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CONSELL DE BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 
23 de maig de 2022   18:30h 

Format virtual i presencial  

Enregistrat: https://youtu.be/btncDiy4xmM 

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 

L’Eix Sagrada Família 

Associació Cultural  Barri de Poblet de Barcelona 

 

 

Assistents: 

Assistència total en el moment de màxima afluència:                   48 

Ciutadanes i ciutadans:           21 

Representants d’entitats:       17 

Altres (consellers, tècnics i ponents)      10 

 

Representants de les següents entitats 

Coordinadora d’entitats de la Sagrada Família 

Pla de Desenvolupament Comunitari de la Sagrada Família 

Associació d’afectats per la construcció de la Sagrada Família 

Integral cooperativa de salut 

Club de Petanca plaça Gaudí 

Club de Petanca la Cenia.   

 

Tècnics Municipals i ponents 

Berenice Rey, del pla de desenvolupament comunitari- PDC (ponent) 

Esmeralda Imaz, d’Integral Cooperativa de Salut i entitat del PDC (ponent) 

Laura Rio Martínez, del CAP Sagrada Família i servei del PDC (ponent) 

Marina Comellas, de l’Associació de veïns i veïnes Sagrada Família (ponent)   

Salvador Matas, de l’Associació de veïns i veïnes Sagrada Família (ponent) 

Joan Cambronero, Gerent del districte. 

https://youtu.be/btncDiy4xmM
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Isabel Pagès Font. Cap del departament de Comunicació. 

2 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. Proposta d’adjudicació directa de la gestió cívica del Casal de Barri Espai 210 i del Casal 

de Barri Ateneu el Poblet. 
3. Presentació del procediment de renovació vicepresidència. 
4. Debat: Gent gran i el model d’equipament residencial al barri. 
5. Torn obert de paraules. 

 
 

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

paraula a la Mar Trallero per explicar l’ordre del dia.  

1. Seguiment dels compromisos d’anteriors Consells de Barri. 
 
El regidor comença donant les gràcies a la coordinadora d’entitats  que ha ajudat a fer la festa major,  i 
valora el seu esperit de trobada i de treball en xarxa entre les entitats i els veïns i veïnes del barri. 
 
S’han realitzat dues sessions del grup impulsor de la superilla Sagrada Família-Camp de Grassot i l’1 de 
juny hi ha una altra prevista per treballar com implantar la xarxa d’eixos verds a l’Eixample i 
concretament a la Sagrada Família. 
La proposta que hi ha dels eixos verds són: Sicília- Cartagena- Provença i Consell de Cent, reforçant les 
diagonals, que estan bastant pacificades, com són Enamorats i l’Avinguda Gaudí. Queda pendent fer 
un debat conjunt sobre el carrer Marina entre Mallorca i Provença. 
 
Respecte del Temple, s’ha tornat a reiniciar  la posada en marxa del grup de treball, aturat per la 
pandèmia, amb els principals actors i en els dies vinents Ecologia Urbana farà la convocatòria per 
reprendre el tema. Les postures de sortides dels diferents actors estan allunyades i cal buscar un 
consens. 
 
Al voltant de Glòries s’està treballant per tenir la ubicació definitiva de l’Escola Gaia a la Fàbrica del 
Sucre i s’està treballant, també la reparcel·lació i la retirada de l’aminat. Cal treballar-lo amb  la 
Generalitat de Catalunya en el marc del Consorci d’Educació, perquè la construcció d’escoles pertany a 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Vibracions  provocades per l’L5 del metro. S’ha fet durant la Setmana Santa, una part important de 
l’obra programada amb la construcció d’un pou a Provença amb l’Avinguda Gaudí. L’obra ha consistit 
en el canvi de vies des de Vilapicina fins a Verdaguer per disminuir les vibracions ocasionades als 
habitatges. Es farà una altra intervenció a l’estiu. Es va fer una sessió informativa entre TMB i els veïns 
afectats amb les  vibracions i es podran programar les trobades que calguin.  
 
