
 

 
 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI  DE LA SAGRERA 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Data:  Dimecres, 17 de febrer de 2016 
Horari:  De 18:30 a 21:15 hores. 
Lloc:   Centre Cívic la Sagrera, c/Martí Molins, 29 

 

 
Assistents: 

Presidenta: 

Laia Ortiz, regidora del Districte de Sant Andreu 

Vicepresident: 

Oleguer Méndez  

Conselleres i consellers: 

Suso López Fernández, conseller tècnic Districte Sant Andreu 

Elvira Juncosa, consellera de barri de la Sagrera  

Carme Santana, consellera del PP 

Jordi Obon, conseller de C’S 

Anna Satorra, consellera de CdC 

Josep Vila, conseller de CdC 

Carlos R. Escuredo, conseller ERC_AM 

Ivan Altimira, conseller CUP-Capgirem Barcelona 

Arantzazu González, consellera PSC 

Enric Fernández-Velilla, conseller PSC 

Joaquim Pañart , conseller ERC_AM 

 

Hi són presents els tècnics municipals següents: 
 
Carme Turégano, gerent del Districte de Sant Andreu 
Ester Santiago, directora de serveis de Llicències i Espai Públic 
Victòria Santafé, cap del Departament de la Direcció de Serveis a les Persones 
i Territori 
Carme Herrero, tècnica de barri de la Sagrera 

 
 
Personal de Centre: 
 
Iñaki Meyer, director de l’equip gestor del Centre Cívic la Sagrera 



 

Gina, dinamitzadora del centre cívic la Sagrera 
Sònia, administrativa del centre cívic la Sagrera 
Ramon, ordenança centre cívic la Sagrera 
 
  
 

Assisteixen al Consell, representants de les entitats i veïns i veïnes del barri:  

 
1. Representants de l’AVV de la Sagrera: els srs. Josep Barbero, Julio 

Gamero, Enric Barris i  Agustí Carrillo. 

2. Representants de la Comissió de Festes de la Sagrera, Agustí Camps, 
Ariadna Ramos, David Angulo, Xusa López. 

3. Josep Muñoz, representant de l’Associació del Casal de la Gent Gran la 
Palmera. 

4. Joan Gándara, de l’AVV Meridiano 0 

5. Antonio Fortes, PSC 

6. Margarita Riera de Mirada de Dona 

7. Juan Diego Benítez, del Club Esportiu Sagrerenc 

8. Xavier Colomer, Associació Cultural Espai 30 

9. Salvador Atance. Districte 9 Imatge 

10. Paco Puertas. Això és Vida 

11. Josep M. García. Associació Photoespai 30 

12. Antonio Ibañez,  president de  La Sagrera es Mou 

 

 

 
1. Camil Padró Blanch 
2. Josep M. Florensa 
3. Francisco Izquierdo 
4. Pepita Magrané. Tallers voluntaris 
5. Consol. Tallers voluntaris 
6. Estefano, veí de Congrés-Indians 
7. Ventura, veïna de la Sagrera 
8. Rosa, veïna de la Sagrera 
9. Andreu Puig, veí de la Sagrera 
10. Manuel Almiñana, veí de la Sagrera 

 
 

Assistents: 60 persones, en el moment de màxima afluència. 
 
 
 
  



 

 

Ordre del Dia: 

  
1. Benvinguda i aprovació Acta sessió anterior 

 
2. Informació sobre el procés de renovació de la vice-presidència del 

Consell de Barri de la Sagrera  

 
3. Informació sobre el procés d’ampliació a les entitats de la comissió de 

Seguiment del Consell de Barri de la Sagrera 

 
4. Informació sobre el Projecte d’Equipament Esportiu Camp del Ferro 

 
5. Informació sobre el nou CEIP la Sagrera 

 
6. Informació estat obres al barri: pilar de l’aigua, terminis obres Torre de la 

Sagrera i procés del PAD 

 
7. Precs i preguntes 

 

 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
La sessió s’inicia a les 18.40h i el vici-president, el sr. Oleguer Méndez,  dona 
la benvinguda als assistents. A continuació el conseller tècnic, en Suso López 
comenta que s’inicia la sessió i que la regidora s’incorporarà a aquesta en 
arribar, ja què ve d’una reunió. 
 
