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ACTA DEL CONSELL DE BARRI  DE LA SAGRERA 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Data:  Dimarts, 3 de novembre de 2015 
Horari:  De 18:30 a 21:05 hores. 
Lloc:   Centre Cívic la Sagrera, c/Martí Molins, 29 

 

 
Assistents: 

Presidenta: 

Laia Ortiz, regidora del Districte de Sant Andreu 

Vicepresident: 

Oleguer Méndez  

Conselleres: 

Elvira Juncosa, consellera de barri de la Sagrera  

Carme Santana, consellera del PP 

Ivan Altimira, conseller de CUP-PA 

Jordi Obon, conseller de C’S 

Anna Satorra, consellera de CiU 

Carlos R. Escuredo, conseller ERC_AM 

Blanca Port, consellera Barcelona en Comú 

Enric Fernández-Velilla, conseller PSC 

 

Hi són presents els tècnics municipals següents: 
 
Carme Turégano, gerenta del Districte de Sant Andreu 
Ester Santiago, directora de serveis de Llicències i Espai Públic 
Victòria Santafé, cap del Departament de la Direcció de Serveis a les Persones 
i Territori 
Francesc Godoy, intendent de la GUB del Districte de Sant Andreu 
Carme Herrero, tècnica de barri de la Sagrera 

 
 
Personal de Centre: 
 
Iñaki Meyer, director de l’equip gestor del Centre Cívic la Sagrera 
Geni, dinamitzadora del centre cívic la Sagrera 
Sònia, administrativa del centre cívic la Sagrera 
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Ramon, ordenança centre cívic la Sagrera 
 
  
 

Assisteixen al Consell, representants de les entitats i veïns i veïnes del barri:  

 
1. Representants de l’AVV de la Sagrera: els srs. Josep Barbero, Julio 

Gamero, Enric Barris, i  Agustí Carrillo. 

2. Representants de la Comissió de Festes de la Sagrera, José Cuella i 
Agustí Camps, Ariadna Ramos, David Angulo. 

3. Josep Muñoz, representant de l’Associació del Casal de la Gent Gran la 
Palmera. 

4. President de l’AVV Meridiano 0 

5. Jordi Casares en representació de l’AVV Meridiano 0 

6. Margarita Riera de Mirada de Dona 

7. Juan Diego Benitez, del Club Esportiu Sagrerenc 

8. Nati, Gats 

 
1. Camil Padró Blanch 
2. Josep M. Florensa 
3. Francisco Izquierdo 
4. Pepita Magrané. Tallers voluntaris 
5. Consol. Tallers voluntaris 
6. Estefano, veí de Congrés-Indians 
7. Maurici 
8. Quim  
9. Ferran 
10. Francesc 
11. Lluís 
12. Robert 

 
 

Assistents: 73 persones, en el moment de màxima afluència. 
 
 
 
Ordre del Dia: 

  
1. Benvinguda de la regidora al Consell de Barri 

2. Repensem els Consells de Barri. Com podem fer entre totes un consell 
de barri més obert i participatiu? 

 
3. Explicació del procés d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal i el Pla 

d’Actuació de Districte 
 
4. Casal de Barri Torre de La Sagrera: explicació de l’estat de les obres, 

definició d’usos 
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5. Pilar de l’aigua: estat de les obres de remodelació 
 
6. Pacificació de la Meridiana: explicació dels acords de la Comissió 

d’Urbanisme sobre la creació de la comissió de treball per a redefinir 
aquesta via 

 
7. Espai 30: previsió d’actuacions provisionals i de reforma integral de 

l’espai 
 
8. Precs i preguntes 

 
    

 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
La sessió s’inicia a les 18.35h i la regidora, Sra. Laia Ortiz,  dona la benvinguda 
als assistents i presenta la constitució de la taula. 
 