Informació sobre l’estat de les obres del conjunt d’equipaments al voltant del mercat de la Sagrada 
Família: És una obra que s’està fent per  lots. El lot de carrer Provença amb centre cívic i biblioteca està 
finalitzat; el lot de carrer Mallorca i el del Mercat estan aturats perquè l’empresa guanyadora del lot 
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de Mallorca ha renunciat i el lot del Mercat ha quedat desert. Del lot de Mallorca, ha finals de juny 
estarà el projecte actualitzat i al juliol es farà la licitació de les obres amb la idea de començar al gener. 
Per setembre/octubre es tornarà a licitar l’obra del mercat i s’espera poder començar les obres al 
març. 
 
 

2. Proposta d’adjudicació directa de la gestió cívica del Casal de Barri Espai 210 i del Casal de 
Barri Ateneu el Poblet. 

 
 
El regidor explica que al barri hi ha dos equipaments amb gestió cívica;  un és el Casal de barri Ateneu 
el Poblet i l’altra el Casal de Barri Espai 210. 
La gestió cívica vol dir que són espais municipals, però que els gestiona la ciutadania organitzada al 
voltant d’entitats, quan es fa la proposta de canvi de gestió ha de passar pel consell de barri com espai 
de màxima participació ciutadana. El regidor explica que es va fer a la comissió de seguiment on les 
entitats rellevants del territori i de segon grau se’ls informa de la finalització del conveni de gestió 
cívica per part de les entitats gestores i es demana si volen presentar-se a la gestió dels casals i si estan 
d’acord en la continuïtat de les gestores en els seus respectius casals. El procés es pot llegir a l’acta de 
la comissió de seguiment del 20 d’abril, penjada al decidim:  
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-
barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14168/CdS-SAFA-220420-Resum.pdf   
 
El regidor  pregunta als assistents del Consell de barri si estan d’acord en la proposta de continuïtat de 
les entitats gestores en els Casals de barri  respectius i, per tant, fer una adjudicació directa. 
Es dona a la sala el torn de paraules per aclariments i poder donar la seva opinió. No hi ha cap 
intervenció.  
 
 

3. Presentació del procediment de renovació vicepresidència. 
 
El regidor informa els assistents, que per normativa els consells de barri poden tenir una o dues 

vicepresidències. Al barri de la Sagrada Família la vicepresidència ha quedat vacant i per això cal 

explicar quin és el procés a seguir per nomenar un nou vicepresident i posa en context la figura de la 

vicepresidència al Consell de barri. 

Explica el procediment el Fidel González Pérez, tècnic de la Direcció de Democràcia Activa i 

Descentralització.  

Documentació de la presentació:  

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14369/CB-SAFA-220523_Docu-GuiaCandidatura-Vice.pdf 

  

S’explica les funcions de la vicepresidència.  

 

El procediment a seguir és:  

23 de maig al consell de barri: explicació del procés. 

Presentació de candidatura al DECIDIM fins al  30 de setembre. 

Valoració i validació de totes les candidatures presentades a la comissió de seguiment prevista el 4 

d’octubre. 

Votació de candidatures al Consell de barri  de novembre.  

 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14168/CdS-SAFA-220420-Resum.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14168/CdS-SAFA-220420-Resum.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14369/CB-SAFA-220523_Docu-GuiaCandidatura-Vice.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14369/CB-SAFA-220523_Docu-GuiaCandidatura-Vice.pdf


 

 
 

 
 

4 
 

 

Com cal presentar la candidatura:  Explicació al minut 28 del https://youtu.be/btncDiy4xmM  

Entrar al  Decidim i anar als següents llocs:  òrgans de participació- Eixample- Consell de barri Sagrada 

Família-Candidatura de la vicepresidència- Nova Proposta, aquí demanarà estar registrat.  

 

4. Debat: Gent gran i el model d’equipament residencial al barri. 
 

El regidor posa en antecedents de com es procedirà a parlar del tema de la gent gran.  
La idea és fer una primera part de diagnosis, explicant els serveis municipals,  els projectes que hi ha al 
barri amb les entitats que treballen en xarxa a través del pla comunitari i per últim amb l’aportació de 
l’Associació de veïns i venies Sagrada Família amb la seva lluita veïnal vers la gent gran. Un cop 
exposades les diferents ponències, es vol fer una part de debat per veure com avaluar  i  com construir 
millors polítiques de gent gran i com seria el millor model d’equipament. 
 
