I., administrativa del centre cívic la Sagrera 
R., ordenança centre cívic la Sagrera 
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Assisteixen al Consell, representants de 12 entitats i 35 veïns i veïnes del barri:  
 

1. Representants de l’AVV de la Sagrera: els srs. J.B, J.M, S. P., A. C. 

2. Representants de la Comissió de Festes de la Sagrera, A. C., D. A. 

3. J.C., de l’AVV Meridiano 0 

4. J.G. de l’AVV Meridiana 0 

5. M.R. de Mirada de Dona 

6. J. D. B., del Club Esportiu Sagrerenc 

7. Q. T., Associació Cultural Espai 30, La Sagrera Es Mou 

8. J. S., AFA Escola 30 Passos 

9. D. A., Penya Barcelonista Districte XXVII 

10. E. M. Club Patí Congrés 

11. J. M., representant de l’Associació del Casal de la Gent Gran la Palmera. 

12. A.P., SAAC 

 

 

 
 

Assistents: 80 persones, en el moment de màxima afluència. 
 
Ordre del Dia: 

1. Benvinguda i Aprovació de l’Acta de la sessió anterior 

2. Urbanització BSAV 

3. Actuacions Jardins Pepa Colomer 

4. Torre de La Sagrera. Cronograma 

5. Precs i Preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
La sessió s’inicia a les 18:42h. S’informa d’un canvi en l’ordre dels temes a 
tractar: 
 

1. Benvinguda i Aprovació de l’Acta de la sessió anterior 
2. Actuacions Jardins Pepa Colomer 
3. Urbanització BSAV 
4. Torre de La Sagrera. Cronograma 
5. Precs i Preguntes 

 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia. 
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1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta anterior 

2. Actuacions Jardins Pepa Colomer. 

M. M. dels Servei d’Inserció de l’Ajuntament de Barcelona agraeix la invitació al 

Consell. Inicia la seva explicació informant en què consisteix la tasca dels 

serveis d’inserció social: treballar per atendre a les persones sense llar. El 

Servei d’Inserció Social (SIS) està format per dos equips: un que treballa al 

carrer (29 persones dividides en 4 equips que treballen en els diferents 

Districtes de la ciutat) i l’equip que treball al Centre d’Atenció del Passeig 

Pujades, on s’atenen persones en situació d’irregularitat i sense llar. A 

continuació explica que a les persones sense llar se’ls ofereix atenció social, 

derivació a centres de salut, menjador social, centres de dia, allotjament 

temporal. No existeix un perfil exacte de persona que viu al carrer, existeixen 

moltes causes diferents. Al Districte de Sant Andreu es comptabilitzen 48 

persones diferents vivint al carrer. Actualment hi pernocten 15 persones, 

d’aquestes 3 al barri de La Sagrera. Existeixen tres assentaments vinculats a la 

zona de l’AVE. Els Jardins de Pepa Colomer i la Baixa de la Sagrera són una 

zona d’especial atenció (recollida ferralla, acumulació de diferents objectes per 

vendre, un perfil de persones romaneses que porten quatre any d’assentament; 

no els poden obligar a fer tractament ja que és voluntari, es tracta d’un 

col·lectiu amb dificultats per treballar-hi). Als Jardins de Pepa Colomer es fa un 

us espai públic inadequat (pernocta).  

Els SIS treballen amb els serveis socials del Districte, Educadors de Carrer, 

Agents Cívics, Tècnics de barri i Cossos de Seguretat.  

S’obre torn de paraules: 

 Un veí A.S. manifesta que les persones que pernocten no molesten 

massa; que el problema està en l’estat de la gespa, molt malmesa. Que 

hi ha altres problemes en altres indrets, com el carrer Hondures (tocant a 

Felip II/Poliesportiu de La Sagrera). Explica que per la nit hi ha grup de 

gent que actua de forma incívica, fent escàndols i que el parc infantil 

està ple d’excrements de gossos. Pregunta si no es podria intentar fer un 

tancament senzill per la part d’Hondures, Felip II. També manifesta que 

l’Ajuntament podria intentar portar aquestes persones que viuen al carrer 

als edificis buits que hi ha a Barcelona. 

