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Trobada amb l’alcaldessa a Bon Pastor 

Barri: Bon Pastor 

 

Districte: Sant Andreu 

 

Data: 18.03.2016 

 

Lloc: Centre Cívic Bon Pastor  

 

Horari: de 18.30 a 21:00 hores 

 

 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 

El 18 de març va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri de Bon Pastor. 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

El desenvolupament d’aquests temes principals i altres que es tracten durant la sessió es 
resum de la següent forma: 

 
Identitat 

- Vivència del barri 
o Intervencions expressant que el Bon Pastor és un barri solidari, d’arrels 

profundes i familiars, amb esperit d’ajuda mútua. També hi ha qui diu que és 
un barri “vell” i que necessita ajudes. 

 

Associacionisme i Comunicació 

- Associació de Llatinoamericans 

o Una associació d’unes 400 persones llatinoamericanes amb seu al barri  
(Amigos Mira España) demana col·laboració per poder realitzar les seves 
activitats També demanen entrevista amb l’Alcaldessa. 

 

Comerç i activitats econòmiques 

- Mercat del Bon Pastor 

o Demandes sobre la situació del Mercat del Bon Pastor, reclamant la seva 
importància per al barri. Es demana quan es construirà el nou equipament 
després de més de 7 anys en la carpa provisional. Es vol saber si és cert el 
rumor que circula pel barri que es vendran els terrenys del Mercat. Acaba 
comentant que el Mercat s’està morint i que hi ha de tancar el seu negoci per 
manca de la suficient activitat comercial. 

- Polígon industrial del Bon Pastor 
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o Demanda que es reactivi aquest àmbit industrial del barri, que sembla 
abandonat. Es diu que cal netejar-lo i reordenar les activitats que s’hi fan, per 
tal d’atraure inversions. També es demana dur a terme actuacions 
d’urbanització de diferents carrers, ara mateix sense adequar.  

 

Convivència 

- Relació veïnal 

o Diverses persones indiquen que hi ha determinats problemes de convivència al 
barri (bancs malmesos). Es comenta que el barri té fragmentacions i 
problemes que cal afrontar. Es demana quines mesures es pensen fer per 
solucionar aquesta situació. 

- Guàrdia Urbana 

o Es demana que la Guàrdia Urbana exerceixi la seva autoritat i vetlli per la 
convivència. 

- Gossos 

o Queixa sobre la presència d’excrements de gossos al carrer. 
 

Drets socials 

- Persones amb discapacitat 

o Demanda d’ajuda a les persones discapacitades del barri, especialment davant 
episodis de desnonaments. 

- Infants amb discapacitat 

o Demanda de gratuïtat als transports públics per a infants amb discapacitat, 
que la targeta T-12 sigui gratuïta per a aquests nens i nenes de més de 15 
anys. 

- Joves sense inquietuds 

o Es demana què pensa fer l’Ajuntament amb els joves que no estudien ni 
treballen. 

 

Ecologia Urbana 

- Enllumenat 

o Diverses queixes en relació a deficiències a l’enllumenat del barri.  
- Voreres 

o Demanda que siguin arreglades les voreres al barri 
- Accessibilitat al barri 

o Demanda de solució al problema generalitzat del barri de manca d’ascensors. 
- Façanes 

o Demanda de col·laboració per part de l’Ajuntament per arreglar les façanes del 
barri. 

- Múrids 

o Demanda de mesures més eficaces per reduir el problema de rates a la zona 
de la Residència. 

- Deficiències confluència carrers Cresques i Joan Cortines 

o Queixa de problemes d’acumulació d’aigua, infeccions i insectes a la 
confluència dels carrers Cresques i Joan Cortines 

- Pipi-cans i zones d’esbarjo de gossos 

o Queixa de que no hi ha zones d’esbarjo de gossos al barri més enllà de 
l’existent al carrer Santander. 

o Queixa de la necessitat de millorament d’aquestes zones de lleure de gossos. 
- Pont de Santander 

o Demanda de millorament de la situació actual del Pont de Santander 
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- Ecologia i reciclatge 

o Es demana quines són les millores pel que fa a criteris d’ecologia i reciclatge. 
- Casernes de San Andreu 

o Demanda sobre la situació actual de les Casernes i el futur que tindran 
 

Educació 

- Escola Bressol La Maquinista 

o Es demana sobre la situació actual de la nova escola bressol ‘La Maquinista’ 
- Beques-menjador 

o Manifestacions que agraeixen l’esforç realitzat per ampliar les beques-
menjador als barris, especialment al de Baró de Viver. 

