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CONSELL DE BARRI DE NAVAS  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE 
DEL DIA I ACORDS ADOPTATS 
 
26 de març de 2019   18:30h 
 
Centre Cívic de Navas 
 
 
 
Assistents 

 
Presidenta:  Laia Ortiz. Regidora del Districte de Sant Andreu. 
 
Comissió de Seguiment: 
 
Jordi Gimeno, Conseller de Barri de Navas.   
 
Jordi Obón. Conseller GM Ciutadans. 
 
Carme Santana. Consellera GM PP 
 
Josep Vilà, Conseller GM PDCat 
 
Carlos Rodríguez Escudero,, Conseller GM ERC-AM. 
 
Hi assisteixen representants de les següents entitats membres de la Comissió 
de Seguiment: 
  
Associació de Veïns Navas 
 
Comissió de Festes de Navas 
 
Centre Obert-Plataforma PES Salesians de Navas 
 
Assistents: 
 
Assistència total en el moment de màxima afluència:     32 
 
Ciutadanes i ciutadans:       15 
 
Representants d’entitats:        5 
Altres (consellers, tècnics i ponents)    12   
 
Representants de les següents entitats 
 
PDC de Navas 
 
Casa de Soria 
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Tècnics Municipals i ponents 
 
Gerard Sentís, Conseller tècnic del Districte 
 
Enric Serra, cap del Departament d’Inspecció i Llicències 
 
Patrici Hernández Claret, responsable de coordinació dels Menjadors Socials a 
l’Àrea de Serveis Socials 
 
Albert Aixalà. Responsable de Democràcia Activa al Districte 
 
Guàrdia Urbana de proximitat 
 
Joaquim Pisa, tècnic de barri 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Benvinguda de la regidora. 
 
2. Balanç del mandat municipal 2015-2019 al barri. 
 
3. Precs i preguntes. 

 
 
1. Benvinguda de la regidora 
 
En primer lloc, la regidoria dona la benvinguda als presents, i aprofita per donar 
les gràcies als membres del Consell de barri, entitats, tècnics, i ciutadans i 
ciutadanes de Navas en general per la seva feina i col·laboració durant el 
mandat que ara acaba. 
 
Té un record especial per Vicente Sanguino, tècnic del PDC Navas, que està 
travessant una difícil situació de salut, tot desitjant la seva total recuperació i 
reincorporació.    
 
 
2.  Balanç del mandat municipal 2015-2019 al barri 
 
Abans de donar pas a l’informe corresponent a aquest punt de l’ordre del dia, la 
regidora fa un resum dels temes de més actualitat al barri. 
 
Respecte al Menjador Social situat al barri, es va encarregar un diagnòstic a 
l’equip de Gestió de Conflictes de l’Ajuntament, a partir del qual s’ha elaborat 
un pla de treball amb la participació del servei gestor del menjador, dels tècnics 
del Districte i Guàrdia Urbana. Als mesos de febrer i març s’han adoptat una 
sèrie de mesures organitzades en un Pla d’Intervenció, destinades a millorar la 
gestió de l’equipament i a reduir el seu impacte sobre el veïnat pròxim, i s’ha 
explicat als veïns les accions que s’estan implementant. 
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Informa a continuació sobre el problema detectat a les Escoles Roca, i com des 
del Districte s’han fet reunions amb les famílies, professorat i els gestors de les 
escoles, tot i que es un tema del qual l’organisme competent és el Consorci 
d’Educació. Les actuacions del Districte en aquest cas han anat dirigides a 
mantenir els centres oberts, assegurant la continuïtat de la tasca educativa. 
Finalment, cal esperar la resolució judicial sobre la titularitat dels centres.  
 
Pel que fa als problemes detectats al carrer Navas de Tolosa en relació amb la 
gestió dels seus residus orgànics que fa el supermercat Lindl, han hagut 
converses amb aquesta empresa a fi de que deixin de fer servir els contenidors 
de recollida de brossa veïnal i utilitzin els específics industrials. També, perquè 
en lloc de desfer-se d’aliments encara aptes pel consum humà els derivin cap a 
alguna Fundació que els canalitzi cap a persones necessitades. 
 
A continuació, i tot seguint el document elaborat a tal efecte, que es projectat 
en una presentació simultània, la regidora fa una recapitulació de les principals 
actuacions dutes a terme pel Districte Sant Andreu als diferents àmbits 
d’actuació municipal al barri, esmentant intervencions realitzades a educació, 
esports, promoció del comerç de proximitat, cultura, urbanisme i equipaments, 
memòria històrica, mobilitat i transport públic, participació ciutadana i inversió 
publica. Remarca la tasca desenvolupada pel PDC de Navas com impulsor 
d’activitats i de la vida comunitària al barri. 
 
Parla així mateix dels projectes de futur i dels reptes que resten pendents, com 
es el cas de la construcció de l’equipament esportiu i cívic a les naus 
municipals d’Espronceda, i la pacificació del tram de l’Av, Meridiana que passa 
per Navas. 
 