Es passa a tractar el segon punt de l’OD: Repensem els Consells de Barri. 
Com podem fer entre totes un consell de barri més obert i participatiu? El 
presenta en Suso López. Explica que s’han de repensar els CdB perquè siguin 
més útils, cal definir la logística per tal que vingui més ciutadania, s’ha de 
millorar la convocatòria i decidir entre tots si s’han de fer grups de treball 
específics i quin han de ser aquests grups. S’inicia el taller, mitjançant una pluja 
d’idees dels assistents al consell que respondrien a les següents preguntes: 

 Què esperem dels CdB? Explica que els consells de barri parteixen 
amb una bona valoració general, però han viscut una davallada, han 
perdut la seva funció entre el Districte i la Ciutadania. S’han de treballar 
els temes d’horaris y les Comissions de Seguiment que proposen els 
temes a tractar en el Consell de Barri. 

 Com podem fer que siguin més oberts i de participació real? 

 Com podem fer que siguin espais de treball i de propostes i no 
espais de queixa? 

 Com podem implicar més persones i entitats en els Consells de 
Barri 

 Hem de fer Consells de Barri més sovint? 
 

S’obre el torn de paraules: 
 

 Estefano, veí del Congrés explica que per a implicar a més persones i 
entitats, s’hauria de fer un històric de participació i identificar les 
motivacions. Si se identifiquen col·lectius no implicats, com per exemple 
els joves, fer accions per on aquests col·lectius es mouen pel barri per 
tal que hi participin. Segmentar la població i anar a buscar-la. 
 

 Maurici, comenta que les actuacions ja estan fetes una vegada es 
convoca el consell de barri i no hi ha lloc a la participació efectiva, llavors 
el veïnat quan ve, ja ve directament a un espai de queixa. 
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 Camil Padró. No coneixia l’OD del consell de Barri. Se li explica que ja 
apareix als cartells anunciadors. Proposa que es canviï el nom del 
Districte per Districte Sant Andreu – la Sagrera. El Sr. Padró aporta un 
full amb la pluja d’idees: 

o Cartells més visibles 
o Mitjançant xarxes socials 
o Una pantalla més gran al centre cívic, panoràmica (persona gran 

que no veu bé ni la pantalla ni la pissarra) 
 

 Quim: 
o Fer-ne més difusió i que arribi a tothom 
o Explicar de què serveixen els Consells de Barri 
o A més dels cartells apropar la participació a la joventut. Hi ha un 

moviment actiu que es mouen en uns altres àmbits. 
o Repensar les estructures per apropar-les als joves 
o Utilitzar les xarxes socials per a joves 
o Utilitzar bases de dades 
o Cartes ordinàries 

 

 Josep Barbero: 
o Proposa que més entitats formin part de la Comissió de 

Seguiment 

 Ferran. Conocer las propuestas de los grupos y adecuar la problemàtica 
ciutadana al barrio. 

 Juan Diego: Utilitzar la eina Barcelovers, per a joves per tal de 
incrementar la participació 

 Oleguer Méndez, com a vicepresident,  dona la benvinguda al nou equip 
de govern. I expressa que el Consell de Barri és l’únic espai que tenen 
els veïns. Explica que a l’anterior legislatura la ½ de punts de l’OD del 
Consell es centraven en punts d’ordre cutural i la ½ a obres. Des de la 
Comissió de Seguiment es planifica perquè hi hagi punts atractius per a 
tots els segments de població. Proposa fer comissions de treball per 
preparar els punts, que arribin els acords i actes a tothom. I implicar a 
més persones per donar cabuda a les seves preocupacions.I que els 
càrrecs dels consell de barri no siguin vitalicis. 

 Francesc: vol que els acords es realitzin i que es faci un seguiment. Des 
del 2006 demana una millora pel c/Cortit. Dintre de la pacificació dels 
carrers del nucli antic de la Sagrera, el c/Cortit sempre es queda a 
l’espera de la reforma. Voreres molt petites i amb molts impediments. 

 
En Suso recull les propostes: aconseguir la participació dels joves, fer més 
atractius els consells de barri, visibilitzar-los i garantir-ne un retorn... 
 
La regidora explica que han sortit diferents punts que serien temes a treballar 
extensament i temes de ciutat que no formaven part de l’ordre del dia i que és 
un debat de ciutat, com canviar el nom del Districte. 
 