- Batxillerat 

o Demanda d’un equipament de Batxillerat, inexistent fins ara.  
- Escola d’adults 

o Es comenta que el nou centre, gestionat per l’associació de l’Escola d’Adults, 
s’ha quedat petit per la quantitat de gent que hi va. Parla de dos locals buits al 
costat de l’Escola, amb els quals es podria ampliar l’equipament. 

- Vigilància 

o Demanda de major control a la sortida dels equipaments Bernat de Boïl i 
Cristòfol Colom. 

 

Equipaments 

- Casal de Gent Gran 

o Queixes al respecte de la deplorable situació actual del Casal de Gent Gran. 
Demanda que s’obri el nou Casal. 

o Demanda relativa a l’obertura quan abans del nou Casal del carrer Alfarràs. 
- Centre Cívic 

o Queixa en el sentit que el Centre Cívic del Bon Pastor ha quedat petit per tota 
l’activitat que s’hi fa i el gran nombre d’usuaris. 

- Biblioteca 

o Demanda de millores a la biblioteca 

- Camp de Santander 

o Es reclama una instal·lació esportiva per a la pràctica d’esports minoritaris. 
- Escoles esportives 

o Demanda de creació d’escoles esportives. 
- Farmàcies 

o Queixa relativa a la inexistència de farmàcies de guàrdia els dies festius. 
 

Habitatge 

- Projecte de trasllat d’habitants de les cases barates als nous habitatges 

o És uns dels temes més reiterats a la Trobada. Diversos intervinents demanen 
pel calendari de finalització del projecte de trasllat dels habitants de les cases 
barates als seus nous habitatges en vertical. Demandes explícites que s’acabi 
el trasllat durant aquest mandat. 

- Llei 24/2015 

o Manifestacions relatives a la necessitat de superar el que estableix la llei 
24/2015 de reducció de les càrregues financeres i d’atenció als problemes 
d’habitatge, entre d’altres. També es diu que falta informació per saber com 
acollir-se a ajudes. 

- Habitatge social 
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o Demanda d’informació sobre habitatge social. També es manifesten queixes 
perquè hi ha pisos buits que són propietat d’entitats financeres. 

- Habitatge per a Gent Gran 

o Demanda d’habitatge per a Gent Gran al barri. 
 

Memòria històrica 

- Cases barates Bon Pastor 

o Diverses intervencions que expressen la necessitat de fer possible el 
museu/centre d’interpretació de les cases barates del barri. Es comenta 
l’existència d’un conveni amb la Universitat de Barcelona. També es comenta 
l’existència d’uns itineraris organitzats pel Museu d’Història de Barcelona, als 
quals es convida la participació de l’Alcaldessa. 

- Nomenclàtor de carrers i noms d’equipaments 

o Es demana la recuperació de l’antiga denominació de l’actual institut Cristòfol 
Colom (es deia en el passat “Bonaventura Carles Aribau” i va ser canviat 
durant el franquisme). 

o Es reclama el nom del pedagog José de Tapia Bujalante per a un espai o carrer 
del barri del Bon Pastor. 

o Es reclama el nom de Celestí Boada  (pagès republicà i catalanista) per a un 
espai o carrer del barri del Bon Pastor 

o Es reclama el nom de Plaça de la Lluita per les Llibertats Democràtiques per a 
un espai del barri del Bon Pastor 

o Es demana de retirar el nom de Frai Juníper Serra d’un dels carrers del barri. 