Es passa a tractar l’aprovació de l’acta de la sessió anterior on s’han 
d’incorporar dues esmenes: afegir el nom del conseller tècnic i canviar el nom 
del representant de l’AVV de Meridiano 0, pel Sr. Joan Gándara, vocal 
d’urbanisme de l’entitat. I és dona per aprovada l’acta. En Suso comenta que 
les actes es penjaran a la pàgina web del districte, així com un document de 
retorn a les preguntes de l’anterior consell de barri, en aquest cas el consell de 
barri del novembre. 
 
 
Es passa al 2n punt de l’OD sobre la informació sobre el procés de renovació 

de la vice-presidència del Consell de Barri de la Sagrera. El conseller tècnic 

explica que al consell de barri de novembre es van tractar de les propostes de 

millora del consell de barri i entre aquestes constava la renovació de la vici-

presidència del consell. Aquesta proposta es va portar a la Comissió de 

Seguiment del Consell de Barri i es va donar el vist-i-plau. Llavors totes 

aquelles persones que es vulguin presentar com a vici-presidents del consell de 

barri i siguin membres d’una entitat o associació del barri de la Sagrera, poden 



 

presentar la seva candidatura per diferents canals: OAC, comunicació 

telefònica, via e-mail, personalitzada... Totes les candidatures rebudes es 

presentaran a la propera Comissió de Seguiment i es portaran a votació a mà 

alçada, al proper Consell de Barri de la Sagrera. La única condició serà que la 

persona formi part d’una entitat o associació del barri de la Sagrera. 

S’obre el torn de paraula: 

 L’Antonio Fortes comenta que hi ha una errada en el punt 6 de l’OD del 
Consell. El conseller tècnic explica que està repetit, per la qual cosa 
s’elimina. 

 

Es passa al punt 3 de l’OD: la informació sobre el procés d’ampliació a les 

entitats de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de la Sagrera. El 

Conseller Tècnic explica que l’objectiu de la Comissió de Seguiment del 

Consell de Barri de la Sagrera és configurar els temes que es treballaran als 

Consells de Barri. En plantejar aquest tema en la Comissió de Seguiment es va 

veure com positiu ampliar-ne el nombre d’entitats que la conformen per tal que 

hi hagi representació de la totalitat de les entitats del barri de la Sagrera. Per la 

qual cosa totes aquelles entitats que vulguin formar-ne part poden presentar la 

seva petició de formar-ne part pels canals descrits amb anterioritat (tel., OAC, 

mail, presencial...) i seran incorporades com a membres de la comissió de 

seguiment del consell de barri de la Sagrera. 

S’obre el torn de paraula: 

 En Xavier Colomer, com a president de l’Associació Cultural Espai 30 
estaria interessat en formar-ne part. 

 En Salvador Atance, com a president de Districte9 Imatge, també estaria 
interessat. 

 En Paco Puertas, com a representant de l’entitat Això és Vida, també vol 
formar-ne part. 

 En Josep M. García, com a representat de l’Associació Photoespai 30, 
també vol formar-ne part. 

 

El Suso López explica que l’únic condicionant és que la Comissió de Seguiment 

ha d’estar formada per persones membres d’entitats del barri de la Sagrera. 

A continuació es passa a explicar el punt 4: Informació sobre el Projecte 

d’Equipament Esportiu Camp del Ferro, el qual es troba repetit en el punt 6 

de l’OD del Consell de Barri. Expliquen el projecte en Dani Alsina i en Joan 

Carles de BIMSA. 

En Suso explica que després del concurs d’arquitectes per a realitzar el 

projecte es va veure que l’Escola de Disseny la Llotja quedava afectada en una 

de les seves parts. Amb la qual cosa al mes de juny es comença a treballar la 



 

modificació del projecte inicial. Aquesta modificació del projecte inicial suposa 

el compatibilitat amb el respecte dels espais de la Llotja i la incorporació al 

projecte de les piscines. El cost del projecte és el mateix que l’inicial de 14 

milions d’euros. 

En Dani Alsina explica que en aquest pressupost també inclou la urbanització 

del carrer. Com que s’està en una fase inicial es poden recollir i incorporar les 

aportacions que sorgeixin. S’han fet trobada amb entitats esportives i veïnals i 

es vol fer públic al consell de barri. A l’actualitat s’està desenvolupant l’avant-

projecte. 