La gerent també explica que el reglament també limita la participació.   
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La regidora explica que hi ha diferents òrgans de participació ciutadana: el 
consell de barri i els consells sectorials. Què també s’haurien de repensar: el  
 
 
consell de cultura, de gent gran, de salut, de dona... uns 12 consells sectorials, 
que consisteixen en persones agrupades per interessos concrets. Que obliguen 
a trobar un equilibri entre els consells sectorials i els consells de barri. S’ha de 
veure com es poden treballar als territoris. 
 
 
Es passa al 3r punt de l’OD, amb l’explicació del procés d’elaboració del Pla 
d’Actuació Municipal i el Pla d’Actuació de Districte (PAM-PAD). La regidora 
explica que són les línies directrius del mandat, que es fonamenten en les 
inversions, desfer desigualtats, dinamització dels espais, reactivació cultural, 
creació de llocs de treball... que necessiten d’un Pla d’Inversió. 
 
Aquest procés durarà uns 4 mesos i s’inicia amb la deliberació amb veïns i 
veïnes del Districte. 
 
En Suso explica que: 

 s’iniciarà amb el procés d’elaboració participativa de les línies 
estratègiques durant els mesos de novembre-desembre del 2015.  

 La 2a. Fase es realitzarà durant els mesos de gener a març 2016 i es 
treballarà amb els consells de barri, consells sectorials, conselleres i el 
teixit associatiu. Durant aquesta 2a fase s’incorporaran temes sectorials. 

 La 3a. Fase tindrà lloc durant els mesos d’abril-juny i consisteix en la 
negociació política 

 La 4a fase: tindrà lloc durant els mesos de maig-juny i consisteix en 
l’aprovació final. 
 

La consellera de Barri, l’Elvira Juncosa explica que els consells sectorials 

començaran la setmana vinent i que prèviament s’ha recollit velles 

reividicacions de la Sagrera: la pacificació de la Meridiana, la recuperació del 

comerç i el deute històric municipal amb el barri. La consellera recollirà les 

peticions veïnals. 

A continuació es dona la paraula a l’Ester Santiago que explica l’estat de les 
obres del Casal de Barri Torre de La Sagrera i del Pilar de l’aigua. 
Explica que el casal de barri la Torre de la Sagrera es va dotar 
pressupostàriament en el mandat anterior. Ha estat un projecte participat amb 
una comissió de seguiment per l’elaboració del projecte de rehabilitació. I les 
obres tindran una durada de 18 mesos i paral·lelament s’han d’anar treballant 
els usos. El projecte es va iniciar al 2014 i es presenten fotografies de l’estat 
actual de les obres. S’explica que inicialment el casal no era de propietat 
municipal. Va ser adquirit per l’Ajuntament per petició veïnal per a recuperar-lo 
com a centre de les entitats del barri. Hi ha un refugi antiaeri al subsòl en molt 
bon estat. Els objectius de l’actual projecte són la recuperació de la torre i 
l’ampliació amb la incorporació de l’espai exterior. Les obres han començat el 2 
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de setembre i la durada serà d’uns 18 mesos. La seva finalització està prevista 
pel 1r. Trimestre del 2017. 
 
La Torre constarà de tallers, despatxos i sales diferenciades. D’uns 800m2. 
L’Elvira explica que es crearà una comissió d’obres i que es farà el més oberta 
possible. 
L’Oleguer explica que els tècnics siguin curosos amb la realització i que apareix 
malament el carrer adjacent de la Torre, el c/Clara Zetkin i no Pont del Treball 
Digne. També comenta que l’acordat en la comissió de seguiment de les obres 
es faci en els terminis establerts. Exposa que és un element històric del barri 
que pot donar cabuda a moltes entitats i que vol que sigui la seu de l’AVV de la 
Sagrera. 
En Josep Barbero aporta dades d’aforament de la Torre, unes 800 + 220 totals. 
 