La presentació amb el balanç del mandat a Navas es troba seguint l’enllaç: 
 
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-
barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4364/Actuacions_barri_Navas_2015-2019.pdf 

 
3. Precs i preguntes 
 
A continuació, s’obre un torn d’intervencions dels veïns i veïnes presents, que 
formulen diverses queixes, comentaris i propostes.  
 
Algunes de les intervencions tenen resposta immediata a la mateixa sessió, i 
altres es remetran als departaments i serveis municipals corresponents: 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Joan Bargalló: Es queixa de la neteja 
al psge. de La Guineu, diu que el tros 
de mur junt a un dels arbres està ple 
d’orins. Demana més bancs al carrer, 
la gent gran els necessita. Finalment, 
diu que la Torre del Fang hauria de 
ser de Navas i no de La Sagrera.   

Pren nota de la petició de més bancs 
a la zona de pl. de la Guineu, zona 
verda Felip II/Josep Estivill i altres 
espais del barri. Cal fer un mapeig 
que tingui en compte itineraris i zones 
de descans de les persones grans 
quan circulen pel barri. Pel que fa a la 
Torre del Fang, aquest edifici es 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4364/Actuacions_barri_Navas_2015-2019.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4364/Actuacions_barri_Navas_2015-2019.pdf
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patrimoni de la ciutat i per les seves 
característiques resulta difícil destinar-
lo a acollir un equipament determinat, 
ja que es petit i mal ubicat. Hi un en 
marxa un procés participatiu que 
decidirà que es fa amb ell.   

Alfredo Martínez: veí del carrer Joan 
de Garay, diu que es urgent arreglar 
les voreres d’aquest carrer, estan 
destrossades per les arrels dels 
arbres. 

Pren nota de la queixa relativa a les 
voreres, es farà una inspecció del seu 
estat i si cal s’arreglaran.  

Veí del carrer Josep Estivill: Els 
contenidors existents al carrer Josep 
Estivill/Espronceda resten visibilitat a 
vianants i vehicles, els cotxes passen 
a tota velocitat per aquest lloc. 

Comenta que al barri ja s’han mogut 
recentment altres contenidors a 
petició dels veïns, i que si cal es 
canviaran els existents en aquest 
d’emplaçament.    

Veí: demana el canvi de nom del 
barri, considera que no es adequat 
per contradir la cultura de la pau ja 
que commemora una antiga batalla. 

Sobre aquesta petició, la regidora 
comenta que es un tema molt 
complexe i que ara mateix no es una 
prioritat 

Veí: s’han començat a fer coses a la 
part sud de Navas. S’ha millorat molt 
la neteja. Manquen però bancs per la 
gent gran, i la velocitat dels cotxes als 
carrers perpendiculars a la Meridiana 
és excessiva. A la cruïlla entre el 
carrer Felip II i Josep Estivill hi ha un 
parterre que podrien reconvertir-se en 
un espai de descans i trobada. 

Com ja s’ha contestat al sr. Bargalló, 
la regidora diu es farà un mapeig del 
barri per determinar la ubicació de 
bancs allà on siguin més útils. 
S’estudiarà la proposta de reconversió 
del jardinet de Felip II. 

Veí: no es fa un repartiment de 
publicitat del Consell de barri que 
permeti als veïns informar-se de la 
seva celebració. Fins fa poc no es 
veia cap cartell a la zona sud del barri. 

La regidora explica que el repartiment 
de cartells informatius s’ha anat 
millorant, però si cal un esforç més 
gran per arribar-hi a tothom, es farà. 
Pren nota de la queixa, i es parlarà 
amb Comunicació. Cal cercar entre 
tots nous incentius a la participació.  

Anjelica Pérez, del PDC Navas: 
ofereix el PDC com a instrument de 
treball comunitari en temes com la 
recuperació de la memòria històrica 
del barri i les propostes de 
recuperació i adequació d’espais 
públics. 

La regidora valora molt positivament 
la tasca desenvolupada pel PDC 
Navas 

Un veí: les voreres del barri estan 
plenes de motos mal aparcades 

La regidora contesta que  
l’Ajuntament disposa d’un pla per 
rebaixar el nombre de motos 
aparcades en voreres, i que s’han dut 
a terme algunes accions creant places 
d’aparcament 
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Una veïna: es queixa de les persones 
que donen de menjar als coloms, 
sobre tot a la pl. Maria Soteras 

La regidora contesta que com tothom 
sap, està prohibit donar-lis de menjar, 
però algunes persones insisteixen en 
mantenir aquesta conducta incívica. 
Pren nota, per estudiar futures 
accions 

Veï: l’espai públic està ple de gossos, 
sovint amb comportaments incívics 
que són responsabilitat dels seus 
propietaris 

La regidora explica la creació de 
zones d’esbarjo especifiques per a 
gossos. 

Veí: pregunta quan acabaran les 
obres de l’Av. Meridiana 

La regidora explica que la previsió es 
que les obres que s’estan fent acabin 
cap al mes de maig. Al proper mandat 
continuaran les obres fins la sortida 
de la ciutat, a fi de descongestionar 
els accessos i en definitiva, de poder 
pacificar tota l’Av. Meridiana..  

 
 
Sense més assumptes que tractar, la sessió finalitza quan són les 19’50h. 