 La responsable del SIS explica que amb les persones que pernocten als 

Jardins de Pepa Colomer hi han intervingut tres serveis socials diferents 

i diversos cops. També explica que a nivell del Districte la Guàrdia 

Urbana i el serveis de neteja també s’està treballant en paral·lel, fent un 
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reforç setmanal de la neteja. És complexe donar una alternativa a 

aquestes persones. 

 M.R. veïna dels Jardins de Pepa Colomer explica que porta molt de 

temps sense dormir, ja que les persones sense llar viuen a sota de la 

finestra de la seva habitació. Demana que serveis socials els ofereixin 

suport i una solució. Ella ha iniciat una recollida de firmes per trobar una 

solució (soroll, pudor).  

 Elvira Juncosa, Consellera de Barri manifesta que recull la seva petició i 

entén que es una situació molt complexa. També demana la recollida de 

firmes. 

 C.P., veí demana que s’informi bé de l’horari del Consell de Barri.  

 M.R. de Mirada de Dona, manifesta que no està d’acord amb el canvi 

d’ordre dels temes. Explica que la situació als Jardins de Pepa Colomer 

començar a arribar al seu límit, problema amb els gossos, soroll, es 

produeixen situacions desagradables. Li preocupa que amb l’arribada 

del mal temps encara siguin pitjors els insectes i la mala olor. Aclareix 

que no vol expulsar ni traslladar el problema de les persones sense llar a 

un altre lloc. Cal intervenir de forma seriosa en aquests temes socials. 

 J.A., veí, manifesta que ha vist una persones sense llar dormint en un 

caixer. També comenta que al carrer Garcilaso, 123 se senten crits a les 

nits d’estiu.  

 Carmen Andrés, Regidora del Districte de Sant Andreu, explica que en 

relació als Jardins de Pepa Colomer ha pogut llegir un informe dels 

serveis d’inserció social en què les actuacions no han tingut èxit. 

Proposa que el servei de Gestió de Conflictes de l’Ajuntament de 

Barcelona, faci una diagnosi d’aquest espai. En relació als Serveis 

d’Inserció Social, han ofert recursos residencials a les persones que 

pernocten però s’han negat i no hi ha una eina jurídica per obligar-los 

legalment. És una situació complexa. S’ha incrementat el servei de 

neteja, dimarts i dijous també com a element persuasiu. Pel que fa 

l’estudi de la possibilitat d’instal·lar les tanques, és complexe, ja que 

afecta a l’estació transformadora de Fecsa i la ventilació del pàrquing de 

veïns i veïnes. Les actuacions arquitectòniques son complexes i 

costoses. Caldrà veure la possibilitat a llarg termini de que s’inclogui en 

un pla d’inversió.  

 M.M, dels SIS, recull la demanda de la Regidora, de realitzar un estudi. 

Es farà un estudi dels usos i dinàmiques de l’espai, a través 

d’educadors/es de l’espai públic que treballaran en col·laboració amb 

equips de SIS, GUB, veïns i veïnes del Barri (a través de la tècnica de 

barri).  Manifesta que és una plaça de gestió complexa.  

 Carmen Andrés, Regidora del Districte de Sant Andreu, comenta que 

s’intentarà que aquest estudi s’iniciï abans de l’estiu.  
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 M.R., veïna dels Jardins de Pepa Colomer, manifesta que a les tanques 

s’estan acumulant cartrons i altres coses, caldria buscar un sistema per 

impedir-ho. 

 Carme Turégano, gerent del Districte de Sant Andreu, explica que les 

intervencions aniran dirigides a evitar acumulació, neteja intensa, 

prioritzar un diagnòstic per l’equip de gestió de conflictes, i realitzar una 

trobada posterior. Posteriorment cal abordar els elements privats i 

treballar amb BIMSA els elements arquitectònics. Cal treballar de forma 

immediata i a mig termini per redefinir.  

