ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA SAGRERA

Identificació de la sessió
Data:
Horari:
Lloc:

Dimarts, 19 de desembre 2017
De 18:30 a 20:30 hores.
Casal de barri Torre de La Sagrera, carrer Berenguer de Palou,
64-66

Assistents:
Presidenta:
Laia Ortiz, regidora del Districte de Sant Andreu
Vicepresident:
Josep Maria Garcia
Conselleres i consellers:
Gerard Sentís, conseller tècnic del Districte de Sant Andreu
Elvira Juncosa, consellera de barri de la Sagrera
Anna Satorra, consellera del Grup Municipal Demòcrata
Jordi Gimeno, conseller de barri de Navas
Carlos Rodríguez, conseller Grup Municipal ERC

Hi són presents els tècnics municipals següents:
Carme Turégano, gerent del Districte de Sant Andreu
Enric Serra, Director de Serveis de Llicències i Espai Públic Districte Sant
Andreu
Albert Aixalà, Responsable de Democràcia Activa
Nathalie Souto, gestora de projectes referent del barri de La Sagrera

Hi són presents tècnics de Barcelona Sagrera Alta Velocitat següents:
Albert Viladomiu, Director d’Urbanització
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Assisteixen al Consell, representants de les entitats i veïns i veïnes del barri:
1. Representants de l’AVV de la Sagrera
2. Representants de la Comissió de Festes de la Sagrera
3. Representants, de l’AVV Meridiano 0
4. Representants del Club Esportiu Sagrerenc
5. Representants Associació Cultural Espai 30
6. Representants de La Sagrera Es Mou
7. Representants Districte IX Imatge
8. Representants Centre Cívic de La Sagrera
9. Representants EXO
10. Representants Club Patí Congrés
11. Representants AFA Escola 30 Passos
12. Representants AMPA El Sagrera
13. Representants Penya Barcelonista Districte XXVII
14. Representants de Dracs, Diables i Gegants de La Sagrera
Assistents: 80 persones, en el moment de màxima afluència.

Ordre del Dia:
1.
2.
3.
4.

Benvinguda i Aprovació de l’Acta de la sessió anterior
Informació dels canals de participació
Pla de treball carrer Josep Estivill
Precs i Preguntes

Desenvolupament de la sessió
La sessió s’inicia a les 18:40h. La regidora del Districte dóna la benvinguda i
presenta a les persones de la taula i els punts de l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Intervé la Consellera de barri de La Sagrera exposant el context que hi hagut
anteriorment que ha fet que es posposes el consell de barri dues vegades.
Explica que la comissió de seguiment ha estat treballant per reformular el
consell de barri. També comenta que s’ha elaborat una graella amb les
respostes a les preguntes realitzades en l’últim consell de barri i que a partir
d’aquest consell s’iniciarà la seva publicació.
En relació a l’acta es penjarà demà a la web del Districte per a que es pugui
aprovar.
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El vicepresident del Consell de barri exposa que ha fet arribar unes consultes a
les entitats que formen part de la comissió de seguiment del consell de barri per
millorar-lo.