La regidora explica que s’han de treballar els usos i la gestió de l’equipament. 
Les prioritats seran donar la màxima rendibilitat a l’equipament i que sigui el 
més utilitzats possible, amb les màximes hores i per la màxima quantitat 
d’entitats. Que doni cobertura a necessitats diverses, mitjançant espais 
polivalents. Hi caben entitats culturals, l’AVV... es prou gran per oferir serveis 
municipals, als baixos poden haver-hi espais de criança, familiar, ludoteca... 
diferents usos que es puguin pensar. La regidora explica que la línia com a 
govern municipal passa per una gestió cívica dels equipaments. Les entitats 
s’empoderen, mitjançant espais participatius, fórmula que es pot pensar per a 
la Torre de la Sagrera. 
 
S’obre el torn de paraules: 

 Lluís, vol saber si quan entri en funcionament el casal de barri tancarà el 
centre cívic. La regidora contesta que no, que la idea és guanyar espais, 
no substituir. 

 Vol saber com es recolliran les propostes i com es farà l’espai de 
participació. La regidora contestat que les poden recollir les pròpies 
entitats, l’AVV  i les entitats de barri que vulguin participar en el procés 
participatiu.  

 L’Oleguer comenta que es pot anar definint en els consells de barri 
específics, però tant la regidora com la consellera de barri expliquen que 
la definició dels usos s’ha de començar a treballar ja. La consellera de 
barri destinarà una tarda de permanència al centre cívic per recollir 
propostes ciutadanes i de les entitats al respecte. 

 L’Ariadna Ramos vol saber en què consisteix la gestió cívica, ja que hi 
ha entitats interessades però no es veuen capacitades des del 
voluntariat de fer-ne una gestió cívica. 

 

La gerent explica els actuals models de gestió d’equipaments municipals: 

contracte de servei, concessió i la gestió cívica. La gestió cívica està recollida a 

la carta municipal  i ofereix a la ciutadania una gestió directa. Entitat jurídica 

que es compromet a desenvolupar una cartera de serveis més flexible i en la 

qual serà la pròpia dinàmica de les entitats la que definirà les activitats de 
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proximitat. Es realitza un concurs d’entitats i fundacions però no poden 

concórrer les empreses. És un model més proper. 

La regidora explica que la gestió no ha de ser voluntària. Hi ha una aportació 

econòmica municipal que  gestiona una gestora. Com exemple de casal de 

barri amb gestió cívica hi ha l’Harmonia, i és la comissió gestora qui va definint 

en funció de les necessitats i els col·lectius, els usos, els horaris, els serveis. 

Es dota de persones que hi treballen. El Districte dona el suport econòmic i el 

seguiment. 

 Nati, de Gats, voldria saber si hi ha la possibilitat que hi hagi lloc a la 
torre perquè puguin assajar, ja que són 3 grups de teatre al centre cívic i 
estan molt atapeïts.  

 

A continuació es dona la paraula a l’Ester Santiago que explica l’estat del Pilar 

de l’Aigua. El Pilar de l’Aigua va ser dotat pressupostàriament per a la seva 

rehabilitació per part de Paisatge Urbà i des del Districte va haver la voluntat de 

dignificar tot el voltant. Serà una plaça de plataforma única, on s’han soterrat el 

cablejat, s’ha traslladat el Kiosc, es renovarà el paviment d’un color vermellós i 

les peces que s’instal·laran seran similars a les de la pl. Assemblea de 

Catalunya, cohesionat la idea de barri. Hi haurà un carril d’entrada al c/Ciutat 

d’Elx amb calçada deprimida, s’alineen els passos de vianants i s’eleva per tal 

de reduir la velocitat. S’instal·larà nou mobiliari, enllumenat i els arbres es 

conservaran i els que estiguin en mal estat es renovaran. 

Calendari: 4 de novembre en quant s’aprovi la intervenció pel Comité d’Obres 

s’inicien i han d’acabar abans del 31/12/15. Al proper consell es podrà procedir 

a la valoració.  

Hi ha un veí que té una confusió referent al gir des del c/Gran de la Sagrera i 

s’aclareix. I una veïna que no s’identifica comenta que haurà de donar tota la 

volta per poder entrar des de Llobregat pel c/Gran de la Sagrera al seu parking 

si no es fa una línia discontínua. 