 Carmen Andrés, Regidora del Districte de Sant Andreu, explica que cal 

prioritzar la diagnosi així com reforçar la neteja. Cal iniciar el projecte de 

la remodelació per si és la solució definitiva. 

 M. F., veïna, explica que una de les places pròximes té un estat de 

neteja molt dolent.  

 J.C., veïna, manifesta que les voreres de davant (Jardins del costat del 

Poliesportiu) estan brutes per l’orina dels gossos, molta porqueria i 

manca de reg.  

 

3. Urbanització BSAV 
 

Ferran Puig, director de projectes de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, 

es presenta i explica que l’acompanya Albert Viladomiu, que és Director 

d’Urbanització. A continuació explica que les actuacions d’urbanitzacions 

s’iniciaran en un termini “relativament breu” a la Sagrera. Segueix la 

presentació dels projectes urbanístics a partir del suport d’unes 

diapositives. Explica que la línia vermella és una projecció de les obres 

de 2012 i que ara es faran quatre projectes, 4 separates diferents que no 

tenen perquè desenvolupar-se en el mateix moment. Les 4 àrees de 

diferents colors corresponen a: 

 

1) Zona vinculada a dues parcel·les que conflueixen al carrer Garcilaso, 

actuació global per moviments de trànsit. 

2) Zona carrer Ferran Turné 

3) Obertura Josep Estivill- Nau Ivanow-Espai 30 

4) Entorn Biblioteca Marina Clotet 

 

Les línies marcades son d’àmbits aproximats que es poden veure      

modificats lleugerament. Pel que a les separates, cal actualitzar el 

projecte inicial de l’obra al canvi de normativa de l’Ajuntament ja que han 

passat cinc anys.  

La tercera diapositiva és on surten els equipaments i les parcel·les.  



 

6 
 

La última diapositiva correspon a la imatge final fusionant la situació 

actual amb la situació urbanitzada de nou. 

A continuació s’explica la calendarització de les obres. S’informa que la 

setmana passada es va iniciar la licitació del projecte (fase final 

adjudicació). A principis de maig (primera quinzena) es pot consultar el 

projecte per fer la redacció de les separates. Durant el quart trimestre es 

tindran les separates redactades i en tràmit de revisió municipal per al 

seu vistiplau. Posteriorment es procedirà a la licitació de les obres per 

executar-les on ho hi hagi problema. En resum, durant 2017 es produirà 

tota la part de la documentació i durant inicis 2018, es tindran les 

condicions per començar les obres. No totes han de començar al mateix 

temps.  

S’obre el torn de paraula: 

 Es sol·licita per part dels assistents si es pot penjar la 

documentació presentada a la web del Districte i la Consellera de 

barri, Elvira Juncosa, respon que es penjarà a la web del Districte.  

 Un veí pregunta si el Pont del Treball es traslladarà. Es respon 

que es restituirà on estava anteriorment. 

 Un representant de l’AFA 30 Passos demana la col·laboració de 

l’Escola 30 passos en la redacció del projecte, en relació als 

passos de vianants, seguretat. BSAV està oberta a la participació 

ciutadana. 

 Q.T., de Associació Cultural Espai 30 pregunta en relació al 

afectació de les naus de l’Espai 30 que quedaran afectades pel 

traçat 

 BSAV comenta que a l’Espai 30 hi ha tres naus, i una de les naus 

quedarà afectada. BIMSA mantindrà dempeus les tres façanes. 

Projecte urbanització tindrà en compte que BIMSA projectarà a 

l’Espai 30. 

 Carme Turégano, gerent del Districte, manifesta que es deixarà 

aquesta nau en precari fins a la remodelació total. Permetre la 

“reconstrucció” de la nau perquè segueix funcionant. 

 Un veí, Joan, comenta el tema de les obres del futur poliesportiu, 

ja que ell té la informació que el Club Petit Congrés es traslladaria 

en dos, tres anys. Els veïns de Meridiano Cero volen saber-ho 

perquè es queixen dels sorolls.  

 Carmen Andrés, regidora de Sant Andreu, manifesta que les obres 

deixaran els terrenys preparats per a la urbanització posterior. 