2. Informació dels canals de participació
Inicia aquest punt el vicepresident del Consell de barri explicant que amb el seu
càrrec vol fer que la comissió de seguiment del consell de barri segueixi
l’objectiu de fer un seguiment real. A continuació comparteix els punts d’anàlisi i
conclusions que ha elaborat a partir de les respostes que ha obtingut de les
consultes realitzades a les entitats que formen part de la comissió de
seguiment del consell barri. Destaca els següents punts:
- Que hi hagués màxima informació i informació cap als veïns i veïnes de la
Sagrera així com rebre respostes i visualitzar-les. La graella pot ser una bona
eina. Així també s’evitaria repetir preguntes i tenir un intercanvi eficaç.
- Presentació de la fitxa que s’entrega a l’entrada abans de l’inici del Consell de
barri on les persones poden escriure fins a un màxim de tres preguntes. La
Consellera de barri ensenya el model de fitxa a les persones assistents.
D’aquesta forma l’intercanvi d’informació serà més eficaç i s’evitarà repetir
preguntes.
- Moderador sigui més taxatiu alhora de donar la paraula. Es demana als
assistents que intervenen un temps prudencial alhora de fer les preguntes, etc.
S’obre el torn a preguntes. No hi ha intervencions
La Conseller a de barri explica que les entitats que estiguin interessades poden
formar part de la Comissió de seguiment del Consell de barri.
Pren la paraula el tècnic responsable de democràcia activa que presenta els
canals de comunicació que hi ha perquè les persones puguin adreçar les seves
queixes, incidències i suggeriments al Districte de Sant Andreu. També explica
l’octaveta vermella que hi ha a les cadires que resumeix les formes d’adreçar
els suggeriments, incidències i queixes al Districte:
- Telèfon del civisme 900 226 226. Gratuït. 8 a 24h. Funciona correctament
- Bústia ciutadana web – IRIS. Es poden presentar incidències de diferents
categories. Compromís de resposta en màxim 30 dies. 97% satisfacció en les
respostes. Es valora resolució correcta o no en auditoria posterior.
Aquesta informació s’està repartint en la resta de consells de barri i s’inclou als
cartells de la convocatòria d’aquests.
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La Consellera de barri emplaça a que s’utilitzin aquests canals perquè són de
resolució àgil i breu.
S’obre el torn a preguntes.
-

Una veïna manifesta que al carrer Garcilaso les voreres estan en molt
mal estat. Vol saber on ha d’adreçar-se per presentar la queixa. Se li
indica que pot fer servir els canals que s’han explicat.

La regidora respon que cal adjuntar l’adreça i la localització d’on ha succeït el
fet.
-

Un altra persona manifesta que només es pot adjuntar una fotografia a
cada queixa. El director de Serveis de Llicències i Espai Públic Districte
Sant Andreu li respon que només cal adjuntar una fotografia genèrica
per poder identificar el lloc del succés i poder-ho arreglar i especificar el
màxim l’explicació a l’apartat del text.

3. Pla de treball carrer Josep Estivill
El director d’Urbanització de Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) presenta
aquest punt. Aclareix que aquesta intervenció (pla de treball) és a càrrec de
l’Ajuntament de Barcelona i es tracta d’una petita actuació. A continuació va
explicant el procés de la intervenció amb una presentació de diapositives.
Per tal de realitzar l’obertura del carrer Josep Estivill cal realitzar tres
intervencions abans: (1) iniciar el procés de desnonament de la nau industrial
on ara mateix hi viuen (ocupant de forma no legal) persones sense llar; (2)
enderrocar la nau industrial on ara mateix hi viuen aquestes persones; i (3)
enderrocar una nau de l’Espai 30. El procés de treball compren sis fases.
La Consellera de barri obre el torn de paraula:
- El president de l’Associació Espai 30 demana una reunió urgent amb
l’ajuntament per conèixer l’afectació d’aquesta intervenció. La Regidora valora
que sigui a principis de gener. Des de BSAV es manifesta que la voluntat és
mantenir el màxim l’estructura.
- Representant de l’AVV de La Sagrera manifesta que és una presentació
provisional i que en pla d’equipaments estava prevista una altra proposta.
La Regidora respon que aquest projecte respon a la voluntat de guanyar i
avançar en tema d’urbanització i no treu equipament futur ni és incompatible.
Explica la inversió que es realitzarà en el poliesportiu Camp del Ferro i que és
la més important del conjunt del Districte.
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-

Un altre representant de l’AVV de La Sagrera explica que el poliesportiu
previst no és solució per als veïns i veïnes de La Sagrera i que dóna
resposta al barri de Sant Andreu i Congrés.

La Regidora manifesta que és un equipament públic per al conjunt de veïns i
veïnes i que en reunions anteriors no es dir res contrari a la seva construcció.
-

Intervé un representant d’EXO-Espai 30 consultant si la façana del
passatge Bofarull anirà a terra. Des de BSAV es respon que es
mantindrà el màxim per salvar part de la nau però que encara no pot dir
res perquè cal veure-ho amb projectistes i enginyers. També vol saber
si s’ha pensat en donar una alternativa a les entitats que no puguin fer
us de l’Espai 30.