La Mar Trallero, consellera de barri explica els recursos de gent gran municipals al districte i a la ciutat.  
Molta part de les polítiques públiques sobre la gent gran a Barcelona i al districte de l’Eixample són 
gestionades des de  l’Institut Municipal dels Serveis Socials, sobretot els temes que tenen a veure amb 
la tramitació i gestió de la llei de la dependència (reconeixement de grau, la prestació econòmica per a 
persona cuidadora, el servei d’atenció domiciliària, plaça per Centre de Dia o una plaça pel Centre 
Residencial).  El Centre de Dia és aquell servei d’acolliment residencial adreçat a les persones majors 
de seixanta-cinc anys durant les hores de jornada laboral de 9 a 19.00 h que estan en situació de 
dependència i necessiten supervisió o assistència per activitats quotidianes. És una alternativa a 
l’internament residencial i pot ser temporal o permanent.    
L’IMSS dona cobertura al Servei d’acolliment d’urgències que és un recurs temporal per persones grans 
d’alta vulnerabilitat i la demanda d’aquest servei ha de ser a través dels serveis sanitaris.  
El servei de teleassistència, malgrat que les sol·licitud es tramiten a través del CAP, es gestiona des de 
l’IMSS. 
Recurs Respir és un recurs residencial i temporal per ajudar al descans de les famílies amb persones 
dependents. 
Es treballa tota la gestió al voltant del maltractament vers les persones grans.   
La Targeta Rosa, que malgrat ser un programa de l’AMB es gestiona des dels ajuntaments.  
 
Polítiques públiques que es desenvolupen des del districte: Els Espais de Gent Gran són el principal 
impuls que fa el districte per dinamitzar les comunitats de gent gran. 
Es gestiona el programa Vincles, que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se 
senten soles a través de les noves tecnologies. 
El projecte Radars, impulsat pels serveis socials del territori. És un projecte comunitari que pretenc 
solucionar la solitud no volguda i poder prevenir situacions de risc de les persones grans. 
Taules de salut comunitàries on es treballen temes de gent gran. 
Finalment, cal destacar que l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, s’encarrega de gestionar 
les polítiques d’habitatge: hi ha apartaments per la gent gran, que són habitatges amb serveis o poden 
ser habitatges tutelats. A l’Esquerra de l’Eixample a l’Espai Germanetes s’està construint 47 habitatges 
per a gent gran. 
 
La diagnosi es complementa amb els recursos comunitaris del barri de la Sagrada Família  i ho farà el 
pla Comunitari de la Sagrada Família amb la Berenice Rey, tècnica del pla de desenvolupament 
comunitari (PDC),  l’Esmeralda Imaz, d’Integral Cooperativa de Salut i entitat del PDC, Laura Rio 
Martínez, psicòloga referent de benestar social i comunitari del CAP Sagrada Família. 
El Pla comunitari és una xarxa amb equipaments, associacions i col·lectius del barri. Es treballa en 

diferents línies: salut, feminisme, cures i criança, acollida i interculturalitat i economia social i ecologia. 

https://youtu.be/btncDiy4xmM
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Quan a gent gran i cures (s’adjunta document de presentació), les dades oficials del col·lectiu de gent 

gran al barri ressalten que són una part important al barri, però no tan important com la gent migrada 

que viu al barri. 

La relació de les persones migrades a la Sagrada Família amb la gent gran és que la població migrada es 

dedica a cuidar de la gent gran del barri.  

Quan el PDC parlar de cures (cuidar) ho fa des de les cures no remunerades (cuidar a membres de la 

família) i cures remunerades (treballadores de la llar). El 74% de les treballadores de la llar procedeixen 

d’Amèrica llatina. 

Els projectes comunitaris que desenvolupa el PDC, a més del Radars i Vincles, hi ha projectes com 

Rutes de salut, Bicis sense edat, prescripció social i el projecte Vincles Sagrada Família que fa la 

Fundació Aroa.  

