
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA – INFORME DEL CONSELL DE BARRI DE LA SAGRERA 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dijous, 13 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària 

Horari:  De 18:30 hores a 20:30 hores 

Lloc:   Centre Cívic La Sagrera 
 

Assistència 

Nombre de participants:   39 

Edat mitjana:    48 

Gènere de les participants: Femení (15), Masculí (24), No binari (-). 

 

Ordre del dia 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la ciutadania, de 

forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de projectes d’inversió als 

10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Andreu és de 7,5 milions 

d’euros.  

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les propostes 

que presenta inicialment el Districte de Sant Andreu al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en 

l’àmbit objecte del Consell.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la 

ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 

d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”.  

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes sorgides 

de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

https://www.decidim.barcelona/
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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Crear espais d’informació al veïnat a través de 
taules de treball 

 

Nou institut exclusiu del barri de la Sagrera  

Millora de la freqüència de transport públic al 
barri 

 

Rehabilitació de l'Escola Llotja  
Ampliar l’oferta pública de Formació 
Professional al barri 

 

Nou equipament per esports minoritaris  

Noves pistes per joc i ús esportiu a la 
pl.Hispano Suïssa i pl.Assemblea de Catalunya 

 

Buscar ubicació per a nou Teatre al barri  
Reurbanització del carrer Honduras  

Ampliar programes i espais municipals per a la 
Gent Gran buscant la intercooperació amb 
altres administracions 

 

Reserva de places públiques a l'Institut 
Guttman 

 

Reurbanització carrer de Cortit amb 
plataforma única 

 

Reactivar el Mercat de Felip II  

Reforma i millores al Centre Cívic La Sagrera  
Adequació urbanística d'espais per a la 
foguera de Sant Joan 

 

Retirada d'uralita dels edificis davant de les 
Escoles Estel i el Sagrer 

 

Millora de les bases de les taules de ping-
pong amb formigó a les places del barri 

 

Canviar la direcció del carrer Mòssèn Juliana Actualment hi ha molt trànsit i resulta perillós. Es 
proposa canviar la direcció del C/Mossèn Juliana 
fent-lo direcció a mar, i així reduir el trànsit. 

Canviar els noms del c. Bonaventura Gispert i 
del c. Cararach Mauri 

Es planteja canviar el nom d'un carrer per l'altre,  ja 
que el c. Cararach Mauri està a Sant Andreu i era un 
doctor de la Sagrera, i el c. Bonaventura  Gispert 
està a la Sagrera i era un doctor de Sant Andreu.  

Es demana il·luminar el pàrquing del 
Descampat del carrer Gran de la Sagrera, 32 

Actualment hi ha obres per reurbanitzar el carrer, 
però mentrestant resulta un espai molt fosc. Es 
demana il·luminació a la nit, i genera percepció 
d’inseguretat. 

Adaptar nomenclàtor als noms populars Es proposa que les plaques dels carrers, a més del 
nom oficial, també hi aparegui el nom popular pel 
qual es coneix l’espai, com es fa a alguns indrets: 
p.e. pl. Assemblea de Catalunya i pl. de les rates. 

Reparació del paviment del C/Garcilaso Arreglar el paviment del c.Garcilaso en molt mal 
estat. Gent gran ha caigut.  

Neteja Via Apia de la Sagrera Es demana que es netegi la Via Apia de la Sagrera, ja 
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que es troba en males condicions 
Més bancs al barri Es demanen més bancs al barri. La gent gran no té 

lloc per seure 

Posar itineraris de carril bici Donada la pacificació de la Meridiana, i que 
probablement comporti un augment de bicicletes i 
patinets, es proposa la creació d'un carril bici que 
passi per l'interior del barri.  

Plataforma única per tal de pacificar punts 
perillosos 

Es demana plataforma única als c.Azores, c.Cortit i 
c.Antonio Ricardos 

Modificar la sortida del metro del passatge 
Coello amb Hondures 

La sortida de metro surt gairebé a la calçada de 
forma perillosa. Es demana millorar senyalització o 
reforma d’obra per evitar-ho. 

Revisar semàfors El c.Pegàs amb Meridiana és perillós, i es demana 
que es revisin semàfors (sense consens).  

Control de plagues a la Pl. Assemblea de 
Catalunya 

Hi ha moltes rates, i es demana que s'hi posi solució 

Fer respectar la velocitat dels carrers de 
plataforma única 

Hi passen molts cotxes van a velocitats molt 
elevades. Es demana millor senyalització. 

Neteja del pont de Calatrava Sota el pont hi viu gent i s’acumula brutícia. 
Poda de l’arbrat del c.Garcilaso i entorns Es comenta que s’havia promès però que encara no 

s’ha fet.  

Total de noves propostes realitzades 32 

 

 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Noves pistes per joc i ús esportiu a la 
pl.Hispano Suïssa i pl.Assemblea de Catalunya 

Posar pistes esportives a les places Hispano Suïssa i 
Assemblea de Catalunya. 

Reforma i millores al pati de l'Escola el Sagrer El pati està molt deteriorat. Cal millorar el mobiliari, 
fusteria, pistes, etc. El pati obert té molt ús com a 
parc públic els caps de setmana i té molt desgast. 

Habilitar espai per a gimnàstica artística 
femenina 

Impulsar i oferir la possibilitat de fer gimnàstica 
artística femenina a totes les nenes del 
districte/barri. 

Reurbanització del carrer Hondures Reurbanització total del carrer Hondures des de 
Sant Antoni Maria Claret fins la Sagrera. 

Reforma i millores al Centre Cívic La Sagrera Cal reformar i adequar el Centre Cívic als seus usos i 
millorar les condicions dels espais. 

Reforma i millores de l'Espai 30 actual fins les 
obres definitives 

Cal adequar urgentment aquest equipament mentre 
es construeix el nou equipament socio-cultural. 

Rehabilitació de l'Escola Llotja Cal rehabilitar aquesta escola. 
Adequació urbanística d'espais per a la 
foguera de Sant Joan 

Davant una ordenança restrictiva per desenvolupar 
la foguera històrica de la Sagrera, cal adequar 
l'espai per donar-li cabuda. 

Millorar arbrat pl. Virginia Wolf L'arbrat s'ha fet malbé i no n'han replantat de nou. 

                                                             
1 La informació ampliada dels projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i  ha estat publicada a 
la plataforma Decidim.barcelona. 
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Remodelar Parc de la Pegaso Posar un pipi can, més llum als jocs dels nens i 
netejar el llac que fa molta pudor. 

Eliminar llambordes c/Coll Treure les llambordes del carrer Coll entre Masadas, 
Vallès i Ribot. Fer-ho com està als carrers de 
plataforma única. 

Construcció àrea d’esbarjo de gossos Construcció d'una àrea per gossos amb arbres, 
gespa i fonts. 

Pacificació c.Gran de la Sagrera Transformació del trànsit. Prioritzar transport públic 
i vianants. Reduir la velocitat del trànsit a 20km/h. 

Reforma plaça del mercat Felip II Reformar la plaça de manera que es pugui mantenir 
el ‘mercadillo’ però reformulant el projecte. 

Total de projectes realitzats 14 

 

 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 
 