 

Mobilitat 

- Línies de bus 

o En relació a les línies H4 i H8 es fa una crítica que no s’hagi fet cas a les 
demandes proposades al procés participatiu que es va dur a terme al 
novembre. Concretament es diu, per part de diverses persones, en relació al 
bus H4, que ha de passar pel carrer Sant Adrià en el recorregut tant d’entrada 
com de sortida al barri.  

o Demanda que es porti la línia de bus H8 al carrer Arbeca o bé que es connecti 
amb la parada de metro de Bon Pastor.  

o Demanda que es faci un estudi per millorar la xarxa de bus de Barcelona, en el 
sentit de racionalitzar les línies. 

o Demanda que no sigui eliminada la línia 42 de bus. 
o Demanda d’una millora de la connectivitat via busos cap als centres 

d’especialistes situats a l’Avinguda Meridiana i al sociosanitari de les Casernes.  
- Busos als centres sociosanitaris del Districte 

o Demanda que hi hagi connexió de bus que permeti als veïns i veïnes accedir als 
centres sociosanitaris del Districte 

- Línies de la xarxa ortogonal 

o Demanda de més informació sobre els següents passos del desplegament de la 
xarxa ortogonal 

- Preu de la Targeta T-10 per als estudiants 

o Demana que sigui més barat. 
- Preu de la Targeta T-Jove 

o Es demana que sigui més barat el preu d’aquest títol, possibilitat que el Carnet 
Jove funcioni com a títol de viatge. 

- Semàfors 
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o Demanda de semàfors a les confluències dels carrers Arbeta i Sant Adrià, i 
Lima i Caraques. 

- Temps de trajectes de transport públic 

o Crítiques al temps elevat dels trajectes de transport, com ara els 40 minuts 
entre el barri del Bon Pastor i la Zona Universitària. 

- Estació Renfe Sant Andreu Comtal 

o Queixa en relació a la manca d’accessibilitat a l’estació de Sant Andreu Comtal. 
- Mobilitat al voltant del Centre Comercial La Maquinista 

o Demana que hi hagi una definició sobre el Pla de mobilitat a l’entorn del 
Centre Comercial La Maquinista. 

Participació 

- Procés PAM/PAD 

o Demanda sobre el moment actual sobre el procés participatiu i la canalització 
de les propostes del veïnat. 

 

Salut 

- CAP Casernes 

o Queixa sobre la manca d’atenció pediàtrica al CAP Casernes. 
- CAP a les instal·lacions de Mercedes 

o Es reclama un CAP  al solar de la Mercedes 
- Equipació de centres de salut 

o Algunes queixes sobre la situació de deficiència dels equips (màquines Rajos X i 
altres) del centre de salut del barri.  

 

Seguretat i Prevenció 

- Comissaria 

o Demanda d’una comissaria de policia per al barri. 
- Agressions 

o Es comenta que hi ha hagut agressions al barri i que cal una comissaria 
d’intervenció ràpida. 

- Excés de velocitat  

o Queixa relativa a excés de velocitat de certs vehicles al barri, en especial cap a 
la zona de l’escola Bernat de Boïl. Es demana obstacles perquè els cotxes no 
corrin tant. 

 

Altres temes 

- Fira d’Abril 

o Es demana si és cert que es vol deixar de fer la Fira d’Abril a Barcelona. 
- Deures escolars 

o Demanda que es facin més activitats de tipus social i menys deures. 
- Preus per noves matrícules universitàries 

o Queixa pel doble de preu en la matriculació de segones carreres universitàries. 
- TMB 

o Crítica a l’existència de persones amb privilegis o influències dins TMB 
- Funcionaris 

o Un dels assistents manifesta crítiques al personal funcionari i diu que els 
polítics han de donar instruccions clares i manar. 

- Deslocalització laboral 

o Demanda que s’evitin les condicions actuals que obliguen al desplaçament de 
persones des de casa seva cap a l’estranger, en la seva cerca de feina. 

- Energia 
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o Demanda perquè sigui creat un operador energètic de ciutat. 
o Demanda d’una il·luminació energèticament més sostenible, també per a 

domicilis i comerços. 
o Es demana que al solar de la Mercedes hi hagi un espai per a empreses 

d’energies renovables. 
- Relacions entre Barcelona en Comú i Podem 

o Es demana a l’Alcaldessa que expliqui com estan aquestes relacions a dia 
d’avui. 

- Ferrovellers 

o Sobre el tractament dels ferrovellers, es diu que són un “exèrcit” a la ciutat, 
lligats a màfies explotadores. Es demana que treballin de forma digna, en la 
línia de treball lligat al reciclatge. 

 