La Laura Rio presenta les diferents entitats de gent gran al barri: Amics de la Gent Gran, amb el 

projecte Trucades Amigues i servei d’acompanyament de la gent gran;  AFAC, atenció a persones amb 

Alzheimer i famílies; Fundació Aroa amb el Projecte Vincles Sagrada Família i d’altres; Fundació enllaç 

amb el seu treball a persones grans LGTBI; Fundació Catalunya la Pedrera amb el seu projecte REM i  el 

servei de Dinars en companyia; i ACA associació coordinadora d’activitats per la gent gran.  

També hi ha altres entitats i serveis que fan activitats i projectes adreçats a la gent gran del barri  com 

el CAP, l’AVVSF, la Fundació salut i envelliment, COS, CatNova, entre d’altres. 

S’explica el programa de barri, liderat pel PDC, i editat trimestralment, recull activitats i projectes per 

tots els veïns i veïnes del barri amb un apartat dedicat als més grans del barri. 

L’Esmeralda Imaz, d’Integral Cooperativa de Salut,  formen part de  Cura Digna que és la xarxa de 

professionals de la cura i la salut i presenten el projecte Cura Digna i la campanya de prescripció social 

de cures. Està format per 10 entitats. 

La campanya prescrivim cura digna consta de tres vídeos, al Consell de Barri es presenta només un 

vídeo que es pot visionar  al minut 49 a https://youtu.be/btncDiy4xmM  

Arran de la pandèmia es va posar en relleu la necessitat de modificar el model d’envelliment que 

existeix, liderat per les residències de gent gran i per l’atenció a la dependència.  La gent gran es va 

haver de quedar a casa i les cuidadores també, amb aquesta campanya es vol posar en relleu  la 

conscienciació del valor social de les cures i el consum responsable de les cures. En 2019 es van ajuntar 

diferents associacions i cooperatives per treballar l’ajuda domiciliària; concretament, la Integral 

Cooperativa de salut presta serveis sanitaris a domicili (fisioteràpia, acupuntura, infermeres 

domiciliàries...) es dona un servei on les administracions públiques no arriben. Es vol treballar les cures, 

de manera integradora, tenint en compte la família, als professionals i a les usuàries amb una 

coparticipació amb les administracions públiques, allunant-se d’una contractació precària que 

repercuteix en les cures de la gent gran. 

 

L’associació de veïns i veïnes Sagrada Família (s’adjunta a l’acta el document presentat per l’entitat). 

L’associació comenta que al barri no hi ha cap residencia pública malgrat tenir un important volum de 

població major dels setanta-cinc anys, aquesta reivindicació s’està fent des de fa més de trenta-cinc 

anys i el fet de disposar d’una residència pública al barri és un dret de tots els veïns i veïnes. De totes 

les residències privades que hi ha al barri, només 5 tenen places concertades i existeix una llista 

d’espera de 425 persones per poder optar a aquestes places.  

No totes les necessitats de la gent gran són iguals i el seu envelliment no és igual als setanta que a 

noranta anys, per aquesta raó cal dotar al barri de serveis propers adequats a les necessitats de tota la 

gent gran. Cal crear altres tipus d’espais que donin alternatives a la residència i a les cures domiciliàries, 

https://youtu.be/btncDiy4xmM
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igualment, els centres de dia al barri, estan dins les residències privades i no existeix l’opció de pública, 

ni es disposa d’apartaments tutelars.  

L’associació de veïns reivindica que quan es parla de la gent gran, cal parlar amb la gent gran, se’ls ha 

de preguntar que és el que volen i que és el que necessiten. L’associació comenta que el Consell de 

barri d’avui, s’ha de convertir en una jornada de treball i reflexió on es doni veu a les necessitats de la 

gent gran. 

L’Associació presenta una proposta d’ubicació per fer una residència o qualsevol model residencial 

públic per gent gran, a càrrec de l’arquitecte Salvador Matas, que està assessorant a l’associació de 

veïns i veïnes en temes d’equipaments.  

L’associació durant tots aquests anys de reivindicació, ha presentat a l’administració, diferents 

ubicacions per construir equipaments públics per la gent gran com ha estat el cas de Myrurgia, Can 

Roger i ara presenten una nova proposta (a l’acta s’adjunta els dos plànols presentats per l’associació i 

que acompanyament la seva proposta). 

