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

ACORDS 

19 de març de 2019   18:30h 

Casal de barri Torre de La Sagrera 

 

Assistents 

Presidenta:  s’excusa l’assistència de Laia Ortiz. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

 

Comissió de Seguiment: 

 

Gerard Sentís, Conseller tècnic 

Josep Maria Garcia, vicepresident del Consell de barri 

 

Elvira Juncosa. Conseller de Barri de La Sagrera   

Anna Satorra. Consellera GM Demòcrata 

Antonio Fortes. Conseller GM PSC  

Jordi Obón. Conseller GM Ciutadans. 

 

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 

Agrupament Escolta i Guia Pau Casals 

AVV Meridiano Cero 

Club Esportiu Sagrerenc 

 

Assistents: 

 

Assistència total en el moment de màxima afluència:   70 

Ciutadanes i ciutadans:       49 

Representants d’entitats:       12 

Altres (consellers, tècnics i ponents)      9 
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Representants de les següents entitats 

 

Lliures Sant Andreu 

RCDE de Barcelona 

12CAT/MUV 

Penya Barcelonista Districte XVII de La Sagrera 

Centre Cívic La Sagrera 

 

Tècnics Municipals i ponents 

 

Carme Turégano. Gerent del Districte. 

Enric Serra. Director de Llicències i Espai públic  

Nathalie Souto. Tècnica referent de La Sagrera  

 

Ordre del dia 

1. Informe de la regidora 

2. Precs i preguntes 
 
 

1. Informe de la regidora 

La sessió s’inicia a les 18.30. S’excusa l’assistència de Laia Ortiz, regidora del Districte 

de Sant Andreu. 

El conseller tècnic dóna la benvinguda a les persones assistents,  presenta l’ordre del 

dia i agraeix la tasca realitzada a les entitats de la comissió de seguiment i al personal 

tècnic del Districte de Sant Andreu. També fa esment a l’aniversari del primer any de 

funcionament del Casal de Barri Torre de La Sagrera. 

A continuació el conseller tècnic la consellera de barri  presenten l’informe de les 

actuacions realitzades durant el mandat 2015-2019 (educació, cultura, feminisme, 

participació, urbanisme i equipaments, mobilitat i balanç d’actuacions del Districte i 

línies de futur).  

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

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

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4349/Informe_actuacions_2015-

2019_a_La_Sagrera.pdf 

 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4349/Informe_actuacions_2015-2019_a_La_Sagrera.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4349/Informe_actuacions_2015-2019_a_La_Sagrera.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4349/Informe_actuacions_2015-2019_a_La_Sagrera.pdf
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2. Precs i preguntes 

Les persones assistents (veïnes, veïns, entitats) expressen les següents queixes o 

peticions, que es remetran als departaments municipals corresponents: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Bar Porta 55 situat al carrer Coll, 55. 

Queixa per sorolls, aldarulls carrer i 

terrassa (horaris). No es pot dormir per 

les molèsties. Es demana  possibilitat de 

poder parlar amb la propietat del bar per 

desplaçar les taules a l’esquerra on hi ha 

un descampat i no vivendes. Quan s’ha 

trucat a la Guàrdia Urbana han respost 

que no tenen efectius 

Es pren nota per passar al servei i 

departament corresponent.  

Guàrdia Urbana és el cos que ha realitzat 

més hores extres i augment de plantilla.  

Es trasllada a la Taula de Policia 

Administrativa (TPA) 

Aparcament a la vorera clients bar Porta 

55 i local Alatevamida carrer Coll, 49 

(local de festes) 

Es pren nota per passar al servei i 

departament corresponent 

Escarbats carrer Coll, 49-Garcilaso-Plaça 

Jardins d’Elx 

Es pren nota per passar al servei i 

departament corresponent 

Carrer Martí i Molins, 76 i carrer Filipines 

no hi ha arbre però si el forat 

Es consultarà a Parcs i Jardins si es reposa  

o no i es donarà resposta a la Comissió de 

Seguiment del consell de Barri.  

Petició mirall de seguretat per poder 

sortir del pàrquing al carrer Gran de La 

Sagrera 194-196. Gual ubicat al costat de 

l’aparcament dels cotxes de la Guàrdia 

Urbana. Sortida complicada dels cotxes 

de l’aparcament i perill vidres tintats 

cotxes Guàrdia Urbana (fa molt 

complicada la maniobra) 

 

Propietària carrer Vallés i Ribot, 28 es 

queixa de rates a un pis de la seva 

propietat. Sol·licita una actuació en 

relació a aquest tema 

Normativa nova en relació a les plagues 

de rates. Les plagues s’aborden des de 

l’Ajuntament central. S’han fet dos 

intervencions en relació a aquest tema.  
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Carrer Hondures, 37: Sortida Metro de La 

Sagrera. Neteja de les pintades dels 

vagons es fa a les 3 de la matinada i fa 

molt de soroll  i desperta a les veïnes i als 

veïns. A l’estiu és pitjor.  

