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CONSELL DE BARRI DE LA SAGRERA  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I 

ACORDS 

11 de desembre de 2018   18:30h 

Casal de barri Torre de La Sagrera 

 

Assistents 

Presidenta:  Laia Ortiz. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

 

Comissió de Seguiment: 

 

Josep Maria Garcia, vicepresident del Consell de barri 

 

Elvira Juncosa. Conseller de Barri de La Sagrera   

Carlos Rodríguez Escuredo. Conseller GM ERC-AM. 

Anna Satorra. Consellera GM Demòcrata 

Antonio Fortes. Conseller GM PSC  

Jordi Obón. Conseller GM Ciutadans. 

Carme Santana. Consellera GM PP 

 

Comissió de Festes de La Sagrera 

Associació de Veïns de La Sagrera  

Federació Espai 30 

La Sagrera es mou 

Drac, Diables i Gegants de La Sagrera 

 

Assistents: 

 

Assistència total en el moment de màxima afluència:   70 

Ciutadanes i ciutadans:       47 

Representants d’entitats:       12 

Altres (consellers, tècnics i ponents)      11 

 

Representants de les següents entitats 

 

Agrupament Escolta i Guia Pau Casals 

Associació Cultural Nau Bòstik 
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Tècnics Municipals i ponents 

 

Carme Turégano. Gerent del Districte. 

Enric Serra. Director de Llicències i Espai públic  

Nathalie Souto. Tècnica referent de La Sagrera  

Joan Baltà. Barcelona Sagrera Alta Velocitat 

Victòria Úbeda. Barcelona Sagrera Alta Velocitat 

 

 

Ordre del dia 

1. Informe de la regidora 

2. Sol.licitud de l’Agrupament Escolta i Guia Pau Casals per formar part de la 

comissió de seguiment del Consell de barri de La Sagrera 

3. Informació del projecte de reforma del carrer Pegàs 

4. Informació de les obres de BSAV al carrer Josep Estivill/Berenguer de Palou 

5. Precs i preguntes 
 
 

1. Informe de la regidora 

La sessió s’inicia a les 18.30 i la Regidora del Districte de Sant Andreu, Laia Ortiz,  dóna 

la benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia. 

La regidora fa un resum d’alguns dels temes treballats a La Sagrera des del darrer 

consell de barri, i es fa un repàs de les principals accions desenvolupades: felicita 

Comissió de Festes i entitats per la Festa Major, medalla d’Honor de la Ciutat a l’Escola 

Pegaso, la constitució de la taula de treball sobre Torre del Fang, reunió informativa 

sobre les obres de l’espai 30, inici de les obres al carrer Pegàs, millores del Parc de la 

Pegaso, intervenció a la Plaça Hispano-Suïssa i premis al projecte de la Nau Bòstik.  

 

2. Sol.licitud de l’Agrupament Escolta i Guia Pau Casals per formar part de la 

comissió de seguiment del Consell de barri de La Sagrera 

El vicepresident del consell de barri presenta aquest punt explicant l’objectiu de la 

comissió de seguiment. El protocol a seguir és fer una votació al consell de barri per 

aprovar la sol·licitud. Es procedeix a la votació i s’aprova la sol·licitud amb cap vota en 

contra. Es valora positivament que aquesta entitat es sumi a la comissió de seguiment 

del consell de barri de La Sagrera. 
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3. Informació del projecte de reforma del carrer Pegàs 

El director de Llicències i Espai Públic presenta aquest punt a través d’una presentació 

en què s’explica la reforma del projecte a través dels eixos de urbanització, mobilitat, 

serveis, marc temporal i marc econòmic.  

La presentació d’aquest punt està disponible a l’enllaç: 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4115/Consultiva_EP-

20181120._C._Peg%C3%A0s.pptx 

4. Informació de les obres de BSAV al carrer Josep Estivill/Berenguer de Palou 

El director general de BSAV presenta aquesta informació a través d’una presentació. 

S’explica que hi ha dos polígons d’actuació urbanística que es van aprovar durant 

2011-2012. El projecte està dividit en diferents separates. S’informa del calendari de 

les actuacions. 

La presentació d’aquest punt està disponible a l’enllaç: 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4122/2018-12-

11_OBRES_BERENGUER_DE_PALOU_I_JOSEP_ESTIVILL.pdf 

 

5. Precs i preguntes 

Els veïns expressen les següents queixes o peticions, que es remetran als 

departaments municipals corresponents: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Obres carrer Pegàs. Si s’ha contemplat el 

tema de llum perquè hi ha indrets on fa 

por passar. Contenidors bruts. Els 

cotxes/motos es posen en fila a la zona 

de càrrega i descàrrega al carrer Torroella 

de Montgrí i no deixen veure el pas pels 

cotxes 

Amb la reforma del carrer Pegàs haurà de 

disminuir els cotxes a la zona de càrrega i 

descàrrega perquè no hi haurà espai 

Es consulta si es contempla la “parrilla” 

d’Avinguda Meridiana 

Està comunicat i reclamat  a la taula de 

mobilitat 

Pas de vianants Avinguda Meridiana: 

doble sentit de circulació. Proposta de 

No consta informació de problemes per 

part de la Guàrdia Urbana. Es podria 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4115/Consultiva_EP-20181120._C._Peg%C3%A0s.pptx
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4115/Consultiva_EP-20181120._C._Peg%C3%A0s.pptx
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4115/Consultiva_EP-20181120._C._Peg%C3%A0s.pptx
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4122/2018-12-11_OBRES_BERENGUER_DE_PALOU_I_JOSEP_ESTIVILL.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4122/2018-12-11_OBRES_BERENGUER_DE_PALOU_I_JOSEP_ESTIVILL.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4122/2018-12-11_OBRES_BERENGUER_DE_PALOU_I_JOSEP_ESTIVILL.pdf
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posar un semàfor verd per no esperar 

que vingui un cotxe de l’altre sentit i 

evitar atropellaments 

valorar pintar al terra per avisar als cotxes 

de banda a banda 

Reforma carrer Cortit, Azores. Demanda 

des de l’any 2012.  

