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CONSELL DE BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

15 de març de 2022   18:30h 

Format virtual i presencial  

Enregistrat: https://youtu.be/GmWhgLTz7s4 

   

Assistents 

President:  Pau Gonzàlez, regidor del districte de l’Eixample. 

 

Comissió de Seguiment: 

Mar Trallero Cordero. Consellera de barri entrant del Grup M. BenComú 

Arnau Mallen Boronat. Conseller GM. ERC 

Pol Serrano Pueyo. Conseller GM. Junts x Cat 

Pedro Juan Sánchez Murillo. Conseller GM. Ciutadans 

 

Relació  d’entitats membre de la Comissió de Seguiment que han assistit: 

Associació de veïns i veïnes Sagrada Família 

Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Gaia 

L’Eix Sagrada Família 

 

 

Assistents: 

Assistència total en el moment de màxima afluència:   47 

Ciutadanes i ciutadans:      26 

Representants d’entitats:       8 

Altres (consellers, tècnics i ponents)      13 

 

Representants de les següents entitats 

AFA Escola 9 Graons  

AFA Escola Tabor 

Agrupament Escola Antoni Gaudí.  

 

Tècnics Municipals i ponents 

Francesc Roma, Comunicació i Participació – Gerència d’Ecologia Urbana 

Marta Fabra Pallas, Projectes estratègics de Medi Ambient i Serveis Urbans. Gerència Ecologia 

Urbana. 

Elisabet Gallardo Blanco, Agència d’energia de Barcelona, gerència adjunta de Medi Ambient i 

Serveis Urbans. Gerència Ecologia Urbana. 

Joan Cambronero, Gerent del districte. 

https://youtu.be/GmWhgLTz7s4
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Carles Ruiz, adjunt a la Gerència del districte.  

Isabel Pagès Font. Cap del departament de Comunicació. 

1 agent de la Guàrdia Urbana del Districte Eixample. 

Fidel González Pérez. Tècnic de la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització.  

Teresa Gómez. Coordinadora territorial i de convivència del districte.  

Olga Bastidas Martin. Secretaria del Consell de Barri. 

 

Ordre del dia 

1. Seguiment dels compromisos d’anteriors Consells de Barri. 
2. Sol·licitud candidatura a la Comissió de Seguiment: AFA Escola Tabor. 
3. Pla de neteja i manteniment del barri. 
4. Torn obert de paraula. 

 
 

La sessió comença a les 18.35 h amb la benvinguda del regidor del districte, el Pau Gonzàlez i 

explicant quin ha estat l’ordre del dia que ha decidit la Comissió de seguiment del consell de barri. 

I comenta quins són els punts de l’ordre del dia del Consell de Barri. 

1. Seguiment dels compromisos d’anteriors Consells de Barri. 
El regidor presenta a la Mar Trallero, consellera del barri i entre tots dos fan el repàs dels 
diferents temes d’informació. 
Amb l’arribada de la Covid19 va quedar trucant el grup de treball de seguiment del temple. El 
mandat passat es va fer tota la modificació del que suposava  dins el temple i quedava pendent 
tota la resta del debat de l’entorn del Temple, es va fer una primera reunió  a inicis del 2020 i tot 
just ara s’ha reprès els contactes amb l’associació de veïns  i amb diferents actors per començar 
amb els grups de treball. Es preveu convocar la segona sessió del grup tan aviat com es pugui.  
 
S’han començat les obres del primer enderroc del mercat de la Sagrada Família i hi haurà una 
afectació important amb les obres, amb una inversió de 10 milions d’euros, però en finalitzar  les 
obres, el barri tindrà un guany quan a equipaments i serveis municipals: millora del mercat, 
millora del casal infantil, millora de l’Espai de Gent Gran que se situa a peu de carrer i l’ampliació 
d’espais per al Centre Cívic. 
 
Ha començat la construcció de l’habitatge de l’illa Glòries, que serà la construcció d’habitatge 
públic més gran de tot l’estat  amb 238 pisos i donarà habitatge a uns 800 veïns. Són uns trenta 
mesos d’obres amb una inversió de 44 milions d’euros. També està en marxa la reparcel·lació de 
tota la part de dalt de glòries. S’ha d’acabar d’endreçar de qui són urbanísticament les propietats 
i permetrà fer nous equipaments tant per joves i entitats com la ubicació definitiva de l’Escola 
Gaia, amb tota la retirada d’amiant.  
 
