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Trobada amb l’alcaldessa a la Sagrera 

 

Barri: la Sagrera 
 

Districte: Sant Andreu 
 

Data: 16.03.18 
 

Lloc: Escola El Sagrer 
 

Horari: de 18.30 a 21:00 hores 
 

Difusió: http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/lalcaldessa-visita-el-sagrer-

per-conversar-amb-el-veznat-del-barri 
 

 

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 passat 16 de març de 2018 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, 

Ada Colau, concretament la corresponent al barri de la Sagrera. 

 

En aquesta Trobada, aquests van ser els temes que es van tractar: 

 
Associacionisme i identitat 

- Escola Icària 

• Una de les persones assistents evoca passatges històrics del barri, com per 

exemple, la fundació de l’Escola Icària l’any 1968, que es diu que era activa, 

laica, progressista i no discriminatòria, mixta, amb l'ensenyament del català, 

potenciadora de la relació pares-mestres i mantinguda pels pares. 

- Esperit de barri 

• Manifestacions sobre la història del barri, en què es destaca el paper de 

l’Escola El Sagrer, l’Assemblea de Catalunya i altres fets. 

• Intervenció reivindicant l’esperit de lluita del barri. 

• Intervenció manifestant l’orgull per pertànyer al barri de la Sagrera. 

 

Comerç i activitats econòmiques 

- Plaça Masadas 

• Des de l’Associació de Veïns i Veïnes es plantegen queixes sobre l’activitat de 

les terrasses a la plaça Masadas, que es diu que és un punt negre del barri. 

• Petició que es respectin estrictament les distàncies entre les terrasses i els 

vianants. 
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Convivència 

- Plaça Masadas 

• Queixes de greus problemes de convivència a la plaça Masadas, com ara de 

soroll. 

• Petició d’una reunió concreta per parlar de la situació de la plaça Masadas. 

- Gossos 

• Queixes de pixums i presència d’excrements a la zona dels habitatges de 

l’entorn d’Hipercor Meridiana. 

• Petició de vigilància i sancions contra els propietaris de gossos que no vetllen 

per les seves obligacions. 

 
Drets Socials  i  de Ciutadania 

- Escoles-espais segurs LGTBI 

• Algunes de les persones assistents a la Trobada expressa que l’Escola El Sagrer 

és una escola “Rainbow”,  un centre “LGTBI-friendly”. Explica que l’Escola Turó 

Blau va ser el primer d’aquests centres i demana que en general, les escoles de 

Barcelona tinguin les mateixes característiques. Es diu que hi ha una certa 

recança en general a les escoles davant el fet LGTBI, pors que costa de superar. 

També s’explica l’abast del projecte PER/Rainbow i es demana que 

l’Ajuntament es manifesti clarament en favor d’aquest model d’integració 

escolar. 

- Respecte a la diversitat 

• Petició que siguin respectades les persones de tota condició social, orígens 

diversos i que siguin superats els estereotips ètnics. 

• Petició d’augment dels espais protegits a la diversitat a la ciutat. 

 
Educació 

- Educació secundària 

• Diverses peticions d’un institut per al barri de la Sagrera. Es demana 

previsions. 

- Escola 30 Passos 

• Manifestació de certa angoixa de les famílies dels alumnes perquè l’Escola 

estigui allotjada en mòduls. 

• Una segona persona diu que no es pot estar d’acord amb que els mòduls 

siguin confortables. 

• Una tercera persona indica que l’Escola Congrés-Indians estava en barracons i 

que era una bona solució, mentre no es procedia a la construcció de l’edifici de 

l’Escola. 

• Petició que el centre educatiu sigui Institut-Escola. 

- Escola Mestre Gibert 

• Petició de suport per aquest centre educatiu 

• Petició d’un espai existent, colindant a l’Escola, que es diu que ha de ser 

expropiat fa anys. Es diu que el centre ha crescut molt en nombre d’alumnes. 

- Infants amb necessitats educatives especials 

• Queixa sobre els recursos que les famílies han de destinar a aquests infants. 