La Gerent del Districte comenta que la intervenció es farà de manera que es
pugui mantenir l’activitat i que quedi en les millors condicions, mantenint la
paret i la coberta en condicions. No serà una afectació tant gran.
- Vicepresident Consell de barri demana una reunió urgent i que s’expliqui bé
la intervenció que es vol realitzar (és diferent dir escapçar que enderrocar).
- Un veí pregunta el sentit de circulació del carrer Estivill. Se li respon que serà
de sentit baixada. També felicita a l’Espai 30 la seva gestió i millora de l’entorn i
es queixa del soroll dels partits de hoquei que es juguen al Club Esportiu
Sagrerenc.
- Una veïna manifesta que es podria sol·licitar mesurar el so per valorar
mesures de minimització del so.
La Regidora exposa que es fixarà reunió amb l’Associació Espai 30, BSAV i
Districte, que finalment tindrà lloc el 10 de gener.
- Un altre veí vol més concreció en la temporalització de la intervenció. BSAV
respon que la previsió és iniciar l’obra cap a finals gener 2018.
- President de l’AVV de La Sagrera reclama estar present en aquesta reunió.
Es pren nota d’aquesta petició.

4. Precs i Preguntes
Es respon primer a les preguntes presentades per escrit a través de les fitxes i
després s’obre el torn de precs i preguntes. Veure graella adjunta
Es tanca la sessió a les 20:29 h.
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Barri

data de la
demanda incidència

ubicació de
incidència

departament
la responsable de la
resolució
procés de resolució

Sagrera

19.12.2017 26 de juny es va aprovar taula de Passatge Coello
mobilitat que es pintaria graella groga
Passatge Coello (no es pot girar). No
està pintat

Sagrera

19.12.2017 Plaça Àrea de Zona verda carrer Sant Carrer Sant Antoni Serveis tècnics
Antoni Maria Claret amb carrer Maria
ClaretHondures hi aparquen cotxes i no hi Hondures
ha visibilitat. Demana canviar-ho a
que aparquin motos

Sagrera

19.12.2017 Autobús C12 direcció VIC: es formen Avinguda
cues de 88 persones a Avinguda Meridiana
Meridiana

Sagrera

19.12.2017 Reparació total parc infantil de la Plaça
Plaça Hispano Suïssa. Estava Suïssa
aprovat el canvi de terra sencer. Està
previst en el pressupost 2018? Quan
es preveu inici obres? Els infants
prenen mal

resposta per al regidor

Taula mobilitat

Hispano Parcs i Jardins

Director de Serveis de
Llicències i Espai Públic
Districte Sant Andreu pren
nota

Parcs i Jardins té partida en
el pressupost per a aquest
tema. Consellera de barri
manifesta que s'ha demanat
diversos cops i va caure del
pressupost
2017.
Es
demanarà
intervenció
urgent i si és possible
primer semestre
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Sagrera

19.12.2017 Demana reunió el més urgent Espai 30 - Josep BSAV
possible per veure temps i nivells Estivill
concreció afectació obres de la
tercera nau Espai 30 fonamental per
a les entitats que desenvolupen allà la
seva tasca

Sagrera

19.12.2017 Situació del PAMEM. Exposa situació
de la seva mare en relació a la
transició del PAMEM a la Seguretat
Social. Reclama que no hi hagi llista
espera tan llarga especialistes
sobretot en les persones més grans i
llista espera TS Ambulatori

Ajuntament
de
Barcelona/Institut
Català de La Salut

19.12.2017

BIMSA/Serveis
tècnics

Sagrera

Per què no s'ha informat de les obres Carrer Olesa entre
carril bici al carrer Olesa (passat Concepció Arenal i
Concepció Arenal) i Garcilaso?
Garcilaso

Es facilitarà data per principis
gener per reunió

Regidora explica el procés
de transició. Farà arribar la
queixa
al
departament
corresponent
de
la
Generalitat i facilitarà el seu
contacte per poder donar
una millor resposta