A l’àmbit de mobilitat hi ha dues grans intervencions, una per setmana Santa i l’altra per l’estiu i 
són les obres de la línia L5 (des de Diagonal fins a Vilapicina) que ajudaran a millorar les molèsties 
de les vibracions  provocades per  l’envelliment de les vies, segon informació de TMB, quedant 
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pendent les molèsties de la línia L2. Es deriva a l’Escola Tabor a fer servir els canals oficials de 
TMB per informar de les vibracions que pateix l’escola. 
 
S’ha obert el carril bici del carrer Nàpols seguint amb l’ampliació de la xarxa de carrils bici a la 
ciutat.  
 
A continuació la consellera de barri fa el retorn de l’últim consell de barri dedicat al tema dels 
entorns escolars al barri, on les diferents AFA van presentar propostes de millores per crear 
espais segurs i amables pels infants.  
La consellera fa un retorn on destaca: 

 La plena sintonia del govern de la ciutat en la seva diagnosi i propostes de millora que no 
només afecta el barri sinó que afavoreix en tenir una ciutat amable per tothom.  

 S’informa que s’ha iniciat el treball de grup impulsor de la superilla Barcelona en els trams 
que afecten la Sagrada Família. L’objectiu és reduir la contaminació, el soroll per tenir una 
ciutat més amable i segura. S’anima a les AFA a traslladar les seves propostes a les 
sessions de treball del grup impulsor de la superilla, perquè en aquest grup no només es 
tracta de decidir quins eixos verds s’aplicaran sinó també es treballarà els entorns 
immediats. 

 En relació amb la demanda de millora del mobiliari urbà: es convida a les AFA a participar 
al Pla Cuidem Barcelona que serà explicat al següent punt de l’ordre del dia.  

 Va haver-hi una demanda de peticions de senyals i radars per controlar la mobilitat. S’han 
recollit totes les demandes i s’han traslladat a l’àrea de mobilitat perquè facin un retorn 

 Les obres del Tramvia afecten alguns dels entorns escolars. La setmana pastada es va fer 
una reunió amb l’Escola Ramon Llull  on l’AFA va fer propostes de millora del seu entorn 
escolar i amb la intervenció de les obres del tramvia algunes podran ser resoltes.  El 
dimarts 22 de març a les 17:30 h es farà una altra sessió amb l’Escola Gaia, l’Escola dels 
Encants,  l’Escola Bressol Leonor Serrano i el Club de Petanca la Cenia per veure 
l’afectació de les obres. 

 En relació amb les motos en la vorera han estat traslladades, les propostes,  a mobilitat.  
 El tema de l’amiant al voltant de les escoles s’està resolent i s’està treballant amb els 

propietaris de les teulades afectades.  
 
Es dona opció de torn de paraula per aclariments:  
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

AFA Escola Tabor: pregunta com poden 
informar a TMB les seves queixes sobre el 
tema vibracions 

Regidor: la Mar els explicarà com fer la 
queixa perquè quedi contenia.  

AFA 9 Graons: demana les dades dels 
radars pedagògics que se'n 
van instal·lar al voltant de les escoles de 
l’Eixample en 2020, per fer-se una 
fotografia de la situació. Comenta la 
inseguretat pels infants a passejar per 
voreres a causa de les motos (cal 
sancionar) 
 

Regidor: es demanaran les dades dels 
radars pedagògics i es faran arribar. 
Abans de l’estiu hi haurà una vintena de 
radars instal·lats per la ciutat que 
ajudaran a reduir la velocitat. 
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AFA Gaia: demana que siguin els tècnics  
o polítics del districte qui derivin als 
diferents òrgans de participació que ha 
comentat la consellera les seves 
propostes de l’últim consell de barri.  

Regidor: districte derivarà les propostes 
que surtin  dels consells de barri, però 
també està bé conèixer quins són els 
espais específics on poder treballar els 
diferents temes d’interès.  

Família Escola Ramon Llull: amb les obres 
del tramvia vol saber com queda Consell 
de Cent que és on està l’entrada habitual 
de l’escola. 

Regidor: Consell de Cent és un dels eixos 
verds de la superilla Barcelona i caldrà 
anar treballant el seu allargament, està 
previst que arribin a Ramon Llull però no 
de forma immediata. 

Veïna del barri: és queixa del discurs 
polític dels “Comuns” que parlen d’una 
ciutat amable i sostenible i resulta 
impossible passejar per les voreres amb 
tranquil·litat perquè les  bicis van per on 
volen sense control i sense cap sanció. No 
entenc per què aquesta modalitat de 
vehicle (patinet, bici) no estiguin 
matriculats.  Caldria acabar tot allò que hi 
ha a mitges i no començar obres noves. 