• Petició de vetlladores que tinguin cura dels infants amb necessitats educatives 

especials. 
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Equipaments 

- Equipaments culturals 

• Petició de més equipaments culturals per al barri 

• Petició que els centres cívics no estiguin gestionats per empreses privades 

• Petició de més tallers als equipaments dedicats a la Cultura 

- Pla d’Equipaments de la Sagrera 

• Queixa que no s’està respectant el Pla d’Equipaments de l’any 2010. 

Es diu que els diversos governs municipals posteriors no estan al dia amb les 

previsions del Pla. Es comenta que en el seu dia fou un compromís de 

l’Ajuntament i que no s’ha acomplit aquell compromís. 

- Centre Cívic Sagrera 

• Manifestació que el Centre Cívic Sagrera està molt ben gestionat i que valdria 

la pena que es posés el seu model de gestió com a exemple per a altres 

equipaments similars. 

 
Esports 

- Club Vòlei de Sant Martí 

• Queixa de goteres i de fred al pavelló on practiquen l’activitat esportiva, el 

Complex Esportiu Municipal Bac de Roda. Petició de reformes per a aquesta 

instal·lació.  

 
Habitatge 

- Mobbing habitacional 

• Queixa d’una persona que diu viure a una finca afectada al carrer Pons i 

Gallarza. Es parla d’un cas concret de mort de la propietària i venda a un nou 

propietari que està forçant la marxa dels llogaters, alguns dels quals es diu que 

fa 80 anys que hi resideixen. Es demana saber el nom del nou propietari. 

- Competències municipals d’habitatge 

• Petició de quines competències en matèria d’habitatge són pròpies de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

- Preus dels lloguers 

• Diverses queixes sobre la constant pujada dels preus dels lloguers, que es diu 

que estan en nivells insuportables. Es diu que els preus dels lloguers s’han 

multiplicat per tres. 

• Petició sobre què pensa fer l’Ajuntament sobre la situació de l’habitatge a 

Barcelona. 

 
Mobilitat 

- Transport públic en general 

• Queixa per la pujada del preu transport públic, en especial de la tarjeta T-10. 

• Petició que es prioritzi el transport públic. 

- Monopatins 

• Proposta d’un Centre d’Alt Rendiment per a practicants de l’skate. Es demana 

que en aquest espai es puguin practicar les 3 categories dels monopatins. 

- Bicicletes 
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• Diverses queixes sobre el comportament incívic de determinats ciclistes. 

• Manifestacions sobre els problemes per creuar l’av. Meridiana per raó del 

comportament incívic de certs ciclistes. 

• Queixa sobre el disseny del carril bici de l’av. Meridiana en el seu pas per 

carrer Sant Antoni maria Claret. 

• Queixa sobre el carril bici al carrer Garcilaso, que es diu que no s’utilitza i que, 

en canvi, hi ha ciclistes que van per les voreres. 

• Queixa sobre el carril bici del carrer Múrcia 

- Avinguda Meridiana 

• Peticions diverses que les obres de l’avinguda Meridiana abastin tota 

l’extensió de la via. 

• Petició que el carril-bici de l’avinguda no estigui al centre de la via, per evitar 

que els ciclistes s’empassin el fum dels cotxes. 

• Queixa sobre les dificultats per travessar l’avinguda Meridiana. 

- Autobusos interurbans 

• Petició que sigui reconsiderat el retranqueig amb què es diu que quedaria, 

segons les obres previstes, l’Estació d’autobusos de la Meridiana. 

• Diverses queixes sobre les cues que es generen a l’estació d’autobusos 

interurbans i sobre una exagerada concentració de persones. 

• Queixa al respecte dels tubs d’escapament dels busos, que s’orienten cap als 

vianants. 

• Queixa de massa contaminació a l’estació d’autobusos interurbans. 

• Queixa al respecte de busos interurbans que s’aturen a una parada del bus 

urbà H-8 i que generen massa fum 

• Petició que a la Meridiana no hi hagi parades dissimulades o amagades dels 

busos interurbans. 

