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DOCUMENT DE RETORN CONSELL DE BARRI DE BON PASTOR 

 

 

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

Barri de Bon Pastor, 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: una de les voluntats és que les 
comissions de seguiment siguin espais de treball que es reuneixen més sovint i que permetin 
agilitzar qüestions més del dia a dia del barri. És per això que es considera adient, si així 
s’acorda, la seva ampliació amb noves entitats que representin la pluralitat del teixit 
associatiu del 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. En el proper Consell de 
Barri s’informarà de l’inici d’aquest procés.  

 

 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.  

Districte de Sant Andreu 
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 Pont que comunica amb la Verneda 
La inversió per a la millora del pont del C/Santander és una de les que figura com a prioritat 
del Districte en les inversions que s’han incorporat al Pla de Millora de Barris. De les 
actuacions que d’aquest Pla es derivin, s’informarà puntualment.  

 Protecció de la morera del C/ Sèquia-Madriguera/Mollerussa  
 
En relació a la petició que va sortir al consell de barri de Bon Pastor sobre la protecció de la 
morera del carrer Sèquia Madriguera, hem fet una reunió amb els companys de Parcs i Jardins i 
hem acordat el següent: 
 
Hi ha tres arbres dignes d’un tractament diferenciat per tractar-se d’espècies d’interès local: 

1.     Una morera a Sèquia Madriguera 
2.     Un sòfora al carrer Biosca 
3.     Un freixe al carrer Bellmunt 

 
Respecte de la morera, buscarem un element de protecció extern, una barana per poder-ho 
col·locar. Intentarem buscar un element homologat tipus barana que tot i que protegeixi 
permeti les tasques ordinàries de manteniment i neteja. No cal fer cap operació 
d’eixamplament de l’escocell ja que està ben dimensionat des de la urbanització del carrer que 
es va fer fa pocs anys. 
  
Respecte dels altres dos, que estan en una zona que de futur desenvolupament urbanístic es 
farà una actuació d’eixamplament dels escocells en la mesura que es pugui, ja que son molt 
propers a habitatges, i en la sòfora es posarà una tanca de protecció perquè no sigui envaïda 
pels vehicles que estacionen (podria afectar alguna plaça d’aparcament). En el freixe no es 
considera necessari ja que està en vorera. 
  
S’està treballant en determinar el calendari de l’actuació i, en paral·lel, s’està fent una tasca des 
de Parcs i Jardins per recuperar la “memòria històrica” d’aquests arbres amb la voluntat de 
poder documentar-ho.  
  
 Mobilitat 
S’ha fet esment en diferents intervencions a diversos temes relatius a Mobilitat. Pel que fa a la petició 
de la no supressió de la línia 73: aquesta línia ha estat substituïda per la línia H4 que comunica el Bon 
Pastor amb la zona universitària. A petició veïnal s’ha fet un ajust per a que la línia tingui el seu 
origen/final creuat i s’ha adaptat el recorregut del 60 per a facilitar la connexió dels veïns i veïnes del 
Baró de Viver amb l’H4.  

Les vibracions del metro: les mesures realitzades superen els valors que fixa la normativa i les 
vibracions són molt perceptibles. La línia L9 és titularitat de la Generalitat i per tant els 
hi correspon aells fer les actuacions de millora. TMB i el departament de Mobilitat ja 
estan conversant amb la Generalitat per tractar de trobar una solució.   


