
RESUM DE LA PRESENTACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU “DISSENYEM LA ZONA VERDA DE LES 

CASES BARATES” 

15 d’octubre 2018 a les 18:30 

Centre Cívic Bon Pastor 

 

Assistents: 

Representats de les següents entitats 

Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor 

AVIS del barri 

CS Sant Andreu 

Banc del Temps de Bon Pastor 

Coral Amics del Bon Pastor 

Transforma’t Bon Pastor 

 

Veïns i veïnes dels carrers d’Arbeca, Alfarràs, Ardèvol, Barnola, Biosca, Granadella, Novelles, 

Sant Adrià, SAS, Sentís, i Tell. 

 

Josep Maria Fanlo, conseller del barri de Bon Pastor i conseller de Barcelona en Comú 

Pere Almera, tècnic del barri de Bon Pastor  

Albert Aixalà, tècnic de participació del districte 

Miquel Àngel Lozano, coordinador del Pla de Barris Bon Pastor – Baró de Viver 

Xavier Tercero, tècnic d’Ecologia Urbana 

Roberto Soro, arquitecte de l’Institut Municipal d’Urbanisme 

Vanessa Escayola i Mercè Zegrí, cooperativa La Fàbrica 

Joaquim Pañart, conseller del districte del grup d’ERC 

Antonio Fortes, conseller del districte del grup del PSC 

Roger Mestre, conseller del districte del grup del PDCAT 

 

Resum de la sessió: 

Josep Maria Fanlo, conseller del barri de Bon Pastor, expressa la voluntat i objectius del procés 

participatiu, per definir els usos de la zona entre el carrer Biosca i la llera del riu Besòs. La 

voluntat del districte és apostar per la participació i aquesta és la segon acció participativa que 

s’ha fet a Bon Pastor aquest any. L’anterior va ser per definir l’ús de la casa d’Enric Sanchís. 



Albert Aixalà explica les característiques de l’espai, que inclou més de 10 mil metres quadrats 

de zones verdes i espais públics. Cal definir usos i on ubicar allò que es decideixi en el procés 

participatiu. L’IMU haurà de validar-ho tècnicament. La urbanització de la zona es farà en 

paral·lel als habitatges i estarà acabada l’any 2021.  

Es desenvoluparan tallers durant els mesos d’octubre i novembre per tal de poder tenir unes 

conclusions abans de les vacances de Nadal.  Tota la informació estarà disponible a la 

plataforma Decidim Barcelona, a l’adreça 

https://www.decidim.barcelona/processes/ZonaverdaCasesbarates 

Roberto Soro, complementa l’explicació tècnica del projecte, explicant que la urbanització 

tindrà una lleugera pendent del 3-4% des del nou vial que connectarà els carrers de Sant Adrià 

i Mollerussa fins a la Llosa. La pendent més pronunciada es trobarà a la cantonada entre els 

carrers Sant Adrià i Arbeca.  

Per tal millorar el coneixement del projecte, posarà a disposició dels veïnat una maqueta del 

projecte i un plànol topogràfic amb les cotes de les pendents que hi haurà en cada punt. 

Finalment, també explica que s’urbanitzarà tota la zona, encara que quedi pendent de 

construir alguns dels edificis. Aquests espais quedaran tancats, tot i que se’ls hi podria donar 

un ús provisional. 

Mercè Zegrí, explica les fases que s’estan seguint per impulsar el procés participatiu: setembre 

el pre-diagnòstic; octubre preparació i presentació; diagnòstic amb els tallers i enquesta a 

finals d’octubre i novembre; al desembre la priorització de propostes; entre gener i març 

validació tècnica per part del IMU, i retorn als veïns/es. S’explica quin és el Grup Impulsor. 

També la Comissió de Seguiment, que per ara  està format per l’Associació de Veïns, i el Casal 

de la Gent Gran i s’espera que participin altres entitats que ja estan convidades. 

Es presenta també l’enquesta que es farà en format paper. 

Vanessa Escayola, explica quins tallers es faran, i la necessitat d’implicar entitats, xarxes de 

tècnics i professionals, per mobilitzar el barri de cara a la participació. De moment, estan 

previstos tallers els dies 30 de novembre, i 6, 14 i 21 de novembre. El primer estarà orientat al 

veïnat afectat per la 3ª i la 4ª fase del reallotjament; el dia 6 a la gent gran; el dia 14 als joves 

del barri, i el dia 21 als col·lectius de dones.  

 

En l’àmbit de les propostes, l’Associació de Veïns i Veïnes de Bon Pastor proposa que a la zona 

més propera al carrer Arbeca es construeixi una gran zona verda per al lleure dels veïns i que 

en el futur pugui connectar amb la llera del riu Besós. 

Des de l’AV també es proposa que aquelles activitats que puguin generar més soroll i molèsties 

als veïns es situïn en les zones més allunyades dels edificis o de les zones de descans dels 

edificis. 

