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Trobada de l’Alcaldessa al barri de Sant Andreu de Palomar 

 

 Barri: Sant Andreu de Palomar 
 

 Districte: Sant Andreu 
 

 Data: 01.06.2018 
 

 Lloc: Escola Can Fabra 
 

 Horari: de 18.40 a 21:15 hores 
 

 Difusió: 
     - Crònica al web del Dte. Sants-Montjuïc: 

https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/molta-participacio-en-la-
trobada-amb-lalcaldessa-a-lescola-de-can-fabra_670258 

     - Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157697518490125 
 

 
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 1 de juny va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, 
concretament la corresponent al barri de Sant Andreu de Palomar. 
 
En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

 
  Convivència 

- Queixes genèriques 

 Queixa d’escopinades al barri. 
- Brutícia 

 Queixa d’objectes diversos que es deixen als carrers, provocant la brutícia del 
barri. 

- Passeig Santa Coloma 

 Queixa de problemes importants de convivència al passeig Santa Coloma i 
zones properes. 

- Soroll 

 Queixa que no s’estan aplicant rigorosament les ordenances pel que fa al so 
ambiental. 

 Queixa de la contaminació acústica a l’avinguda Meridiana. 

 Queixa de soroll i molèsties diverses al recinte de La Bostik Centre Cultural. Es 
diu que es fan concerts, mercats i altres activitats molestes, i es demana que 
no s’atorgui permisos per a les activitats en aquest espai. 

 Queixa del nivell de soroll existent al recinte de Fabra i Coats. La queixa és 
sobretot pels concerts que s’hi fan a les nits i no es comprèn que aquestes 
activitats tinguin el corresponent permís municipal. 

https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/molta-participacio-en-la-trobada-amb-lalcaldessa-a-lescola-de-can-fabra_670258
https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/molta-participacio-en-la-trobada-amb-lalcaldessa-a-lescola-de-can-fabra_670258
https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157697518490125
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- Alimentació a animals 

 Queixa de les persones que donen de menjar als coloms. 
- Gossos. Brutícia i molèsties 

 Diverses queixes en relació a les molèsties al barri per la presència de 
defecacions i orins de gossos. 

 
Drets Socials  

- Persones amb discapacitat 

 Queixa que els transbordaments als intercanviadors de la nova xarxa de bus és 
dificultosa per a persones amb mobilitat reduïda. 

 Queixa que a voltes no hi ha espai per a les cadires de rodes als busos de la 
nova xarxa. 

 Queixa que la màquina cancel·ladora de bitllets és massa elevada. 

 Queixa que les parades dels busos de la nova xarxa no estan preparades. 

 
Educació 

- Escola Can Fabra 

 Intervé una persona de la comissió d’Exteriors de l’AMPA, qui diu que la 
comissió va néixer per millorar el pati de l’Escola en coordinació amb el 
personal docent. 

 Petició d’un parc a l’espai on s’han retirat els mòduls de l’Institut Martí Pous. 
Es proposa de fer-ho de forma comunitària amb el conjunt del barri de Sant 
Andreu. 

- Escola Mestre Gibert 

 En l’acte representants de la comunitat educativa de l’escola Mestre Gibert, 
tot lliurant un plec de signatures, fan reivindicació d’un solar que és a tocar del 
propi centre escolar. Es diu que l’espai és d’un particular i que, des de l’any 
1998, es demana que sigui expropiat. 

 Queixa de l’aparició de 2 grups extres (també anomenats “bolets”) a l’Escola. 
Es demana que no es repeteixi aquesta situació. 

- Escola Eulàlia Bota 

 Petició que els alumnes amb necessitats especials puguin entrar a l’Escola per 
la porta principal i no per una entrada lateral. 

- Escola 30 Passos 

 Representants de l’AMPA de l’Escola indiquen que estan en barracons i que 
tenen grups extres (anomenats “bolets”) d’alumnes. Diuen sentir-se enganyats 
pel Consorci d’Educació i demanen nous mòduls. 
També es demana més planificació i no perdre espais del recinte escolar. 

- Escola Ignasi Iglesias 

 Petició de més recursos per aquesta escola que es diu que ara serà de 2 línies. 
- Diversos 

 Petició d’ajut econòmic per pagar els desplaçaments que els seus 2 fills han de 
fer per anar a una escola concertada, després que la seva petició d’escola 
pública va ser rebutjada pel Consorci d’Educació. 