Posteriorment es posarà l’habitatge públic, privat definit. Pel que fa 

al Poliesportiu Camp del Ferro, està aprovat el projecte definitiu, 

és una inversió de 14.000.000 euros. Es farà un control perquè es 
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faci en el termini. Si és un tema que interessa es pot facilitar la 

informació o explicar.  

 A.C., de l’AVV Sagrera, pregunta quina de les separates s’iniciarà 

durant 2018 i si hi ha alguna prioritat. 

 BSAV respon que la zona verda, no té cap condicionant extern 

però és la més llarga i complexa. En principi serà la primera zona. 

La blava, es problemàtica perquè fa frontera amb ADIF, és 

complexa perquè hi ha col·lectors, galeria elèctrica. La separata 

està bloquejada per la definició del projecte constructiu. La zona 

de Ferran Turné, no té dificultats especials, caldrà provocar el 

menys problemes possibles a l’Escola. Hi ha també la dificultat 

que l’informe tècnic de les obres té una validesa de 9 mesos. La 

zona vermella està condicionada per la remodelació.  

 La Gerent del Districte, Carme Turégano aclareix que a l’Espai 30 

hi ha un conveni de cessió per fer una activitat. De les naus 

ocupades que hi ha pròximes hi ha un seguiment per part de 

gestió de conflictes. 

 A.C. de l’AVV Sagrera explica que cal recuperar zones que s’han 

anat degradant. Es manifesta molt content per el projecte 

urbanística i espera que amb aquestes obres es millorin les zones 

que atemoreixen el país dels veïns i veïnes. 

 BSAV manifesta que les obres estan promogudes per l’Ajuntament 

de Barcelona i encarregades a BSAV. ADIF no intervé.  

 S.P. de l’AVV Sagrera pregunta en quin moment es produirà la 

participació de l’Escola 30 passos en el disseny del projecte, al 

principi o final. 

 BSAV respon que la participació es canalitza a través del Districte. 

Cal tenir el projecte més elaborat per poder-ho explicar i fer les 

sessions participatives abans de finalitzar-lo. 

 La regidora de Sant Andreu, Carmen Andrés, explica que quan 

BSAV tingui el projecte més elaborat, s’organitzaran els processos 

participatius normalitzats perquè ningú se senti danyat. Es 

demanarà col·laboració de l’Escola i de l’AVV:  

 S.P. de l’AVV Sagrera, agraeix la voluntat de realitzar un procés 

participatiu i fa la proposta que el carrer Camp del Ferro passi a 

ser Camp de la Ferro. La tècnica de barri de La Sagrera recull la 

petició i la farà arribar a serveis jurídics del Districte. 

 Una veïna, Mercè, pregunta si al carrer Hondures, al poliesportiu, 

la paret es segura ja que dóna la sensació que es caurà. 

 Gerent del Districte, Carme Turégano, manifesta que segons els 

bombers no hi ha risc pel que fa a la seguretat 

 J.S., veí, pregunta en relació a la Nau Bòstik. 
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 BSAV manifesta que segons el plantejament vigent, la zona verda 

va a terra. 

 J. M., de l’AVV Sagrera, pregunta si s’han plantejat la reubicació 

dels cotxes actuals, si es faran pàrquings subterranis.  

 A.C., de l’AVV Sagrera, demana que a l’espai entre Gran de la 

Sagrera i Berenguer de Palou hi ha una façana on es podria 

reinstal·lar la “Font de Can Galta”. Segons manifesta la Font està 

guardada en un magatzem municipal. 

 La regidora de Sant Andreu, Carmen Andrés, recull la petició i es 

compromet a buscar la font i verificar-ho. 

 La Comissió de Seguiment del Consell de Barri de La Sagrera, 

pren nota de la petició i en farà seguiment. 

 

 

4. Torre de La Sagrera. Cronograma 

 

La presentació la du a terme Lluc Coma de BIMSA. A través de unes 

diapositives mostra l’estat actual de les obres i fa un explicació de les 

mesures de sostenibilitat. Explica que l’obra final s’ha finalitzat i ara s’està 

treballant en la rehabilitació de la façana. Ara es la fase dels acabats, neteja 

i repassos. Mostra una imatge de la sala d’actes exterior i posterior. El que 

quedaria pendent son els últims repassos, el subministrament del mobiliari 

(maig 2017) i les plantacions exteriors.  