Regidor:  No es pot oblidar, com les 
dades, informen de com la contaminació i 
el soroll afecta directament al 
desenvolupament cognitiu dels infants 
tinguem fills o no en edat escolar. I cal 
anar transformant la ciutat a un espai 
més amable. En aquest mandat hi haurà 
una convocatòria pública de 1000 places 
de guardià urbana i s’ha creat una 
patrulla que va en bicicleta amb l’objectiu 
de vetllar pel bon funcionament dels 
carrils bici. L’Ajuntament està acabant el 
que està a mitges com l’obra del tramvia i 
la renovació del mercat i dels 5 
equipaments ja existents.   

Veí i membre de l’Agrupament Escolta 
Antoni Gaudí:  com usuari de la bicicleta 
creu que el problema no és sancionar 
sinó crear carrils bicis bidireccionals per 
facilitar el seu ús i així evitar que el ciclista 
circuli per la vorera.  Un altre tema a 
solucionar és com estan fets (poc 
pràctics)  

Regidor: no està d’acord amb el carril bici 
bidireccional a no ser que sigui grans 
avingudes, perquè els carres tenen una 
direcció i cal anar amb el mateix sentit, 
perquè facilita la seguretat.  

Membre del Club de petanca la Cenia: 
pregunta pel nou projecte d’obres del 
carrer Cartagena amb Consell de Cent 
(correspon a la nova ubicació del club).  

Regidor: s’està desenvolupant el projecte 
d’equipament per joves, cultura popular-
castellers- i per les petanques la Cenia 

 
 

2. Sol·licitud candidatura a la Comissió de Seguiment: AFA Escola Tabor. 
 
S’ha rebut, per part de l’AFA de l’Escola Tabor, la sol·licitud de formar part de la comissió de 
seguiment del Consell de Barri i tal com diu el Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament, si ningú té cap impediment d’aquesta incorporació, es donaria per acceptada la 
sol·licitud.       
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3. Pla de neteja i manteniment del barri. 
 

Ponents:  Marta Fabra, com a referent de neteja i Elisabeth Gallardo, com a referent de 

manteniment.  

Es pot disposar de la documentació presentada al següent enllaç 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrisagradafamilia/f/2891/meetings/5198 

Es pot visionar  la presentació en l’enllaç:  

https://www.youtube.com/watch?v=GmWhgLTz7s4  a partir del minut 52.  
 
Aquest resum recull les propostes ciutadanes al consell de barri proporcionat per l’empresa 

Neteja:  

Quant a la neteja i la recollida de residus: 

 El veïnat reclama que hi ha zones on les femtes i pixums de gossos ocupen tot el carrer i 
encara que es netegi es torna a omplir l’endemà. Al carrer de Padilla des de València fins 
Diagonal, banda Besòs cal més freqüència en la neteja i més específica per a brutícia de 
gossos, potser perquè va a parar a una àrea d’esbarjo de gossos. Una de les entitats 
presents proposen posar un dispensador de bosses i ampolles de neteja gratuïtes a tota 
aquesta zona.  

 S'hauria de fer alguna cosa per resoldre els problemes que causen els pipis de gossos a 
les façanes.  

 Una altra agrupació defensa que la solució a la brutícia dels gossos són les multes. 
D’altres, suggereixen una solució de formació activa i incentius a les persones que tenen 
animals de companyia.  

 A la sessió es fa la pregunta de qui i amb quina freqüència es netegen els pipi-can.  
 A l’estiu recollir el contenidor marró cada dos dies és poc.  
 Al carrer Enamorats han posat contenidors de rebuig davant finques particulars, en 

concret dos. Abans estaven tots davant dels horts urbans i consideren que la ubicació era 
millor.  

 Al carrer de Sicília, entre Mallorca i València caldrà incrementar la freqüència de 
recollida dels contenidors, estan desbordats cada dia.  

 Els contenidors d’Av. Gaudí i del Parc Central de la Sagrada Família s’han de buidar amb 
major freqüència, i arranjar els desperfectes que han fet al paviment i al vial. És una 
zona molt bruta, els voltants dels contenidors és el lloc més brut.  

 S'hauria de repensar això de posar els contenidors entre la vorera i el carril bici al carrer 
de Provença, perquè resulta perillós pels veïns i no reciclen per por.  

 L’Eix Comercial demana estar a les reunions per parlar de les ubicacions i les afectacions 
de la col·locació dels contenidors.  

 Hi ha molta gent que llença la bossa de brossa a terra, al costat dels contenidors, i no a 
dins.  

