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Trobada amb l’alcaldessa a Sant Antoni 

Barri: Sant Antoni 
 
Districte: Eixample 
 
Data: 11.11.2016 
 
Lloc: Escola Ferran Sunyer  
 
Horari: de 18.30 a 21:00 hores 
 
Difusió: http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/trobada-amb-lalcaldessa-al-
barri-de-sant-antoni 

 

 
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. 

L’11 de novembre de2016 va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri de Sant 
Antoni. 

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

Comerç i  activitats econòmiques  
- Mercat del Llibre 

 En relació al Mercat del Llibre intervé el president de Llibreters de Sant Antoni 
demanant que se solucioni políticament (i no tècnicament) el tema. Parla de 
manca de previsió del procés que hi ha hagut fins ara. Es manifesta en contra 
de la instal·lació de possibles estructures efímeres per als 200 comerciants del 
llibre, que assenyala que viuen en una sensació d’incertesa. Acaba dient que la 
situació està aturada. 

 Petició que el Mercat del Llibre se situï dins l’illa del Mercat i no en possibles 
estructures efímeres o marquesines. 

 Manifestació d’un assistent sobre la responsabilitat dels responsables del 
Mercat del Llibre en què no s’hagi arribat a resoldre el tema. Acaba dient que 
cal que tothom hi posi de la seva part per desencallar el tema. 

- Sant Antoni Comerç 

 Intervenció del president de Sant Antoni Comerç en què destaca el procés de 
remodelació del Mercat de Sant Antoni des del 2009. També esmenta els 
establiments que han hagut de tancar, però que el nou mercat donarà 
dinamisme comercial i econòmic. 
Finalment comenta la necessitat que el comerç del barri no sigui clònic d’altres 
llocs, sinó que es caracteritzi per ser plural i, alhora, singular, afavorint la 
cohesió social i la varietat comercial a Sant Antoni.  
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- Establiments de restauració 

 Queixes per l’elevada activitat dels establiments de restauració, especialment 
bars. Es diu que tot plegat és per culpa d’un procés especulatiu i que pot 
acabar fent de Sant Antoni un barri de monocultiu gastronòmic. 

 Diverses queixes en relació a les molèsties que causa la gran afluència de 
persones que van als restaurants i bars del barri. Es parla d’invasió 
d’establiments de restauració, i de crits i soroll excessiu fins a la matinada. 

 Petició d’una moratòria per a nous establiments de restauració a Sant Antoni. 

 Petició d’un Pla d’Usos, un Pla Estratègic o un Pla de Desenvolupament 
Econòmic per al barri. 

 Manifestacions sobre els grups de pressió que estarien darrere del 
desplegament d’establiments de restauració a Sant Antoni.  

 
Convivència 

- Queixes genèriques 

 Diverses queixes de la situació que viu el barri de deteriorament de la 
convivència i de degradació de Sant Antoni. 

- Ferrovellers 

 Queixes de molèsties per l’activitat dels ferrovellers, que es diu que crea 
molèsties. 

- Sensellarisme 

 Queixes de persones sense llar i indigents que consumeixen alcohol, orinen, 
originen baralles i embruten alguns carrers de Sant Antoni, generant 
molèsties. Concretament s’esmenten com a espais més afectats l’avinguda 
Mistral (enfront al número 14) i la plaça Folch i Torres (es parla d’una situació 
crítica per la proximitat de l’Institut Milà i Fontanals i l’Escola Rubén Darío) 

- Llançament de brossa 

 Queixa de persones que llencen papers i brossa en general a la via pública. 
- Grafittis 

 Queixa de l’acció de persones que embruten amb pintades les persianes 
d’establiments i particulars, i façanes del barri. 

- Gossos 

 Diverses queixes que els excrements de gossos estan contribuint a la 
degradació del barri. Es diu que cal actuar en aquesta qüestió des del vessant 
educacional que no pas en aspectes de neteja. 

 Petició que siguin sancionades les persones que no es fan càrrec de netejar els 
excrements fets pels seus gossos a la via pública. 

 
Cultura 

- Biblioteques 

 Petició que siguin ampliats els horaris de les biblioteques de la ciutat, en 
espacial els dissabtes, diumenges i festius. 

 
Drets socials 

- Sensellarisme 
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 Petició d’una actuació més important dels Serveis Socials de l’Ajuntament en 
relació amb les persones que dormen al carrer, en el sentit que s’evitarien 
situacions de brutícia i comportaments no desitjables. 

 Peticions de major protecció per a les persones sense sostre. 
- Infants i Joves 

 Petició de nous equipaments d’esports i música per als infants, amb la idea de 
creixement físic i cultural. 

- Ocupació 

 Queixa en relació a la inacció del sector privat per a la creació de llocs de 
treball, especialment per a les persones de més de 40 anys. 

 Es demana informació sobre les accions de l’Ajuntament en relació a la creació 
d’ocupació, els Plans d’Ocupació i les empreses que treballen per a la 
municipalitat. 

 
 

Ecologia Urbana 
- Neteja 

 Diverses queixes genèriques de brutícia i de manca de neteja al barri. Es diu 
que cal més conscienciació per part de la ciutadania. 

- Espai Germanetes 

 Petició de replantejament dels usos previstos per a l’Illa Germanetes. Es diu 
que cal revisar el projecte d’instal·lació de nous equipaments a l’indret (com 
ara un Institut i espais per a la Gent Gran), en el sentit que es consolidi el parc 
que hi ha en aquests moments, que sigui prioritzat el verd actual en detriment 
dels equipaments previstos. En aquest sentit es demana l’obertura d’un procés 
de participació per consultar el veïnat sobre el tema del replantejament de 
l’Illa Germanetes. 

