
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

 

 

DOCUMENT DE RETORN CONSELL DE BARRI DE LA SAGRERA 

 

 

El present document de retorn contempla en document annex l’acta provisional del Consell de 

Barri de La Sagrera, pendent d’aprovació en el proper Consell, així com les respostes a les 

qüestions plantejades per les veïnes i veïns durant el propi consell.  

 

Els temes als quals es dona resposta són els següents: 
 

 Repensem els Consells de Barri. 
Entre les demandes més repetides en aquest punt figuren: incorporar l’ordre del dia als elements 
comunicatius del Consell de Barri, reforçar els canals de comunicació (cartelleria, xarxes socials, 
mailings...), fer un esforç per incorporar al jovent als consells, incorporar noves entitats a la Comissió de 
Seguiment,  renovació de les vicepresidències, fer un seguiment dels temes abordats als consells de 
barri... 

 

 Pel que fa a l’ordre del dia, des de la passada convocatòria ja s’incorporen els punts 
principals al cartell (els dos o tres més destacats) i a la web del Districte de Sant Andreu es 
podran trobar l’ordre del dia complert així com la informació relativa als diferents punts a 
tractar.  

 

 Els canals de comunicació: es mantindran les encartellades actuals i es reforçarà durant els 
dies previs la comunicació via xarxes socials i s’aprofitaran els canals de 
comunicació/informació dels que disposen els equipaments (mailing, taulells d’anuncis...). 
També s’ampliarà la difusió a espais d’elevada concurrència de persones com són les 
biblioteques, els centres d’atenció primària... 

 

 Ampliació de noves entitats a la Comissió de Seguiment: és una proposta que seria idoni 
poder tirar endavant el més aviat possible. És per això que es posa aquest punt a valoració 
de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri del 03/02/2016 per tal que es plantegi una 
nova composició de la Comissió de Seguiment, amb la presència de noves entitats. Aquesta 
nova composició seria validada en el proper consell de barri.  

 

 Renovació de les vicepresidències: si la Comissió de Seguiment dóna el seu vist i plau a 
aquest punt, es portarà a votació a mà alçada d’una nova proposta de vicepresidència que 
ha de recaure en un veí o veïna, membre d’una entitat del barri.  

 

 Seguiment dels temes abordats al Consell de Barri: la comissió de seguiment rebrà, 
juntament amb l’acta del Consell de Barri, un document de retorn, a l’estil del que aquí es 
presenta amb la resposta als temes plantejats al consell i el seu estat. A cada convocatòria 
de la comissió de seguiment es farà actualització de la informació al respecte dels temes 
pendents.  
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 Obres a la illeta del “Pilar de l’Aigua”. 
Tot i que en el Consell de Barri es treballava amb la previsió de finalització de les obres cap a finals 
d’any/principis de gener, una complicació inicial en el procés de contractació i la posterior troballa 
de restes del Rec Comtal que han obligat a una lleugera variació del projecte, han provocat un 
endarreriment en la seva conclusió.  
Està prevista la seva finalització a la segona meitat del mes de febrer.  
 

 Obres al Casal de Barri Torre La Sagrera. 
Actualment les obres continuen segons el calendari previst. Es va celebrar una reunió de la 
Comissió de Seguiment d’Obres que va visitar in situ l’evolució de la construcció.  
En els propers mesos es farà una nova convocatòria d’aquesta comissió.  
 

 Procés participatiu per a la pacificació de l’Avinguda Meridiana. 
Després de la primera reunió de la Comissió de Seguiment, amb participació d’entitats veïnals i 
formacions polítiques, s’ha determinat completar els estudis fets en el seu moment a la banda de 
Sant Andreu amb una anàlisi semblant de l’impacte i la percepció de la via als districtes de Nou 
Barris i Sant Martí.  
Tot i això, a Sant Andreu es duran a terme una sèrie de debats/accions a l’espai públic relatives a la 
pacificació de la Meridiana en el marc del procés participatiu d’elaboració del Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) i del Pla d’Actuació del Districte (PAD). 
 

 Convocatòria a totes les entitats al Consell de Barri. 
A demanda d’un veí es feia la petició d’enviar la convocatòria dels consells a tot el teixit associatiu. 
Així es farà, enviant còpia de la convocatòria a totes les entitats.  
 

 “Pisos turístics” al barri de La Sagrera. 
Tenim 88 habitatges d'us turístic al districte de Sant Andreu, dels quals 22 estan ubicats al 
barri de La Sagrera: carrers Cortit, Felip II, Indústria, Martí Molins, Monlau, Olesa, Pacífic, 
Palència i Portugal.  
El Districte disposa tant de les adreces com dels metres quadrats i el nombre de places de 
cada un d’ells. També de telèfons de contacte en cas d’incidències.  
Cal recordar que en l'actualitat segueix vigent la suspensió de llicencies a tota la ciutat. 
 

 Obres a l’Espai 30. 
S’ha dut a terme l’adequació de la teulada i els baixants per evitar les goteres, una obra que es va 
executar a finals de l’any 2015. En aquests moments es treballa amb les entitats usuàries de l’espai 
el que ha de ser el projecte de gestió d’aquest equipament. De manera paral·lela s’estudia el futur 
d’aquest equipament, tenint present les afectacions de planejament previstes en aquest entorn.  

 
 