Es té present per al mandat següent. Els 

estudis previs fets serviran per al mandat 

següent. 

Calendari obres reforma BSAV carrer 

Josep Estivill –Berenguer de Palou 

 

15 de febrer s’obriran les pliques per al 

concurs del contractista de l’enderroc, 

que es preveu que duri 8 setmanes; per 

tant seria cap a l’abril. 

Carrer Berenguer de Palou: 30 dies 

d’informació per resolució definitiva; 

definitivament aprovat al febrer/març; 

inici obres abans estiu juny/juliol. Duració 

obres: 18 mesos aproximadament 

Obertura Josep Estivill: enderroc d’una 

part de la nau abril. Duració obres: 8 

mesos aproximadament; la separata de 

l’obra entorn a la biblioteca anirà a 

continuació  

La reforma del carrer Berenguer de Palou 

fins on arriba? Inclou carrer Pacífic 

La reforma serà del carrer Ferran Torné 

fins a carrer Garcilaso. No està inclòs 

carrer Pacífic 

Es farà tràmit per al.legació per desacord 

sentit circulació carrer Garcilaso. Es vol 

demanar la mateixa alienació de la part 

de dalt. 

Quina alçada tindran els nous edificis? On 

es pot demanar aquesta informació? 

Aquesta informació es consultarà a 

llicències obres.   

Obres tram Josep Estivill. Obres 

poliesportiu La Sagrera: es farà zona 

verda? 

No. És un espai destinat a equipaments.  

Es farà pista descoberta per joquei.  

Es preveu actuació de sanejament del 

carrer gran de La sagrera, entre Garcilaso 

Es farà visita amb serveis tècnics per 

valorar si cal intervenció neteja i 
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i Pont de Calatrava (Pont Felip II).  manteniment 

Parc Pegàs: en el projecte d’obres es 

contempla ampliació necessària del pipi 

can? Ha quedat petit l’espai de gossos i 

els veïns reivindiquen més lloc per als 

gossos 

L’espai actual no era prou adequat. S’ha 

treballat amb entitats de gossos una 

proposta. Ara hi ha zona d’usos 

compartits. Caldrà fer intervenció futura 

per trobar una zona d’esbarjo de gossos 

com la que hi ha a Baró de Viver. Caldrà 

buscar espai dins del parc per zona de 

gossos 

Jardins Pepa Colomer 

Incivisme propietaris de gossos: a la zona 

de joc infantils entren els gossos i 

embruten amb els seus excrements i els i 

les infants no poden jugar.  

 

S’ha fet una campanya de tinença 

responsable i s’han posat multes.  

Institut Guttman- persones amb 

discapacitat. Preocupació per la 

convivència dels patinets amb les 

persones amb discapacitat que aniran a 

l’Institut Guttman.  

Barcelona és la primera ciutat en treballar 

en regulació de la circulació dels patinets. 

No han d’anar per la vorera 

Queixa sobre els carrils bici Avinguda 

Meridiana 

Cal treballar en carrils de bici segregats en 

la futura planificació de la Avinguda 

Meridiana 

Queixa sobre les cues que es fan esperant 

els autobusos interurbans 

La concentració genera dificultats i 

contaminació. Cal trobar una ubicació 

alternativa però no és fàcil. També cal 

treballar en endreçar la cua 

Brutícia sortida del metro La Sagrera al 

carrer Hondures 

Es pren nota 

Es demana més vigilància per al gir del H8 

i del V29 

Incrementar vigilància de la Guàrdia 

Urbana 

Parc de la Pegaso. Quan s’enderrocaran 

els edificis de la tercera fase? Hi ha 

alguna previsió perquè els edificis que hi 

No seria enderroc sinó expropiació. Cal 

vigilar la bona conservació  



 
 

6 
 

ha no causin perills (vent, aigua) 

Observació sobre la falta de presència de 

dones al consell de barri 

Es comenta que es van organitzar espais 

de cura per no van funcionar. Cal revisar 

aquest tema  

Plaça Hispano Suiza 

Fa ja un mes que s’han iniciat les obres de 

millora de l’espai infantil i no s’ha fet res. 

És una zona de sortida escolar amb les 

tanques com a perill i no és una actuació 

tan complexe com perquè no s’acabi 

ràpid 

Al gener ha d’estar finalitzada.  

Es comenta que a la plataforma DECIDIM 

es poden proposar més temes socials per 

a parlar al consell de barri. Aquestes 

propostes les recull la comissió de 

seguiment del consell de barri 

Valorar si alternar la ubicació del consell 

de barri (centre cívic/casal de barri) pot 

fer canviar el públic 

 

 