En relació a els mesures de sostenibilitat, hi ha solucions passives (no es 

necessita consum energètic) i solucions actives (maquinària i programes 

informàtics).  

En les solucions passives es troba l’aïllament tèrmic (polièster, llana amb 

cambra d’aire) i freecooling nocturn en períodes càlids. Els beneficis son 

una reducció de les necessitats energètiques en un 35% a l’hivern i a l’estiu 

un 25%, menys aire acondicionat i menys calefacció.  

En les solucions actives s’inclou la climatització, la ventilació i un sistema de 

control de les instal·lacions (enllumenat, ventilació, climatització, sensors).  

L’estalvi anual està calculat en 1732, 65 euros. 

 

S’obre el torn de paraula: 

 S.P. de l’AVV Sagrera agraeix l’explicació i pregunta si aquesta 

presentació es pot fer arribar als veïns i veïnes. La Gerent del 

Districte, Carme Turégano, respon que sí. Susana explica que en 

Consell de Medi Ambient del Districte de Sant Andreu es va explicar 

que a l’Ateneu Harmonia van tardar un any en entendre com 

funcionaven els aplicatius per estalvi energètic i que no tenien dades 

per saber el consum real, ni tampoc accés a les factures.  

 Carme Turégano, gerent del Districte, explica que aquestes dades es 

poden consultar i facilitar al gestor d’aquest equipament i de 
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qualsevol altra. Manifesta que en els altres equipaments amb 

mesures d’estalvi energètic s’ha millorat de manera visible el 

consum. 

 Lluc Coma de BIMSA comenta que és un sistema de gestió autònom 

i intel·ligent. 

 A.C. de Dracs, Diables i Gegants de La Sagrera, pregunta si a Torre 

de La Sagrera s’ha parcel·lat la climatització per sales o per plantes.  

 Lluc Coma de BIMSA recull la resposta i farà la consulta a l’empresa 

d’enginyeria externa i farà arribar la resposta al Districte. 

 J.M., de l’AVV Sagrera, pregunta perquè el subministrament del 

mobiliari no es fa després d’haver definit el projecte d’ús i si el 

manteniment de l’equipament es a càrrec de l’Ajuntament o del 

gestor. 

 Carme Turégano, gerent del Districte, explica que el mobiliari es lliga 

al programa funcional i que es un mobiliari versàtil, taules plegables, 

etc. La compra de béns és molt complexe. Es demana paral·lelament 

a l’execució de l’obra. Es tarda un parell de mesos a tenir tota la 

dotació. Si cal alguna cosa en posterior es pot dotar. Pel que fal 

manteniment, és a càrrec de l’Ajuntament. L’entitat s’encarrega del 

petit manteniment (per exemple una bombeta). Les zones 

enjardinades dependrà de Parcs i Jardins i BIMSA ha contemplat el 

reg.  

 M.R., de Mirada de Dona, manifesta la satisfacció pels mosaics de 

les Dones d’Aigua.  

 

La Consellera de Barri aclareix que el punt 5 que surt als cartells del 

Consell de Barri es deu a un error d’impressió.  

 

5. Precs i Preguntes 

 A.I. de l’AAV Sagrera pregunta en relació al futur Institut de Secundària.  

 La Regidora del Districte, Carmen Andrés, respon que hi ha una 

plataforma de families que reivindiquen la creació d’un nou institut i que 

s’ha fet una declaració institucional de recolzament a la creació d’un IES. 

La fulla de ruta és fer una recerca de la ubicació (solar adequat) que 

permeti cobrir aquesta demanda i també les del barri de Sant Andreu. 

Un cop diagnosticat el solar cal fer les actuacions i posar-lo en disposició 

de la Generalitat que és qui té la competència de construir l’Institut 

provisional o defintiu. L’Institut necessita 5.000 metres quadrats 

aproximadament.  