Es passa al següent punt de l’ordre del dia i la regidora que explica la 

realització d’estudi de percepció del veïnat sobre La Meridiana. S’ha fet el 

retorn i aquest estudi de percepcions va ser molt negatiu. Hi ha un rebuig en la 

vida quotidiana d’aquesta via que exerceix un impacte negatiu en la cohesió 

dels barris i té un important efecte negatiu en el comerç de la Sagrera. 

L’entrepà Meridiana/AVE no facilita la vivència positiva de l’espai públic. Els 

nivells de contaminació són elevats. S’ha de repensar la Meridiana en funció de 

com repensem la mobilitat a Barcelona i de la petició dels veïns i veïnes de la 

Meridiana, recollint la sensibilitat i les propostes de les entitats veïnals. La 

reforma integral de la Meridiana serà una oportunitat per decidir la Meridiana 

que volem, per quina mobilitat apostem, com connectem millor els barris i per 
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on es comença. Serà un important procés participatiu. Aquest projecte s’ha 

dotat pressupostàriament per inciar el procés participatiu. 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat explica que en el estudi de 

percepció s’entén com  un eix cívic de referència, amb més verd, 

cohesionadora, i que passa pels canvis en la mobilitat: millores en el transport 

públic i segregació del carril bici. A l’estudi apareix la necessitat de la millora 

integral de la luminària. Més zones verdes i parcs d’infants. El projecte es 

realitzarà per fases. És un eix de ciutat que agafa 4 districtes. Es formarà un 

Grup de treball constituït per entitats, veïns i veïnes de barri i els grups polítics, 

amb el compromís que al mes de novembre entitats i eixos comercials, 

impulsors d’un procés de participació obert i continuat al 2016: 

 La 1a fase tindrà lloc de desembre a gener, partint de la diagnosi. I al 
gener de 2016 realitzar un estudi conjunt i conformar una comissió de 
seguiment. 

 La 2a part del procés participatiu serà obert a la ciutadania i tindrà lloc 
del 2n a 3r trimestre de 2016 on s’aniran concretant continguts a mesura 
que es tanqui el full de ruta a finals de 2016. 

 

La regidora comenta que la diagnosi ha donat  oportunitats diverses, com són 

les cruïlles de grans dimensions (Felip II-Meridiana...), que actuen com a murs 

d’aïllament, amb aportacions de realitzar interseccions transversals. 

S’obre el torn de paraules: 

 En Josep Barbero comenta que el 22 de setembre es va iniciar el procés 
de canvi amb 2 mesos per posar en marxa la comissió de treball. I 
reivindica que l’AVV estava reclamant aquesta comissió des del 2007 i 
no volen deixar passar cap mandat més. També comenta que han 
realitzat una enquesta sobre la Meridiana que passaran a les entitats en 
la Mostra d’Entitats del proper 7 de novembre. 
 

 En Robert vol saber com es farà això si la Meridiana és una via preferent 
de circulació. Com es re-direccionarà el trànsit? 
 

 En Fortes diu que tot són comissions de treball però que no s’ha 
concretat cap. I que les reunions de les comissions han de ser no abans 
de les 19h. 
 

La regidora explica que en els horaris de participació és complicat respondre al 

gust de tothom i que s’hauran de mirar horaris diferents per poder recollir les 

propostes del conjunt de la ciutadania. 
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També explica que el projecte passa per temes de mobilitat, com és la reducció 

del nivell de trànsit a la Meridiana i reforçar el transport públic, ja que la 

contaminació ambiental és insostenible. La regidora explica que de les dues 

entrades a BCN, Diagonal i Meridiana, ja s’ha començat a fer accions a la 

Diagonal, amb la implementació de tramvia i millores en el verd i vials. El Parc 

lineal de la Sagrera contempla l’entrada d’un vial soterrat. I la millora en el 

transport públic. 

 Sra. Maribel explica que la Sagrera ha patit 11 anys d’obres i vol saber 
quan començaran les obres de la Guttman. I que es vetlli per la 
seguretat a les obres. 
 

 Oleguer defensa la pacificació de la Meridiana per a les persones, no 
pels cotxes. Explica que als anys 70 era un barrera infranquejable i que 
ha de ser un espai per a les persones. 
 

A continuació es passa al punt 7 de l’OD: Espai 30: previsió d’actuacions 

provisionals i de reforma integral de l’espai. 