La primera proposta d’equipaments va sortir arran de la situació dels pisos afectats per la finalització 

de la construcció de la Sagrada Família, concretament al solar de les aigües, que és una reserva 

d’equipaments, i  que actualment és propietari del Temple.  

La proposta actual és fer un canvi d’ubicació dels equipaments i anar al solar on està l’illa Damm. 

Aquest solar de la Damm, està qualificat de zona verda. L’illa Damm en aquests moments tenen uns 

edificis amb un valor patrimonial important i la proposta és que una part de l’illa Damm continuï com a 

zona verda i una altra part poder destinar-la a equipaments i mantenir els edificis amb valor 

patrimonial. (observar la segona diapositiva). 

Per fer possible aquesta proposta, es requereixen modificacions del PGM (Pla General Metropolità) 

per fer el canvi de qualificació de zona verda a equipaments.  

L’associació de veïns i veïnes demana a l’ajuntament per estudiar aquesta proposta. 

Un cop finalitzada la diagnosi s’obre el torn de paraules sobre el tema de la gent gran: 

 M. Lluïsa Longan de l’associació de veïns i veïnes SF: Demana bancs o cadires per que la gent 

pugui descansar en els seus trajectes pel barri (pot ser als xamfrans). Als passos de vianants, 

instal·lar petites baranes que ajudin a pujar a la vorera. Agraeix que alguns contenidors s’han 

apropat a la vorera, però demana un canvi en aquells que estan entre la vorera i el carril bici 

per la seva perillositat amb els ciclistes.   

 Oriol Agulló de l’Eix Sagrada Família, explica la difícil situació de trobar pisos adequats per 

llogar que permetin fer residencies per la gent gran, a causa de l’especulació immobiliària. 

Comenta que les petites residencies (més familiars i sense afany de lucre) davant la Generalitat 

estant tenim problemes per tal d’estar acreditades amb tots els requisits que es demanen des 

de Drets Socials per poder continuar amb el seu servei residencial. 

 Gabriel de l’associació de veïns: Parlar de com fer la diagnosi, primer cal definir quins 

equipaments existeixen (independentment que sigui pública o privada) i segon presentar les 

diferents alternatives que existeixen i poder presentar-les a la gent gran del barri i que siguin 

ells qui defineixen l’equipament o serveis que necessiten. Això es podria fer amb unes 

enquestes als CAP, a l’Associació de veïns i a les entitats que treballen amb la gent gran.  

 Veí del barri: exposa que està buscant residencia per la seva mare de noranta-cinc anys amb 

llista d’espera de tres anys per tenir una plaça en una residència pública. Pregunta com es fa el 

càlcul de les necessitats de les persones dependents per obtenir recursos, comenta que ningú 

li sap donar resposta i voldria saber quins criteris s’apliquen per atorgar les ajudes. El regidor 

comenta que es mirarà i s’intentarà donar resposta. 
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 Corina Albir de l’Associació de veïns: puntualitza que els serveis públics no són gratuïts i que la 

residència no és l’única alternativa  a les cures de la gent gran.  

Intervenció del regidor: 

El regidor comenta que avui no es tancarà el tema sinó que la idea era explicar els recursos que hi ha al 

barri i posa de manifest que aquests espais de trobada entre Ajuntament, entitats, teixits comunitaris i 

altres administracions són necessaris. 

La competència en construcció de residències de la gent gran no és, municipal sinó que és de la 

Generalitat, però sí que és tasca municipal, fer tota la planificació de la ubicació, cessió del solar.  

Cal continuar treballant en la millora de la qualitat de vida de la gent gran en diferents nivells, des 

d’instal·lar bancs per poder descansar a repensar el model d’equipaments, perquè el recurs s’adapti el 

màxim a les necessitats de les persones. 