 J. M. de l’AVV fa dues observacions en relació al tema de l’Institut. La 

primera és que es tingui en compte que l’Institut de La Sagrera és una 

reivindicació antiga (IES desaparegut Berenguer de Palou). La segona 
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és que es construeixi l’Institut el més a prop possible de La Sagrera. En 

el futur hi haurà demanda degut a les dues escoles que hi ha així com 

habitatge.  

 Regidora, Carmen Andrés, manifesta que l’Institut no es portarà  a un 

altre lloc i que té en compte els projectes de creixement del barri. Sí que 

l’àrea d’influència de l’institut anirà més enllà del barri. 

 Maria Dardinyà, veïna del barri, pregunta pel refugi descobert a Torre de 

La Sagrera 

 Regidora, Carmen Andrés, explica que no s’ha fet cap actuació a part de 

la identificació. Si que es valorarà que s’hi pugui accedir per poder-lo 

visitar. 

 Camil Padró, veí, demana que es revisi el funcionament del Consell de 

Barri; que si cal es poden fer reunions especials per treballar alguns 

temes. També fa la queixa en relació al servei de recollida de brossa de 

l’Ajuntament de Barcelona, perquè fan molt de soroll.  

 Carmen Andrés, la regidora del Districte de Sant Andreu, recull la queixa 

i manifesta que ho parlarà amb l’empresa de neteja per reduir els 

impactes sonors. 

 Francesc Medina, veí, explica que a l’últim Consell de Barri, va parlar 

sobre visibilitzar el carrer Cortit i que li va fer arribar un escrit a la 

Regidora però no ha tingut resposta. Les voreres segueixen sent molt 

estretes. També demana que es faci una actuació a Plaça Masadas que 

cada cop està més deteriorada. 

 Carmen Andrés, regidora del Districte de Sant Andreu, explica que no té 

notícia d’aquest escrit i la previsió de la millora de la via pública està 

tancada. Si hi hagués alguna possibilitat de revisió ho inclouria. Pel que 

fa a Plaça Masadas, s’han fet diverses actuacions. Agraeix la tasca 

realitzada per la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori per 

buscar solucions. En relació a les façanes, es va fer una reunió amb 

l’Oficina d’Habitatge i Adjunt de Gerència per valorar les subvencions i 

línies d’ajut. També comenta que la Direcció de Serveis a les Persones i 

al Territori esta començant a treballar amb les famílies de la Plaça a 

través de dinamitzacions de jocs infantils per intentar reconduir a la 

Plaça Assemblea de Catalunya. L’objectiu és dinamitzar els espais 

confluents a la plaça per descongestionar. La Regidora agraeix la 

col·laboració dels comerços. Cal pensar en una actuació integral, també 

de mobiliari. 

 Rosa, veïna, manifesta que cal fer un treball amb els pares dels infants 

que juguen a la Plaça Masadas. 
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 L.S., veí, comenta que la Plaça Francesc Moragues, és un punt de 

trobada dels gossos del barri. La gespa és un lloc de pas per gossos i 

els amos. A partir de les 22 hores els lladrucs dels gossos incomoden. 

També es queixa del soroll de la música que es concentra en aquesta 

plaça i en els jardins contigus (Pepa Colomer i pròxims). 

 Carmen Andrés, regidora de Sant Andreu, recull la queixa i valorarà la 

situació per proposar solucions. Si cal es podrà valorar el servei de 

gestió de conflictes. 

 Josep M., veí, fa una sèrie de queixes: 

o Perquè s’ha tallat l’arbre de la sortida del metro de La Sagrera, al 

carrer Garcilaso. També vol saber perquè no s’ha tapat el forat. 