- Autobusos urbans 

• Petició sobre el parc d’autobusos de Barcelona 

• Queixa pel pas del bus urbà a l’indret de l’av. Meridiana amb el carrer 

Garcilaso. Es diu que mig autobús talla el pas dels vianants en aquest lloc. Es 

demana un semàfor específic perquè això no passi. 

- Mobilitat substitutòria de vehicles privats 

• Queixa sobre els vehicles que aparquen al barri en sentit contrari a la circulació 

- Motocicletes 

• Petició que les motocicletes no aparquin a les voreres del barri. 

- Vehicle privat 

• Queixa perquè els nous carrils bici estan fent desaparèixer carrils de circulació 

per als vehicles privats. 

• Queixa d’un nombre massa elevat de vehicles privats circulant pel barri 

• Algunes queixes de persones que diuen que tenen cotxes antics i/o dièsels i 

assenyalen que no podran circular en breu per Barcelona. 

- Tarifes i abonaments Transports Públics 

• Petició d’un sistema més funcional alternatiu a les targes T-16. Es proposa un 

sistema com el que es diu que funciona a Londres, de gratuïtat per als infants. 

• Queixa sobre una tarja T-Trimestre que una persona assenyala que li fou 

robada i que TMB no li vol retornar. 

• Petició de restriccions a la circulació de vehicles a l’av. de Roma, on es diu que 

circulen massa vehicles. 

- Pacificació del barri 
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• Una de les persones assistents, que diu que és membre de l’Associació de 

Veïns i Veïnes de la Sagrera demana que hi hagi una pacificació real del barri.  

 
Salut 

- Pediatria al CAP Sagrera 

• Queixes sobre la situació del servei de Pediatria al CAP Sagrera. Es diu que 

s’han plantejat una solució des del CAP, però que no ha estat consultada amb 

els usuaris del centre. 

- Drets de Salut 

• Manifestació que els serveis bàsics de salut han d’anar per davant d’altres 

consideracions. 

• Petició de major control de la contaminació electromagnètica. 

 
Seguretat i  Prevenció 

- Seguretat al Metro 

• Queixa de robatori al Metro. 

 
Urbanisme 

- Estació de l’AVE 

• Petició que s’arreglin les voreres dels voltants de l’Estació de l’AVE. 

- Parc de la Pegaso 

• Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera es demana per la finalització 

de la tercera fase d’obres del Parc de la Pegaso. Es diu que és el pulmó de la 

Sagrera i que està infrautilitzat. 

• Petició de replantejar el projecte del Parc. 

- Plaça Assemblea de Catalunya 

• Petició d’unes porteries per jugar a futbol en aquest indret, en un espai que es 

diu que hi ha sorra. 

- Reurbanitzacions de carrers i places 

• Petició que sigui reurbanitzat el carrer Cortit. Es diu que existeixen uns estudis 

previs. 

• Queixa sobre l’estat del Parc de davant l’Escola El Sagrer, que es diu que està 

molt degradat. Es demana un projecte de millora on hi hagi un castell de joc. 

- Voreres 

• Queixa sobre l’estretesa de moltes voreres del barri 

 
Diversos 

- Energia 

• Petició sobre quina companyia proporciona energia a l’Ajuntament de 

Barcelona i si aquesta companyia empra fonts renovables. 

• Petició d’una major extensió de les energies renovables per Barcelona, com 

ara la generalització de les plaques fotovoltaiques. 

- Alcaldessa 

• Diverses mostres d’agraïment per la celebració de la Trobada a la Sagrera 
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• Un dels assistents manifesta la seva perplexitat davant el fet que l’Alcaldessa es 

dediqui actualment a la política, quan havia afirmat en el passat que no ho faria. 

- Festival de la Jota Aragonesa 

• Petició d’una sala d’actes o teatre per a la realització d’un esdeveniment 

anomenat “Festival de la Jota Aragonesa”. Es diu que l’activitat tindria un 

caràcter benèfic i aniria en favor de la Fundació d’Esclerosi Múltiple. 

 