Intervenció de la Marta Sendra, consellera de gent gran del districte: dona suport a totes les 
intervencions dels diferents ponents. Informa que la gent gran té veu en diferents espais com és el 
Consell Assessor de les persones grans que és molt actiu i vinculant amb les decisions de les persones 
grans amb la participació de les entitats i equipaments de gent gran del districte i de les seves famílies, 
en cas de dependències. Recorda que són diferents administracions les que tenen competències en 
matèria de gent gran (les millores laborals dels treballadors de la llar depenen del parlament).  
Recorda que abans de la pandèmia hi havia programades unes jornades dedicades a parlar de les 
necessitats de la gent gran i caldria reprendre. 

Es dona una última paraula per tancar el tema: 

 Hèctor Silveira de l’associació de veïns i veïnes Sagrada Família, pregunta si l’ajuntament i,  

concretament el districte, disposa d’un pla de residències de gent gran i sobretot sí que es 

disposa d’una partida pressupostària i que pensa fer l’Ajuntament d’aquest tema.  

El regidor explica que el punt primer ha estat explicar les polítiques municipals  en matèria de 

gent gran, tant en districte com de ciutat. L’ajuntament no té competències en matèria de 

residències, així i tot, el districte de l’Eixample té dues residències municipals i de les quatre 

que hi ha a la ciutat de Barcelona dues estan a l’Eixample, una a l’Esquera i l’altra a Fort Pienc. 

Confirma que hi ha partida pressupostària i planificació;  de fet hi ha dues regidories, una de 

Gent Gran i l’altre d’Envelliment que treballen en recursos residencials i en crear models 

d’envelliment actiu i divers per les persones grans. 

Es recull la proposta de fer una jornada per treballar per decidir el solar, el contingut de model 

sobre que ha de passar a dins.  

Districte aposta fer models de residències, conjuntament amb els veïns i diferents 

administracions.  

 

5. Torn obert de paraula: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Jesús Gràcia del Club de Petanca la Cenia: vol 
saber com està el nou projecte d’obres del 
carrer Cartagena- Consell de Cent que és on 
aniran les noves instal·lacions del club de 

Regidor: en aquests moments s’està 
qualificant la reparcel·lació de tot l’entorn i 
s’està treballant per tenir els projectes de 
reforma dels edificis, un dels quals acollirà un 
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petanca. espai pels joves i també comptarà amb un 
espai per les petanques. Al llarg del procés 
s’anirà informant del tema.   

Conxita-veïna: el barri s’ha degradat per 
brutícia i pel volum de gent que transita pels 
seus carrers, a carrer València hi ha dos grans 
supermercats i una escola a Dos de Maig 
entre Mallorca i València  que implica un 
volum important de gent incívica, es demana 
més neteja. No està d’acord que els 
contenidors facin de barrera als carrils bici  
per la perillositat que suposa al moment 
d’abocar la brossa. El solar al final del carrer 
Dos de Maig s’ha convertit en un abocador, 
demana que l’ajuntament faci requeriment 
de neteja al propietari. Cruïlla Dos de Maig 
amb València hi ha una instal·lació de 
telefònica que només embruta i no té cap 
funció.   

Sr. Gabriel de l’associació de veïns aclareix  
que el solar de Dos de maig amb València no 
és Sagrada Família és del barri del Clot, i 
reforça l’opinió de la veïna en què és un espai 
degradat, amb amiant per terra i a diferents 
teulades, tant l’associació de veïns del Clot 
com la de la Sagrada Família treballen perquè 
es netegi aquest solar. 
Regidor: considera que l’administració ha de 
reeducar a la gent que embruta la ciutat. 
L’Ajuntament des de fa pocs mesos està fent 
el desplegament de la nova contracta de 
neteja amb un increment important de 
recursos econòmics que implica la 
contractació de més recursos humans, més 
maquinària i més serveis... 
Qui té preferència entre el carril bici i el 
ciutadà que va a llançar la brossa, és el 
ciutadà. Caldrà reeducar i crear 
corresponsabilitat cap a les persones que van 
en bicicleta per cedir el pas.  
El solar malgrat que no és districte Eixample i 
és un solar privat, l’Ajuntament està fent 
intervencions en matèria de seguretat i s’està 
procedint  a instar a la propietat a posar el 
solar en condicions. 
Totalment d’acord en el tema de la cabina 
telefònica i està pendent de retirada.  