La gerent explica la situació actual de l’Espai 30: a lmes de juny l’Espai 30 va 

passar a ser propietat municipal. Hi ha una dotació de 39.000€ per a realitzar 

una actuació pal·liativa. I l’Espai té llicència d’activitat cultural. Existeix un 

conveni amb la Nau Ivanow gestionada per l’ICUB i la Fundació Sagrera. S’està 

normalitzant la relació existent des del Districte. Al 2016 es destinarà 

pressupost a un estudi de futur, sabent que una de les 3 naus està afectada per 

un vial. 

 En Josep Barbero vol que s’obri el c/Josep Estivill  
 

 Maurici, veí de l’espai 30. Explica que fa un any que no té problemes de 
soroll amb aquest espai. Li agradaria seguir el projecte perquè no voldria 
que la gestió cívica caigués en les mateixes persones que l’han portat 
fins ara. Explica que a la Bostik s’està fent el mateix que es feia a les 
naus, s’organitzen concerts perquè entrin diners i quan va malament 
l’Ajuntament ho rescata. Explicita que els projectes personals i egòlatres 
de determinades persones no han de ser pagats per la ciutadania. I que 
vol un Espai 30 pacificat. 
 

 En Fortes opina que si hi ha diners s’hauria de començar pels 
equipaments ja planejats que dignifiquin el barri.  
 

La gerent explica que la intervenció es centrarà en condicionar l’espai: arreglar 

les goteres. La reforma integral s’ha de repensar. S’haurà de fer balanç dels  

usos dels espais  i el paper de l’Ajuntament serà vetllar perquè no ocasionin 
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molèsties. Ara toca repensar quin és l’espai que volem i trobar el marc jurídic 

que sigui la millor opció. 

S’obre el torn de Precs i Preguntes. 

 En Jordi Casares com a representació de Meridiano 0 vol que es 
convoqui a totes les entitats al consell de barri. 

 Josep Barbero. Explica que hi ha pisos turístics al barri i que a Martí 
Molins 3 hi ha molt incivisme. 

 Fco. Izquierdo, vol exposar una sèrie de tema que passa a la consellera 
de barri . 
 

Es comunica que la Consellera de barri hi serà al centre cívic de 18 a 20 a 
partir del mes de desembre. 
 

 Isidre Muñoz voldria que la R7, finalitzés el seu trajecte a la Sagrera i no 
a Fabra i Puig. S’interessa per l’asfalt sonoreductor posat aquest estiu a 
la cruïlla de Felip II i l’Ester Santiago explica que segons normativa, tot 
l’asfaltat que es posa a la ciutat ja és sonoreductor.  

 

La regidora explica que davant de la pregunta si es tiraran endavant els 

projectes en marxa, la contesta es si, pel que fa a la torre de la Sagrera, el 

poliesportiu Camp del Ferro, que s’ha hagut de repensar pq no s’havia tingut en 

compte a la Llotja, però que amb el canvi d’ubicació de les piscines es podrà 

portar a terme. També explica que la llista d’equipaments a la Sagrera és molt 

llarga i que hi ha un gran retard. S’haurà de prioritzar i veure quines 

intervencions es podran incloure en el PIM (Pla d’Inversió Municipal) i quins 

equipaments es començaran i acabaran en aquest mandat. I es prioritzaran els 

barris mancats d’inversions en aquests anys. 

L’Oleguer agraeix l’assistència, fa un al·legat a favor de la pacificació de la 

Meridiana, demana que s’obri el c/Josep Estivill i que es realitzin els 

equipaments del c/Hondures, l’AISS i la Caserna de la GUB. 

El Sr. Florensa porta un full on té anotats aspectes que voldria saber: 

 Terreny del passatge Coello, continua sent privat? Està molt brut. 

 Perill circulació del c/Pare Claret al passatge Coello, els vehicles giren 
per sobre la vorera. 

 Disconforme amb la neteja dels divendres del c/Garcilaso. 
 

 
La regidora dona per finalitzat el consell a les 20:15h 
 
 
Barcelona, 3 de novembre de 2015 
 
 