 Al carrer Padilla i av. Gaudí* amb carrer de Mallorca haurien de posar els contenidors 
on estaven, davant d’una empresa de màquines d'escurabutxaques i no davant de 
botigues de barri i de finques de veïns.  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrisagradafamilia/f/2891/meetings/5198
https://www.youtube.com/watch?v=GmWhgLTz7s4
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 Els patis oberts de les escoles s’haurien de netejar com els carrers i assumir-ho la nova 
contracta, ara no ho fa ningú i són els parcs d’aquest districte.  

 La gent fa servir les cistelles de les bicicletes com a paperera, la proposta és que els 
operaris netegin aquestes cistelles.  

 Sobre l’adjudicatari de la nova contracta hi ha recels que ho facin bé perquè no ho han 
fet bé fins ara.  

 Sobre la nova contracta, tenint en compte que és el barri on ja han posat molts dels 
contenidors nous, hi ha alguna cosa que falla, perquè fa molta pudor i hi ha molta brossa 
fora dels contenidors.  

 Pregunten si s’implantarà el porta a porta al barri.  
 A la sessió es comenta que és un avanç el seguiment per GPS dels operaris de neteja, 

però també s’avisa que els estudis dels controls es poden maquillar igual. Hi ha un 
comentari sobre que el millor seria que fos el mateix Ajuntament qui fes aquesta feina i 
no haver-la de contractar a un extern.  

 Les places del voltant del temple de la Sagrada Família són de terra i necessiten una 
neteja diferent.  

 Al carrer de Padilla amb Provença, és a dir el mercat, cal una major neteja, ja que s’hi 
genera molta brutícia i molta mala olor; i a la zona de la biblioteca, té un accés de 10 
escales metàl·liques al carrer de Provença que s’han de netejar, no ho fa ningú.  

 Per les explicacions donades sembla que es prioritzi netejar el temple i no els carrers on 
viuen els veïns.  
 

Quant a parcs i jardins:  
 Al carrer Enamorats cal podar els arbres.  
 Es demana reforçar la neteja del Parc de la Sagrada Família, perquè hi ha un problema 

greu de plagues i de brossa que llencen els turistes.  
 
RESPOSTA DE REGIDORIA I TÈCNICA: 
 

 S'anota la incidència del carrer Padilla i l’àrea d’esbarjo de gossos associada.  
 S’incorpora la neteja dels patis de les escoles quan siguin comunitaris.  
 Hi haurà un servei nou de fregat a la Pl. Sagrada Família, a l’Av. Diagonal i a Av. Gaudí.  
 Els voltants del temple tenen una neteja específica perquè hi passen unes 40.000 

persones, el servei està dimensionat pel volum.  
 L’escombrada manual és 3 cops a la setmana al matí, la dual és 3 cops per setmana. Al 

voltant de les places del Temple de la Sagrada Família és de quatre dies per setmana. La 
neteja amb aigua al voltant serà de 7 cops a la setmana (cada dia). La brigada polivalent 
actua segons la necessitat dels barris i fan servei en continu. També hi ha 4 equips 
d'emergència per coses puntuals.  

 La licitació de la nova contracta és d’àmbit europeu i cal destacar la millora en el 
seguiment i la inspecció.  

 Sobre la ubicació dels contenidors, la proposta és d’agrupar-los tots per a facilitar el 
reciclatge. Malgrat això recollim les incidències per a valorar-les.  

 També cal valorar que Parcs i jardins s’encarregui de les plantes i el departament de 
neteja que facin la neteja. Cadascú en la seva expertesa.  

 Hi ha un pla de poda d’arbres bianual.  
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 Entre tots, s’hauria de reflexionar sobre com exercir aquesta corresponsabilitat, per 
exemple a Sant Antoni s’han fet uns cartells específics on hi ha participats les entitats i 
l’Ajuntament.  
 

Dins del marc d’aquesta fase informativa i de debat es convoca el 29 de març una passejada amb 

ciutadania que s’iniciarà a la 17:30 a la plaça de la Sagrada Família a l’altura de Provença amb 

Sicília, per continuar proposant millores sobre el manteniment de l'espai públic i està previst 

passar per l’Avinguda Gaudí i per l’entorn del mercat tal com s’ha demanat al Consell.  

 

 

4. Torn obert de paraula: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Membre de l’Agrupament Escolta Antoni 
Gaudí: demana una tanca davant la porta 
del seu local.  

Regidor: caldria mirar si existeix 
una fórmula perquè les 
escoles assumeixen el cost de les seves 
tanques. 

 

 

El regidor dona les gràcies a totes les persones assistents i acomiada la sessió a les 20.45 h 

 

Barcelona, 1 de maig de 2022. 

  

LA SECRETÀRIA DEL CONSELL DE BARRI 

 

 

Sra. Olga Bastidas Martin                                                                            