Salvador Barroso de l’associació d’afectats 
per la construcció de la Sagrada Família. Al 
primer punt des de  la taula s’ha parlat de la 
reunió que es va fer el març del 2020 a 
Ecologia Urbana  i allà es va dir que s’havien 
de fer grups de treball per veure com 
s’encaixava el tema de la Sagrada Família 
dintre del barri, va venir la pandèmia i vostè a 
la seva exposició inicial ha informat que s’han 
reunit amb els actors o interessats i li puc 
notificar que amb la nostra entitat no s’ha 
reunit i ha notificat que rebrem una notícia 
de començament d’aquelles reunions per 
buscar una solució. Aquesta informació és la 
de sempre i no acaben de convocar-la. Vol 
saber si aquests grups de treball es pensen 
fer i sobretot si penjant reunir-se amb els 
afectats. 

Sr. Gabriel de l’associació de veïns aclareix  
que s’han fet reunions de l’ajuntament amb 
l’associació de veïns, l’última el 24 de febrer 
del 2022, en aquesta reunió l’administració 
va dir a l’associació de veïns que ens reunissin 
amb l’associació d’afectats per buscar una 
estratègia comunica de les diferents 
alternatives que Ecologia Urbana havia 
proposat. En aquests moments l’estratègia 
comunica, existeix i també hi ha una bona 
entesa amb les dues entitats  i reivindica el 
compromís de l’ajuntament de reunir-se amb 
les dues entitats al mateix temps, tal com es 
va informar. Des de l’associació de veïns es 
recolza la queixa de l’associació d’afectats i 
demana la trobada d’Ecologia Urbana amb les 
dues entitats.  
Regidor: rectifica que s’han reunit amb alguns 
dels actors. La previsió de fer aquesta 
trobada és abans d’estiu.  
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Sr. Gamo, vicepresident de la petanca plaça 
Gaudí. Notifica que als calaixos d’obra de la 
pista de bitlles surten rates quan la gent del 
club està jugant a cartes. A la paret del punt 
verd que separa les pistes de petanca amb la 
façana de darrere dels blocs de pisos de 
carrer Lepant hi ha un parterre que pots 
trobar mobles de persones sense llar, s’ha 
convertit en un vertader i  un lavabo públic. 

Regidor: mirarem el tema de les rates i es 
farà intervenció.  

Sr. Francesc Ledo president del club de 
petanca pla Gaudí, reforça l’explicació del Sr. 
Gamo de la brutícia que hi ha al parterre al 
costat de la paret del punt verd. Demana, que 
amb la retirada del bar (guingueta) de la 
plaça Gaudí s’han perdut  lavabos públics i vol 
saber que es pensa instal·lar en la mateixa 
ubicació, un altre bar, lavabos públics o un 
mòdul que serveixi de seu social al club de 
petanca (reivindicació històrica del club). Cal 
buscar un consens en la ubicació d’un baül 
per guardar les infraestructures del mercat 
de proximitat dels diumenges.  

Regidor: de la retirada de la guingueta 
proposa fer reunió per poder treballar la 
reivindicació del club i es pot parlar de tots 
els temes.  
El tema de lavabos  públics: ha estat una 
aposta d’aquest govern, es va fer un concurs 
públic, però una de les empreses que no va 
guanyar va impugnar el concurs i es va 
d’haver de retirar els lavabos que ja estaven 
instal·lats. En aquests moments, amb la 
resolució  a favor, es tornaran a instal·lar els 
lavabos amb diferents fases d’implementació 
dins la ciutat.  
Del tema del baül s’està treballant el millor 
emplaçament.  

Cristina Sans, directora del Casal de Barri 
Ateneu el Poblet. Comenta que és el primer 
consell de barri d’ençà que l’Ateneu es va 
obrir, agraeix la presència de tothom i poder 
fer consell de barris futurs. Agraeix la 
confiança dels veïns en la continuïtat de la 
gestora  en la nova adjudicació de la gestió 
cívica. 

 

 

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

 

Barcelona, 23 de maig de 2022. 

LA SECRETÀRIA DEL CONSELL DE BARRI 
Sra. Olga Bastidas Martin                                                                            