 

L’arquitecte, en Joan Carles, explica el projecte. El poliesportiu estarà al costat 

de l’escola de disseny la Llotja amb Pare Manyanet. Seran uns 6mil i pico de 

metres construïts que es distribuiran en 3 pistes poliesportives,  2 de les quals 

estan pensades per als esports amb rodes : hockey i la 3a serà una pista 

multiusos. 

Seran tres peces que es distribueixen en una solució semisoterrada de 2 de les 

pistes i 1 pista a nivell de carrer per tal de reduir l’impacte. L’equipament està 

pensat per tal que tingui una bona solució lumínica per les diferents cotes del 

terreny. S’alinearà amb l’edifici de l’espai Llotja i es crearà una nova plaça. 

L’equipament està dotat d’un vestíbul que dona pas de l’espai públic a l’espai 

privat i de relació. Un dels pavellons tindrà capacitat per a 500 espectadors. El 

tractament que se li dona a l’edifici és de la màxima autosuficiència energètica, 

nivell A. Que significa que l’equipament tingui la màxima capacitat per tal de 

produir l’energia que necessita pel seu funcionament. 

Al primer pis s’ubicaran els vestidors. La pista superior serà la multifuncional 

amb capacitat per a 300 persones. Al nivell superior hi hauran les grades i les 

sales d’activitats complementàries, amb molt bona qualitat lumímic. 

Al nivell -1 hi estaran ubicats els pavelló gran, amb capacitat per 500 persones, 

pensat pels espais de rodes: patinatge... Dues pistes, espais de magatzem, 

sales de tècnics, de reunions, espais adaptats. 

Exteriorment s’ha volgut, des del punt de vista arquitectònic, reduir l’impacte 

visual i s’estableix un equipament estil iceberg. Ubicat a un costat de l’Escola 

d’Art i Disseny Llotja i recordatori dels edificis industrials del barri. D’obra vista  i 

d’imatge vintage que recorda la història industrial de barri de la Sagrera i no es 

veu com alié, sinó integrat al barri. Tot un conjunt equilibrat amb la Llotja. 

En Dani Alsina explica el calendari:  

 Maig: aprovació avant-projecte 

 Des del mes de maig fins a l’estiu: aprovació del projecte 



 

 Tardor: licitació d’obres  

 Febrer de 2017: Inici obra i realització del carrer de davant de 
l’equipament que comunicarà Pare Manyanet amb el c/Camp del Ferro. 

 Seran 2 anys d’obres: finalització febrer 2019 
 

S’obre el torn de paraula: 

 Rosa, veïna de la Sagrera, diu que en el projecte no s’ha parlat de les 
piscines. Que ella va a la piscina de Can Fabra i no té accés a les 
piscines d’estiu. I diu que la piscina és de Sant Andreu. 
 

 Andreu Puig comenta que la piscina actual és de la Sagrera. Vol saber 
quants pisos sota 0 hi haurà. I si s’ha pensat on deixar els vehicles i els 
autocars. Explica que si es baixa a -3 hi haurà problemes freàtics. 
 

 Josep Barbero, demana que s’expliqui on van les piscines encara que és 
un altre projecte. I comenta que les piscines de la Sagrera són de la 
Sagrera, encara que estiguin gestionades pel Club Natació Sant Andreu. 
També vol que es tingui cura del soroll en aquests dos anys d’obres. 
 

 Veí, vol saber si aquest poliesportiu substitueix el Francisco Calvo i si el 
pressupost de 14 milions d’euros contempla el poliesportiu del 
Canòdrom. 
 

 Veí, diu que només ha sentit una vegada el concepte vomitori. Vol que 
es tinguin en compte les mesures de seguretat en la realització de 
l’edifici. 
 

 Josep M. Florensa, vol saber qui gestionarà el poliesportiu. 
 