La Regidora recull la demanda i veurà que ha passat 

o Els seients de Plaça Masadas son molt baixos per les persones 

grans. La Regidora manifesta que ja es modificaran si es planteja 

una reforma general de la Plaça 

o Al carrer Coll, hi ha un desnivell de 2, 3 com en els forats dels 

arbres. Les persones grans cauen i es fan mal.  

o Al carrer Antilles amb Avinguda Meridiana hi ha un “vado” que 

sobrepassa 5cm la normativa. La Regidora recull la queixa i 

explica que se li farà arribar a la tècnica de Discapacitat del 

Districte perquè ho valori. 

o Terrasses Jardins d’Elx: si s’ha fet inspecció i també es queixa 

dels gossos. 

o Carrer Azores les motos no aparquen en els espais reservats 

o Carrer Garcilaso – Avinguda Meridiana, la zona enjardinada 

sembla una àrea de gossos.  

 M.R. de Mirada de Dona, fa les següents valoracions: 

o Als parcs hi ha un problema amb els gossos 

o A Certes zones del barri cal intensificar la neteja, que hi ha un mal 

us per part de certes persones. 

o Regidora de Sant Andreu, Carmen Andrés, manifesta que farà 

una reunió amb el servei de neteja de l’Ajuntament perquè ho 

valorin i intensifiquin. També explica que es pot presentar la 

Campanya de Millora de la Neteja de Barcelona.  
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 Un veí comenta que no hi ha prou àrees de gossos al Districte. La 

Regidora, Carmen Andrés, manifesta que s’està reflexionant (Ecologia 

Urbana) en torn als models d’àrees de gossos.  

 S. P. de l’AVV de La Sagrera explica: 

o L’AVV ha demanat conèixer la contaminació atmosfèrica que hi 

ha al barri de  La Sagrera i al districte, per això voldria una unitat 

de vigilància atmosfèrica. Amb la informació dels pics més elevats 

de contaminació, es pot prendre consciència i prendre mesures. 

La Regidora, Carmen Andrés, pren nota de la demanda i ho 

parlarà amb Ecologia Urbana. 

 A. C., de l’AVV de la Sagrera, pregunta en relació a unes pintades que 

ha vist al terra del carrer Pegàs. Vol saber si son de serveis que 

s’instal·laran o son les futures obres del carrer Pegàs- Torroella de  

Montgrí. La Regidora, Carmen Andrés, consultarà si forma part de la 

programació d’obres de 2018. La Gerent, Carme Turégano, explica que 

no son les obres del carrer Pegaso i que s’informarà per veure quin 

serveis s’instal·laran i que es farà reunió amb els veïns dels edificis 

pròxims per explicar-ho. 

 Carme, veïna, explica que al Bingo que hi ha a prop de carrer Garcilaso 

123 hi ha molt de soroll i que també s’ajunten les persones que van a 

tramitar els antecedents penals. També comenta que ella també coneix 

la situació de l’indigent que viu al caixer que hi ha al carrer Olesa i que 

s’hauria de poder fer alguna cosa. La Regidora, Carmen Andrés, explica 

que no se’ls pot obligar i que hi ha molts recursos treballant per les 

persones sense llar i es treballa amb moltes entitats (Pacte Inclusió).  

 Miquel, veí de l’Avinguda Meridiana, fa dues queixes: 

o Que hi hagi més presència de la Guàrdia Urbana en relació a 

pacificar la velocitat dels ciclistes dels carrils bici. La Regidora 

Carmen Andrés, manifesta que la Guàrdia Urbana ja està 

intervenint en el tema.  

o Jardineres que hi ha al costat de l’Aquarium de Meridiana, estan 

molt abandonades. 

o La Regidora, Carmen Andrés, pregunta si son públiques o 

privades. Enric Gil, del SAAC, respon que son privades i que 

anteriorment ja li va costar diners a l’Ajuntament perquè el 

propietari el va denunciar.  
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 J. C., de l’Associació de Veïns Meridiana Cero manifesta que també hi 

ha pintades al carrer Torroella de Montgrí, que semblarien de serveis. 

Regidora s’informarà si son serveis que s’han d’instal·lar. 

 J.G., de l’Associació de Veïns Meridiana Cero, sol·licita a la Regidora 

una reunió per parlar sobre el projecte d’urbanització del carrer Torroella 

de Montgrí i carrer Pegàs. 

 

Es tanca la sessió a les 21:13.  