 Petició de més recursos i recolzament per a les famílies que tenen infants amb 
necessitats especials.  
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Esports 
- Instal·lacions esportives 

 Queixa que s’està construint una pista esportiva al carrer Pare Manyanet que 
farà desaparèixer una piscina. 

 Queixa per la situació de dèficit dels equipaments esportius del Districte. 
- Centre Esportiu Municipal-CEM La Sagrera 

 Petició de millores per al Centre Esportiu Municipal de La Sagrera. 
 Es demana si a l’equipament es construirà una piscina descoberta. 

- Skate-parc 
 Petició d’un skate-parc al barri. Es diu que el més proper és un que hi ha al 

Poblenou. 

 
Habitatge 

- Venda d’immobles per la Generalitat 
 Algunes persones comenten la situació de venda/subhasta d’una quinzena 

d’edificis per part de la Generalitat. 
- Immobles pendents de construcció 

 Petició que la Generalitat de Catalunya impulsi la construcció d’uns blocs de 
pisos al barri que es diu que estan pendents de fer. 

- Preus dels lloguers, especulació i expulsió del veïnat 
 Queixes sobre la pujada dels preus dels lloguers, que es diu que estan en uns 

nivells exagerats. Es diu que aquest fet està generant una bombolla 
immobiliària agressiva que provoca que el veïnat hagi de marxar del barri. 

 
Medi Ambient 

- Arbrat 
 Petició que es retalli amb més cura l’arbrat del carrer. 

 
Mobilitat 

- Transport públic en general 
 Queixa que el transport públic funciona de forma irregular. 

- Bicicletes 
 Queixes de circulació de bicicletes a molta velocitat 
 Queixa que els carrils-bici no estan prou utilitzats 
 Manifestacions de conformitat amb l’ampliació de la xarxa de carrils-bici. 

- Tren a Sant Andreu 
 Petició que el tren de la costa pari a l’estació de Sant Andreu. 

- Excés de velocitat 
 Queixa que al pas elevat del carrer Fabra corren els cotxes en excés de 

velocitat. 
 Petició que es posin bandes reductores de velocitat. 

- Mobilitat particular 
 Queixa per les restriccions de circulació dels cotxes privats, que es diu que ha 

de ser compatible amb la mobilitat pública. 
 Queixa de massa circulació de vehicles a l’àmbit del carrer Segre. 
 Manifestació d’una de les persones assistents que cal seguir lluitant per a la 

disminució del vehicle privat. 
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 Petició que es faciliti l’aparcament dels vehicles privats per tal d’evitar que, en 
la seva cerca d’estacionament, els cotxes van contaminant. 

 Queixa que molts vehicles no aturen el motor quan estan aturats, cosa que 
significa pol·lució atmosfèrica innecessària. 

- Busos 
 Una persona manifesta la seva preocupació perquè els carrils de bus no són 

prou amples i segregats. Diu que això passa a molts llocs de la ciutat. 
 Queixa perquè el barri, segons es diu, ha perdut 3 línies de bus, substituïdes 

per la V-21. 
 Queixa que els recorreguts dels busos són lents. 
 Petició d’una línia de bus que porti del barri de Sant Andreu al centre de 

Barcelona. 

 
Neteja 

- Queixes genèriques 
 Queixes de deficiència de la neteja al barri. 
 Petició de major control de les persones que netegen els carrers. 

- Recollida pneumàtica 
 Petició de recollida pneumàtica de deixalles. 

- Baldeig 
 Queixa que els baldejos no s’acaben de fer de forma efectiva.  

- Vehicles de neteja 
 Queixes sobre els vehicles de neteja, que es diu que són massa sorollosos. 

 
Salut 

- Radiacions nocives 
 Queixa d’una antena de telefonia que hi ha a prop d’uns habitatges del carrer 

Cinca. Es diu que pot provocar malalties greus. 
- Arbrat 

 Algunes peticions que es faci alguna cosa per pal·liar l’acció dels plataners 
contra la salut. 

 
Seguretat 

- Guàrdia Urbana 
 Queixa que la Guàrdia Urbana no es veu pel barri. 
 Queixa de baixa activitat de la Guàrdia Urbana al centre de Barcelona. 

 
Urbanisme 

- Obres carrer Gran de Sant Andreu 
 Petició, en nom del veïnat de la zona del carrer Gran de Sant Andreu amb la 

plaça de Mossèn Clapés, que les obres del carrer Gran de Sant Andreu arribin a 
aquesta banda del barri. Es demana que hi hagi un carril “30” per a la 
circulació de vehicles i un altre per a la circulació de bicicletes. 