La regidora explica que s’estan confonent termes, el Club Natació de Sant 

Andreu és el gestor de diferents equipaments del districte, entre ells Can fabra, 

el del carrer de Santa Coloma, Trinitat Vella i Camp del Ferro. Però són 

diferents equipaments públics amb gestió privada. Pel que fa a les piscines 

d’estiu són de la Sagrera. El projecte del poliesportiu de la Sagrera és un 

projecte molt gran i ambiciós que ha d’incloure el projecte educatiu de la Llotja, 

els equipaments esportius i les piscines. Hi ha voluntat en la realització 

d’aquest projecte però es farà per parts. Primer es realitzarà el poliesportiu i 

després les piscines. També explica que s’ha de fomentar el transport públic i 

que s’està en converses amb BSM per tal de poder reaprofitar el pou de la línia 

9 per tal que hi hagi un nou aparcament públic. El pou està excavat  i molt a 

prop del poliesportiu. Pel que fa a les piscines es treballarà en el PAM i s’haurà 

de prioritzar quines són les prioritats per aquests 4 anys. Explica que Sant 

Andreu té un dèficit en equipaments esportius: Camp del Ferro, Canòdrom i 

Casernes. S’haurà de prioritzar. Es començarà per Camp del Ferro, Canòdrom 

i Casernes. Són molts recursos que s’han de destinar i s’haurà d’anar 

treballant. 



 

 

En Dani Alsina explica que el Francisco Calvo és un poliesportiu provisional 

perquè està afectat per les vies de l’AVE i que les seves activitats es 

traslladaran al nou equipament. En quant als nivells que es baixa en el nou 

poliesportiu serà de 6 m. del nivell de terra (-1), la qual cosa obliga a unes 

sortides d’emergència molt àmplies ja què obliguen les normatives molt 

estrictes en aquests casos. 

 

En Joan Carles, explica que aquest projecte s’ha presentat en vàries ocasions 

a bombers de BCN. 

En Dani Alsina explica que pel tema del soroll s’ha pensat en què la plaça de 

davant de l’equipament sigui prou àmplia perquè hi surtin amb tranquil·litat 500 

persones de cop, però no tant gran per tal que es quedin molt de temps. Serà 

un espai públic de qualitat que s’està treballant amb l’AVV de la Sagrera. En 

Dani explica que les piscines aniran a la banda del c/ Pare Manyanet. 

 En Joan Gándara, de l’AVV Meridiano 0 vol saber si pot comunicar a 
l’entitat que el Club Patí Congrés marxarà a aquest nou poliesportiu. 

 

La regidora, explica que l’entitat ha portat 20 anys en la provisionalitat i que 

l’equipament donarà cabuda al Club Patí Congrés. Pel que fa a la gestió es 

realitzarà un concurs públic segons les necessitats del barri i l’empresa que faci 

la millor oferta guanyarà el concurs. 

 Andreu Puig apunta el problema del tema de l’aigua freàtica 

 La Ventura vol saber quin nom es posarà al nou poliesportiu. I la 
regidora contesta que es pot decidir en el marc del consell de barri de la 
Sagrera 

 

A continuació es passa al punt 5 de l’OD: Informació sobre el nou CEIP la 

Sagrera. La regidora explica que s’està treballant amb el Consorci d’Educació 

en un nou CEIP al barri de la Sagrera i, a partir d’aquí, es decidirà un nom pels 

veïns i veïnes de la Sagrera. L’Antoni Garcia del Consorci explica el projecte. 

La nova escola al barri de la Sagrera s’ha projectat al solar de Berenguer de 

Palou, i consta d’uns mòduls i pati, respectant aparcament. S’ha pensat en la 

orientació més òptima per quan es pugui fer l’escola de nova construcció al c/ 

Berenguer de Palou. Constarà de dues línies de P3 i P4. Constarà del mòdul 

de serveis comuns + aularia: 2 classes de P3 i 2 de P4 + psicomotricitat i pati. 

Els mòduls estaran dotats d’aïllament acústic i tèrmic.  

 



 

 

Pel que fa al calendari: 

 Projecte executiu:  2 mesos. 