Finalment, també es proposa que els parterres de la 4ª fase siguin més fàcils de mantenir i 

netejar que els parterres de la 3ª fase, per tal d’evitar que es puguin convertir en espais de 

vegetació salvatge i plens de brutícia. 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/ZonaverdaCasesbarates


 

Intervencions del veïnat assistent i  respostes aportades 

Intervencions  Respostes 

Diversos veïns plantegen dubtes sobre el 

desnivell i la pendent que es generarà en la 

urbanització de la nova zona. I demanen que 

es posi a l’abast una maqueta per poder 

visualitzar millor els espais, els edificis i els 

desnivells. 

Es respon que la maqueta estarà disponible 

als propers espais participatius. 

Veïna planteja una zona enjardinada per on 

poder passejar, especialment per a la gent 

gran. 

Es pren nota. 

Diversos veïns plantegen un passeig fins al riu 

que doni continuïtat entre la llosa i la llera del 

riu potenciant així la llera del riu Besòs. 

Es pren nota. 

Veí demana que es col·loquin cobertes verdes 

en els terrats dels nous edificis d’habitatge 

per pal·liar la greu contaminació que pateix el 

barri. 

Es pren nota. És la voluntat de l’Ajuntament. 

Veïna comenta que les zones verdes en 

aquesta nova zona han de servir per limitar la 

greu contaminació que pateix el barri a causa 

del polígon, del tràfic en les rondes i al 

polígon, i la futura ampliació de la 

Maquinista. 

La voluntat de l’Ajuntament és aquesta i per 

això s’han dissenyat grans espais verds. 

Veí pregunta per les zones de la 5ª fase que 

quedaran per construir. 

Es respon que es definiran usos provisionals. 

Veí demana que es garanteixi el 

manteniment i la neteja dels parterres i 

plantacions actuals. 

Es pren nota. 

Veí proposa una zona recreativa amb pistes 

de patinatge, petanca, i d’altres. 

Es pren nota. 

Veïna planteja que cal combinar la zona 

verda amb altres usos, com ara fer esport i 

jocs al carrer.  

Es pren nota. 

Veí es queixa de la inseguretat i l’incivisme i 

proposa una unitat fixa de la Guàrdia Urbana 

al barri. 

Es respon que la Guàrdia Urbana tindrà la 

comissaria del districte al carrer Ferran Junoy, 

entre els barris de Bon Pastor i Baró de Viver. 

Veí planteja la necessitat de nous 

aparcaments al barri. 

Es respon que tan al carrer Sant Adrià com al 

carrer Mollerussa està previst que hi hagi una 



filera d’aparcament. Es pren nota de la 

necessitat de mantenir també una filera 

d’aparcament al carrer d’Arbeca.  

Veí es queixa de la presència de rates en tota 

la zona de la 3ª fase. Diu que ha avisat 

diverses vegades a l’Ajuntament i que s’han 

fet dues intervencions de desratització en els 

darrers sis mesos, però que el problema 

persisteix.   

Veïna es queixa de la presència de paneroles 

(cucarachas) als pisos de la 3ª fase. 

Veí demana un millor manteniment de les 

zones verdes per evitar aquests problemes. 

Es respon que quan es remou tanta erra, es 

s’enderroquen edificis antics, i queden cases 

abandonades, les rates apareixen. Cal avisar 

al departament de plagues de l’Ajuntament 

per fer-ne el seguiment. Explica que s’han 

suprimit els verins tòxics; les rates també 

apareixen quan es deixen les bosses 

d’escombraries fora de lloc, dels contenidors, 

etc., i surten de les clavegueres. 

S’informa que s’instal·laran vàlvules anti-

retorn en la urbanització de la 4a fase per 

evitar que entrin des de les clavegueres, així 

com unes barilles als parterres de la 3a fase 

que estan connectats amb les clavegueres 

per evitar que apareixin. 

Veí es queixa de diverses espècies d’arbres 

plantades en fases anteriors, els fruits de les 

quals quan cauen entorpeixen el pas de les 

cadires de rodes i demana que tècnics 

aconsellin sobre el millor tipus d’espècies per 

a la zona. 

Es respon que les espècies de les fases 1 i 2 

no s’han tornat a plantar i que es tindran en 

compte les demandes veïnals per a les 

espècies de la 4a fase. 

Veí denuncia mals usos dels parterres i 

demana una forta campanya de civisme. 

També  

Es pren nota. 

Veïna pregunta si es mantindrà el mateix 

sistema de recollida d’aigües pluvials que en 

la 3a fase. 

Es respon que sí. 

Veí demana implicar les escoles, instituts etc., 

i fomentar entre aquests la informació i el 

debat. Sensibilitzar per tal que no s’embruti.  

També proposa implicar la futura escola de 

jardineria que s’ubicarà al Cristòfol Colom, i 

que de fet és el trasllat de l’actual escola de 

jardineria Rubió i Tudurí. 

 

Es respon que falten professionals i tècnics 

per mantenir els jardins i espais verds, ja que 

aquests augmenten i, en canvi, no augmenta 

la plantilla de Parcs i Jardins, o ho fa de 

manera insuficient. 

Es pren nota de la proposta per intentar que 

els alumnes del nous institut puguin fer el 

manteniment de les zones enjardinades. 

 