- Plaça Mossèn Clapés 
 Queixa que la plaça està deteriorada. 

- Parcs  
 Petició que al Parc Santiburcio hi hagi un wc adaptat. 
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 Petició que siguin millorats els parcs infantils i zones de parc per als nens i 
nenes. 

 Queixa que a molts parcs no hi ha una àrea per a infants. 
 Queixa que els parcs no estan ben cuidats, posant-se com a exemple el Parc de 

la Pomera. 
- Àmbit del barri carrer Gran de Sant Andreu amb plaça de Mossèn Clapés 

 Queixa que a aquest àmbit del barri no s’han fet actuacions en molts anys, 
més enllà del casal de Gent Gran i el Parc de Santiburcio. 

 Petició que s’arregli un parc que hi ha en aquesta zona del barri. 
 Petició que sigui dedicada a espais verds un espai d’aquesta zona del barri on 

hi ha unes naus expropiades que tenen al seu interior vehicles de lloguer. 

 
Diversos 

- Atenció ciutadana 
 Queixa que les cites prèvies a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Andreu no 

s’atenen correctament. 
- Municipalització de l’aigua 

 Petició de municipalització de la gestió de l’aigua. 
- Calderes 

 Queixa sobre la nova normativa obliga que s’hagin de fer noves sortides de 
fum en la substitució de les calderes as domicilis. Petició d’una solució que faci 
possible adaptar les calderes ja existents a la nova normativa. 

- Sostenibilitat 
 Petició que als domicilis es pugui fer una instal·lació senzilla i econòmica que 

permeti la recàrrega de vehicles elèctrics. 
 Queixa contra el cotxe elèctric si s’està produint de forma negativa contra els 

drets dels treballadors. 
 Queixa que a Sant Andreu no hi ha compostadors. 

- Emprenedoria cultural 
 Una persona assistent a la Trobada de Sant Andreu explica que té un projecte 

comunitari anomenat “El portal de l’amor” pel qual calia tallar un carrer. Diu 
que a la petició se li va contestar que havia d’aconseguir el suport d’alguna 
entitat o pagar 1.000 euros. Demana la col·laboració de l’Ajuntament per 
portar endavant la iniciativa. 

- Llaç a la façana de l’Ajuntament 
 Una persona assistent a la Trobada de Sant Andreu demana aclariments sobre 

l’episodi de retirada del llaç groc de la façana de l’Ajuntament, el passat 27 de 
maig de 2018. 

- Contaminació lumínica 
 Queixa de contaminació lumínica a l’avinguda Meridiana. 

- Alcaldessa 
 Diverses persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la 

present Trobada de l’Alcaldessa. 
- Impostos 

 Una persona que diu ser família monoparental, es queixa perquè, quan va 
demanar un ajut per al pagament de l’IBI, es va veure obligada a fer la 
declaració de renda. Diu que va haver de pagar més de 600 euros per aquest 
tràmit quan l’ajut va ser només de poc més de 200 euros. Aquesta persona 
esmenta que des de l’Ajuntament se li ha dit que hauria de recórrer al 
Defensor del Pueblo. 

- Nomenclàtor 
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 Queixa d’una persona que no li agrada la denominació de “Santiburcio” per al 
parc existent al barri que té aquest nom. 

- Aportacions de la Generalitat 
 Queixa sobre el fet que la Generalitat de Catalunya no fa front a les seves 

obligacions pel que fa a l’aportació de recursos per a àmbits diversos. 
- Centre d’Interpretació del Treball 

 Una de les persones assistent a la Trobada reconeix a l’Alcaldessa la tasca feta 
per l’Ajuntament en relació amb el Centre d’Interpretació del Treball, que hi 
haurà al recinte de la Fabra i Coats. 

- Atenció a animals 
 Queixa d’esterilització d’una colònia de gats. La persona que intervé diu que 

ajuda els gats des d’una protectora d’animals i que, quan una instal·lació 
concreta del barri (es diu que és un casal) tanqui les seves portes al mes 
d’agost, no s’hi podrà deixar aliment per als gats. 
Per tot plegat es queixa d’insensibilitat de l’Ajuntament i que la Gerent del 
Districte no ha respost a comunicacions que se li han adreçat. 