 Aprovació de les llicències 

 maig realització del subsòl i les infraestructures 

 juliol i agost instal·lació dels mòduls prefabricats per estar en 
funcionament el curs 2016-2017 

 

S’obre el torn de paraules: 

 

 Josep Barbero indica que els mòduls estan massa prop del 
transformador de FECSA i proposa encabir els mòduls al pati de la 
Bostik per tal que estiguin més allunyats del transformador. També vol 
que es comencin a l’hora els mòduls i l’obra definitiva del CEIP. Explica 
que l’AVV de la Sagrera ja té programada una reunió amb la Mercè 
Massa de la Generalitat per desencallar aquest tema. També vol saber 
aquest curs on es farà la preinscripció.  

 

En Toni explica que qualsevol enderroc de murs o moviments endarreria el 

projecte i no hi ha molt marge d’acció. La preinscripció es comunicarà des del 

Consorci d’Educació. 

La regidora explica que l’escola s’ha de fer en terreny municipal i la Bostik és 

sol privat. També explica que la construcció del CEIP és competència de la 

Generalitat i que actualment les obres que té previstes la Generalitat són les de 

l’actual equip de govern fins al 2018. Quan es torni a obrir el torn de govern es 

presentarà aquesta nova obra juntament amb 4 centre més. 

 L’Oleguer Méndez està en desacord, recorda la provisionalitat del Club 
Patí Congrés i no vol que es facin els mòduls, sinó directament l’escola. 
Explica que l’AISS és de l’Ajuntament des de fa 15 anys i ara es posaran 
uns mòduls precaris al costat d’una estació transformadora. I que la 
Sagrera està cansada d'acceptar imposicions. Accepta doncs que es 
posin els mòduls, si no hi ha més remei, però de mala gana, ja què la 
provisionalitat durarà 20 anys més perquè no hi ha diners per la Sagrera 
que viu sempre en la provisionalitat. 

 

La regidora explica que la instal·lació de l’escola respon a les necessitats de 

places públiques a la Sagrera i que s’instal·la amb aquesta voluntat per tal que 

hi hagi una nova escola a la Sagrera. També es realitzarà un nou poliesportiu 

amb un cost en la 1a fase de 14 milions d’euros per a la Sagrera. Són diners 

per inversió social què per responsabilitat pública dona resposta a les 



 

necessitats del barri. Són uns mòduls molt dignes que garanteixen una bona 

escolarització. L’activació de la inversió en secundària depèn de la inversió de 

la Generalitat i el boom demogràfic està arribant a la secundària. La dimensió 

demogràfica és important, tots n’hem de ser responsables. És una oportunitat 

de tenir una nova escola a la Sagrera, un nou poliesportiu i un nou casal de 

barri. Quan les coses van bé també s’han de posar en valor. La regidora apel·la 

a la responsabilitat de tothom i als esforços de tothom. 

En Toni diu que l’augment demogràfic fa necessària una nova escola a la 

Sagrera, la cessió del terreny de la qual es fa per part del Districte, és el 

procediment habitual i l’ideal seria que la Generalitat pogués fer l’equipament 

en dos anys. 

 En Josep Barbero comenta que s’accepten els mòduls però que 
s’haurien d’intentar traslladar pel transformador de FECSA. Que a la 
sagrera fa 22 anys que es va fundar la coordinadora d’AMPA’s i s’ha 
comentat en repetides ocasions que hi ha manca de places educatives. I 
si la Generalitat no té els diners “volem que l’Ajuntament avanci els 
diners” ja què si l’Ajuntament té diners per deixar per la L9 del metro 
també pot tenir per la realització de l’escola. 
 

 L’Agustí Carrillo vol saber quants nens i nenes acollirà l’escola. Se li 
contesta que 50 nens i nenes, són dues noves línies. Explica que s’ha 
deixat morir l’escola Rosa dels Vents i que ha vingut una projecte 
educatiu de fora l’escola Congrés-Indians i que s’ha acollit. Pensa que 
s’hauria de buscar un espai alternatiu per cotxes perquè hi ha una 
manca de places de parking al barri. 
 

 Manuel Almiñana, vol saber els mòduls de qui són i quant costaran, 
quantes línies de P3 hi haurà al Districte. 
 

 Antonio Ibañez, diu que l’educació no pot ser provisional 
 

 

En Toni explica que els mòduls són de lloguer i costen entre 100 a 150.000e 

l’any. En quant a les línies de P3 que hi haurà al districte per 2016 se li 

comunicarà i es posarà a l’acta perquè en aquells moments no es té la 

informació. 