 

Quin tipus d’habitatge i quin és el 

promotor de les promocions que s’estan 

construint al carrer Berenguer de Palou)? 

Nova empresa de capital mix: Habitatge 

Metropoli. 105 habitatges. Lloguer de 500 

euros 

Existeix algun protocol des de 

l’Ajuntament contra l’amiant? 

Hi ha un protocol de retirada uralita 

Escola 30 passos: es demana un projecte 

d’escola de debò.  

Ajuntament ha fet cessió del solar a la 

Generalitat (Departament Educació que 

és el competent). Es farà Institut Escola. 

Consorci està fent especial. Parcel.la en 

mans de patrimoni per fer cessió.  

Queixa en relació a molèsties persones 

que es troben a les escales que hi ha al 

costat del mercat de Felip II (de 12 a 4h).  

 

Es demana de nou la reforma del carrer 

Cortit. Vorera molt malmesa.  

S’ha pres nota de les consideracions 

expressades. Es té present la prioritat del 

carrer Cortit i carrer Azores. Es va fer 

feina de valoració. Proposat al 

PROTOPIM.  

Es reclama actuació Guàrdia Urbana per 

entrada i sortida pàrquing carrer Azores . 

Es torna a recollir el tema per saber estat 

actual.  

Plaça Masadas: alguna actuació pel tema 

pavimentació? Bancs obsolets i baixos. 

Queixa joc pilota 

Es va realitzar atenció d’urgència i cal 

plantejar re urbanització paviment i 

bancs. Als bancs els falta el reposa braços 

i és molt incòmode. 

Cal plantejar de nou quina intervenció es 

podria fer. Resta pendent.  

Es valora positivament que les terrasses 

estan complint l’horari. 
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Carrer Josep Estivill: quina és el període 

de licitació? 

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. 

Al solar que hi ha al carrer Gran de La 

Sagrera/Baixa de La Sagrera que és va 

cremar, hi ha alguna actuació prevista? 

Es farà licitació al més d’abril. Pistes de 

hockey que gestionarà el mateix gestor 

del poliesportiu de La Sagrera 

Jardins Pepa Colomer: hi ha alguna 

actuació prevista?  

 

Quan es tirarà a terra casa que hi ha al 

carrer Antonio Ricardos amb Portugal per 

obrir el carrer 

 

Contenidor carrer Antonio Ricardos girar-

lo cap a la dreta que és més ampla i no 

faria tanta pudor.  

Expropiació aïllada. S’ha de prioritzar i 

dotar.  

Es demana podar l’arbre que hi ha al patí 

de l’Escola Congrés Indians 

 

Queixa incident bicicleta per vorera 

Antonio Ricardos 

 

Queixa velocitat elevada d’un cotxe per 

carrer Pacífic 

 

Queixa que els arbres més alts i florits del 

Parc de la Pegaso s’han tallat 

S’han tallat els 16/17 poliancres perquè el 

risc de caigudes inesperades és molt 

elevat. S’han deixat a 2 o tres metres 

d’alçada. Dins del pla per renaturalitzar 

els Parcs 

Assentament persones indigents al 

Passatge Cohello/Garcilaso. Serà pitjor el 

tema de les olors a l’estiu.  

És propietat privada. Es va recuperar amb 

ordre del jutge però la propietat no va 

actuar al solar i es torna a ocupar. La 

propietat és la que ha d’actuar 

Semàfor escola 30 passos a dreta i 

esquerra per pas lliure bicicletes 

Obres carrer Berenguer de Palou ho 

hauria d’incloure 

Queixa excrements gossos carrer Cal valorar si cal una campanya específica 
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Cienfuegos per aquest tema.  

Queixa autobús servei especial mesos 

agost diumenge i festius en horaris de 

matinada fa molt de soroll 

 

Queixa autobusos 62/69 perquè l’interval 

de pas és molt elevat (20/30 minuts) 

 

Estació de La Sagrera Dades oficials del Ministeri parlen de 

2023.  

 

Es recorda tema de que es poden fer aportacions, propostes a la web del Decidim.  

La consellera de barri i el conseller tècnic s’acomiaden agraint la tasca realitzada per 

les entitats de la comissió de seguiment i als veïns i veïnes de La Sagrera així com al 

personal tècnic del districte.  