Gerent respon que es va fer
sessió informativa a tots els
veïns i veïnes del Districte.
Cal valorar si no s'ha informat
amb més profunditat. També
ha passat al Consell de barri
de Navas. Es pren nota per
valorar millorar informació.
Consellera comenta que es
un tema que va caure de
l'ordre del dia consell de barri
anterior
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Sagrera

Sagrera

19.12.2017

Per què s'ha eliminat la font d'aigua
potable del carrer Vallès i Ribot
cantonada Martí i Molins. S'ha
traslladat a la plaça Jardins d'Elx però
Carrer
ja estava prevista una en aquesta
Ribot
plaça sense haver d'eliminar-ne una
altra. Font de Jardins d'Elx està
instal·lada d'una forma que impedeix
beure aigua correctament

Vallès

19.12.2017
Queixa sobre la parada de Bicing que
s'està fent a sobre del carrer Carrer Garcilaso
Garcilaso

Sagrera

19.12.2017 Situació del nou institut a La Sagrera i
quan es preveu trasllat Escola 30
passos

i

Director de Serveis de
Llicències i Espai Públic
Districte Sant Andreu pren
nota. Gerent comenta que
Aigües de Barcelona va
decidir el trasllat. Gerent
traslladarà la necessitat de
les dues fonts a Aigües de
Barcelona.
Director de Serveis de
Llicències i Espai Públic
Districte Sant Andreu ha
demanat que s'aturi

Regidora respon que s'ha
traslladat la necessitat institut
al Consorci d'Educació. S'ha
exigit
el
calendari
de
construcció
Escola
30
passos, s'ha invertit en els
mòduls actuals. En els
propers dos anys no està
inclòs.
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Sagrera

19.12.2017 Vol saber perquè no s'ha guarnit Arbre
l'arbre de Nadal que hi ha a Garcilaso Garcilaso
Mapfre

Carrer
davant

S'ha consultat a tècnica
referent del Districte sobre
aquest tema. Anys anteriors
l'enllumenat
de
l'arbre
s’incloïa dins de l'enllumenat
per obres que demanàvem
des del Districte per a la
Sagrera. Enguany aquest
enllumenat s'ha centralitzat a
nivell de ciutat i no s'han
contemplat arbres i altres
enllumenats especials o de
propietat de les associacions.
El comerciants per posar
enllumenat en zones on no
entrava l'enllumenat d'obres,
han demanat subvenció a la
Direcció de Comerç i ells
paguen el 50% d'aquest
enllumenat.
Era
una
demanda de l'AVV de La
Sagrera
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Sagrera

17.12.2017 Pàrquing carrer Açores. Zona càrrega Carrer Açores
i descàrrega els vehicles envaeixen
zona de guals cada dia. Demana
inhabilitar zona de càrrega i
descàrrega

Director de Serveis de
Llicències i Espai Públic
Districte Sant Andreu pren
nota per reprendre el tema

Sagrera

17.12.2017 Vorera carrer Cortit - no té amplada Carrer Cortit
habitual. És un carrer a prop Escola
Pública i on passa gent gran. Han
passat tres legislatures i no s'ha
solucionat

Serveis tècnics

Director de Serveis de
Llicències i Espai Públic
Districte Sant Andreu pren
nota per reprendre el tema

Sagrera

17.12.2017 Sorra que hi ha a la zona dels taulers Plaça Jardins d'Elx Serveis tècnics
de joc no reté l'aigua

Director de Serveis de
Llicències i Espai Públic
Districte Sant Andreu pren
nota. Gerent també ho
revisarà.

Sagrera

17.12.2017 Manifesta disgust per manca de
guarniment carrer Sant Antoni Maria
Claret

És
un
tema
de
les
associacions de comerciants
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Sagrera

17.12.2017 Consulta si s'ha valorat solució a la
zona de gossos (pipi can) de la Plaça
Jardins d'Elx

Sagrera

17.12.2017 Pregunta per font del Gaig

Està en un magatzem de
patrimoni de Nou Barris. La
Gerent ha cordat amb BSAV
que es col·locarà la font
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