La regidora explica que a l’espai públic es va fer un parking provisional a 

l’espera de poder realitzar els equipaments projectats pel barri. El sol públic és 

per realitzar equipaments pel barri no per fer-ne parkings.  

 L’Antonio Ibañez proposa de fer-ne un parking soterrat i a sobre l’escola. 
 



 

Es dona pas al punt 6 de l’OD:  Informació estat obres al barri: pilar de 

l’aigua, terminis obres Torre de la Sagrera i procés del PAD. El Dani Alsina 

explica que les obres de la Torre de la Sagrera van començar el 2 de setembre. 

S’ha consolidat estructuralment, 1r buidat, els fonaments i s’ha reforçat el refugi 

antiaeri de la banda Llobregat que és el que no estava consolidat. S’ha fet el 

forjat del soterrani I s’està fabricant el terra de fusta, lleuger que estarà per 

setmana santa. S’ha intentat conservar les teules però ha estat impossible, 

estaven en molt mal estat. Es faran de noves simulant les orgininals. Per Nadal 

es preveu l’acabament de l’obra. Després la contractació dels serveis i durant el 

1r. Trimestre del 2017 l’equipament ja es podrà posar en marxa. Actualment 

s’està acomplint el calendari inicial. 

 

L’Ester Santiago explica l’estat de les obres del Pilar de l’Aigua. El Rec Comtal 

passava per allà i s’ha trobat un col·lector que va afectar a l’execució. Aquesta 

setmana ja es plantaran els arbres i les jardineres. El Rec Comtal es treballarà 

a nivell d’àmbit de ciutat per senyalitzar per on passa el Rec. Fins que això es 

faci se senyalitzarà de manera provisional. Encara falta, doncs, la plantació i els 

repassos. 

 En Josep M. Florensa diu que al Pilar de l’Aigua han quedat molts totxos 
que no tenen formigó i demana que es revisi l’obra. 
 

 En Josep Barbero explica que pel Pilar s’havia demanat una protecció. 
Demana que el Rec estigui museïtzat amb plaques transparents per tal 
que es pugui visualitzar, tal com s’ha fet a Badalona... També es 
demana que se’ls hi faci arribar el projecte executiu de la illeta perquè no 
el tenen. La regidora li contesta que se li enviarà. 
 
 

 Veí, demana un canvi en els seients de la plaça del Pilar de l’Aigua, els 
veu més adients al costat del bon preu. La regidora li contesta que 
deixem un temps a veure com funcionen els que s’han col·locat i depèn 
de l’ús valorem 

 

En Suso explica el procés participatiu del PAM i PAD. Explica que el document 

inicial es va presentar el 29 de gener al Plenari Municipal. Està penjat i es pot 

accedir mitjançat el web Decidim BCN. On s’explica com entrar i consultar. Hi 

ha propostes que han fet les entitats, com d’altres que fan els veïns i les 

veïnes, cadascú pot fer les aportacions que cregui convenients. Des de demà 

explica que hi haurà programades 35 reunions presencials al districte per 

elevar diferents aspecte per diferents temàtiques. Es farà difusió per cartelleria, 

teixit associatiu i per internet. Demà, 18 de febrer està convocada la reunió 

sobre la memòria històrica del Districte de Sant Andreu, on es treballarà el 

nomenclàtor del Districte per espais que no tenen nom o per espais que encara 



 

tenen noms franquistes, com el c/ Padre Pérez del Pulgar a la Trinitat Vella, 

que va ser un dels ideòlegs del Valle de los Caídos. El dia 17 hi ha convocada 

a l’Harmonia el debat sobre altres economies... educació, gestió comunitària... 

tot es troba al web. Quants més aportacions millor. Es poden votar les 

iniciatives que cadascú consideri que vol que es facin en aquests 4 anys. 

S’intenta ser el més plural possible. 

 Manuel Almiña explica que l’enllaç amb el padró no acaba de funcionar 
bé. Ell no pot accedir-hi. Es mirarà però se li comenta que dimecres 
passi a veure a la consellera i que expressi les seves peticions de 
manera presencial. 