- Verd urbà 

 Queixa de la manca de verd al barri. Es diu que tan sols n’hi ha a l’avinguda 
Mistral i que aquest espai verd podria prosseguir, com a via verda, pel carrer 
Tamarit. 

- Plaça Folch i Torres 

 Petició de potenciació de l’espai de la plaça Folch i Torres, superant els 
problemes de convivència que existeixen, i que s’hi faci una reurbanització que 
estigui d’acord amb el fet que és nexe entre 3 barris de 3 districtes diferents. 

- Mobiliari urbà 

 Diverses queixes de pocs bancs per seure a les immediacions del Mercat de 
Sant Antoni (es diu que al barri hi ha moltes persones grans i que tan sols hi ha 
bancs a la Ronda Sant Pau i a l’avinguda Mistral). 

 Petició que la possible instal·lació sigui amb bancs amb barres, per evitar que 
hi dormin persones. 

 

 

 

 

Educació 
- Escola pública 
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 Queixes de manca de places d’escola pública al barri. S’emfasitza que tan sols 
hi ha una escola de primària i que l’educació secundària s’ha de cursar fora de 
Sant Antoni. 

- Institut Milà i Fontanals 

 Petició que sigui dignificat l’Institut, la diversitat dels seus estudiants i que 
aquests tinguin un paper protagonista en l’entorn de la plaça Folch i Torres. 

- Escola Rubén Darío 

 Queixa sobre la situació de degradació de l’Escola per la seva proximitat a la 
plaça Folch i Torres. 

- Escola Ferran Sunyer 

 Petició que l’Escola Ferran Sunyer tingui ús prioritari del solàrium de la 
instal·lació Aiguajoc, que segons es diu és infrautilitzat per aquest equipament 
esportiu i que l’Escola té 500 infants que necessiten aquest espai. 

 Petició que sigui implantada “Zona 30” a les immediacions de l’Escola. 

 
Habitatge 

- Habitatge social 

 Peticions de més habitatge social per part de l’Ajuntament. 

 
Mobilitat 

- Pacificació àrea Mercat de Sant Antoni 

 Intervencions d’alguns assistents que destaquen les actuacions a realitzar per 
aconseguir la pacificació dels entorns del Mercat. 

 Peticions que, amb motiu de l’acabament de les obres del Mercat de Sant 
Antoni, que no sigui obert al trànsit el tram de la Ronda Sant Antoni 
actualment sense circulació. 

- Contaminació 

 Queixes pels alts nivells de contaminació al barri 
- Parades de busos 

 Queixa de la desaparició de parada de bus de davant el Mercat de Sant Antoni. 
Es demana que sigui reposada la parada en relació al desplegament de la xarxa 
ortogonal. 

- Busos 20 i 64 

 Queixa per l’eliminació de les línies 20 i 64 
- Bus V20 

 Queixa en relació al bus B20, que quan arriba al barri per anar a la platja, és 
curull de gent i els veïns de Sant Antoni no poden entrar-hi. 

- Bicicletes 

 Queixes diverses pels comportaments incívics de ciclistes que circulen per les 
voreres i/o a gran velocitat. Es parla d’accidents provocats per usuaris de 
bicicletes i es demana una normativa més explícita. 
S’especifica com a via on corren massa les bicicletes el carrer del Marquès de 
Campo Sagrado. 

 Petició que siguin registrades i/o matriculades les bicicletes de Barcelona, a 
semblança dels cotxes. 

 
Salut 
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- Hospital Clínic 

 Queixes d’un representant de la Plataforma de Resistència al Clínic sobre les 
llargues llistes d’espera i la situació de les urgències hospitalàries. Es parla de 
saturació hospitalària i es demana que l’Ajuntament tracti el tema amb la 
Generalitat. 

 
Seguretat i  Prevenció 

- Enllumenat 

 Petició de millora de l’enllumenat a certs trams del carrer del Marquès de 
Campo Sagrado. 

- Guàrdia Urbana 

 Peticions d’una actitud més activa de la Guàrdia Urbana davant certs 
problemes de convivència. 

 
Turisme 

- Allotjaments turístics 

 Queixes generalitzades sobre els anomenats “allotjaments turístics”. Es diu 
que hi ha a diversos indrets del barri i que a Sant Antoni hi ha un 11% de llits 
d’ús turístic. 

 Queixes sobre l’especulació generalitzada existent al barri per raó de la 
promoció de Barcelona com a capital turística, que fa elevar el preu dels 
lloguers i expulsa el veïnat del barri de casa seva per la pressió immobiliària. 

 Manifestació d’agraïment per les mesures de denúncia dels pisos turístics 
il·legals (web i telèfon). 

 Un assistent informa de la celebració d’un acte en relació al turisme al barri 
per al 19 de novembre. 

 
Varis 

- Funerària pública 

 Manifestació d’agraïment per la iniciativa de la Funerària Pública que està 
impulsant l’Ajuntament. 

- Telèfon d’atenció ciutadana 

 Agraïment per la gratuïtat del servei d’informació 010 
- Platja de la Barceloneta 

 Petició que hi hagi més neteja a la platja 
- Participació 

 Es produeixen diverses mostres d’agraïment per la celebració de la Trobada de 
l’Alcaldessa a Sant Antoni, i que cal fomentar la cultura de la implicació i la 
participació ciutadanes com a eines de transformació i millora. 

 