 

S’obre el torn de Precs i Preguntes: 

 Antoni Fortes explica que perquè s’han canviat les inicials BCN per BC. 
I se li explica que no s’han canviat que la plantilla és la mateixa que fa 8 
anys. També vol saber quina previsió d’acabament té la pl. Jardins 
d’Elx. 
 

 En Camil Padró comenta que no es posi el nom de Camp del Ferro al 
poliesportiu. I explica que va caure a la pl. Jardins d’Elx a la part encara 
no remodelada. 
 
 

 En Josep M. Garcia, de PhotoEspai 30 explica que es presenten a un 
certàmen fotogràfic internacional però l’Espai 30 no està en condicions 
d’acollir l’exposició, ja què és una exposició d’al nivell. La regidora li 
comenta que no deixem perdre aquestes oportunitats i que l’exposició 
es pot canalitzar cap un altre equipament i/o treballar-.ho amb l’ICUB. 
 

 En Camil Padró diu que el Barça ha guanyat 1a 3. I un veí li comenta 
que això no està a l’OD 
 
 

 Francisco Izquierdo vol que es tregui la font del c/Portugal amb Antonio 
Ricardos perquè no hi ha visibilitat.  

o Explica que els seients de la pl. Assemblea de Catalunya tenen 
els cantos molt sobresortits i s’hauren de bisel·lar.  

o Explica la problemàtica dels gossos amb el patrimoni natural de 
la pl. Jardins Elx. I recomana que es plantin arbustos al voltant de 
les zones de gespa per tal que els cans no puguin entrar i 
protegir la gespa. 

o Demana alguna mesura al c/Pacífic ja què els cotxes baixen molt 
llançats. 

o Demana que els arbres es tallin millot, més curts i rodonets. 
 

En Suso li explica que se l’ha contestat des d’alcaldia el tema de posar el nom 

d’un carrer a Salvador Dalí. També se li va donar contesta a la petició de canvi 



 

de direcció del carrer. Una altra cosa és que no li agradi la contesta i aquest 

tema ja es va donar per tancada. 

 Explica que les terrasses no acompleixen la normativa, que hi ha 
moltes taules i cadires, especialment la terrassa de Mossèn Juliana.  

La regidora explica que s’han regularitzat totes les terrasses del Districte i s’han 

posat sancions. A Masadas es va fer una reunió amb restauradors i veïns.  

 Ventura explica que manca fer la darrera fase dels Jardins d’Elx i que 
al carrer Garcilaso no hi ha fonts. Que la pl. Jardins d’Elx havia 
d’estar acabat al 2014, que s’han de treure les lloses i posar la font 
de Can Gaig i encara no hi és. 

 Veí explica que al c/S. Antoni M. Claret davant del c/Costa Rica hi ha 
una pujadeta que no té pintat el pas de zebra. Se li comunica que es 
repintaran els triangles. 
 

o També explica que als Jardins de Mercè Rovira hi ha veïns 
que entra els gossos i que tanca la zona infantil perquè 
estiguin a dins els petits i els grans estan fora. Demana que es 
treguin les tanques. Sempre truca a GUB i al Civisme. 
 

 Xavier Colomer de l’Associació Cultural Espai 30 demana una 
intervenció urgent a l’Espai 30. La regidora explica que l’actuació 
urgent és la que ja s’ha practicat, s’han solucionat les goteres i el 
sostre. El que es demana és una rehabilitació integral que suposa un 
milió d’euros d’intervenció, aquets és un tema a treballar en el PAD. 

 

 Joan Gándara diu que el vetllador de la cafeteria del c/Meridiana 306-
308 està al mig del carrer i algú pot caure.  

 

 Veí, comenta que els transport públic de la R7 de rodalies ha reduït la 
línia i està infrautilitzada, ja que no hi ha connexió amb el vallès des 
des centre de Barcelona.  

 
o També comenta que hi ha carrers que no tenen asfalt sono-

reductor  
 

La regidora explica que comparteix el tema de mobilitat però la gestió de 

rodalies va molt més enllà del Districte i implica a la Generalitat i Serveis. En 

quant a l’asfalt sono reductor es va comentar a l’anterior consell de barri que 

l’asfalt que ja s’utilitza és el sono reductor, però pot ser que es vagi degradant.  

S’agraeix l’assistència als assistents i es tanca la sessió a les 21.15h. 

 


