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CONSELL  DE  BARRI DE NAVAS - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE 
DEL DIA I ACORDS ADOPTATS 

 
 

16 de desembre de 2020 18:30h 

https://ja.cat/barrinavas 

 
 

Assistents 
 

 

Presidenta: Lucía Martín. Regidora del Districte de Sant Andreu. 
 

Comissió de Seguiment: 
 

Jordi Gimeno, Conseller de Barri de Navas. 

Marcos Rodríguez. Conseller GM Ciutadans. 

Ximena Gadea, Consellera GM JuntsxCat 

Júlia Mayor Capdevila, Conseller GM ERC-AM 

Marta Villanueva Cendán, Consellera GM PSC 

Hi assisteixen representants de les següents entitats membres de la Comissió 
de Seguiment: 

 
  

 

Centre Obert-Plataforma PES Salesians de Navas 

PDC Navas 

 

Assistents: 

Assistència total en el moment de màxima afluència:  
24 

Ciutadanes i ciutadans: 
               11 

 

Representants d’entitats:   2 

 

 

Altres (consellers, tècnics i ponents)  11  
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Representants de les següents entitats 
 

PDC de Navas  

PES Navas 

Tècnics Municipals i ponents 
 

Maria Gas, gerent del Districte 
 

Gerard Sentís, Conseller tècnic del Districte 
 

Núria Bayo,  Departament d’Inspecció i Llicències  

Eva Luengo. tècnica de Participació del Districte 

Joan Manel de Homdedeu, 

coordinador territorial 

Ignasi de Moner, Bimsa 

 
Ordre del dia 

 

 

1. Vicepresidència 
 

2. Membres de la comissió de seguiment 

 
3. Obres de pacificació de la Meridiana 

 
4. Informe de temes rellevants del barri 
 
5. Projectes del Pla Comunitari de Navas 

 
6. Precs i preguntes. 

 
 

1. Vicepresidència 
 

Es constata que no hi ha vicepresident del Consell de Barri. S’espera que, 
parlant amb les entitats i persones rellevants del barri, hi hagi alguna 
candidatura, ja que fa temps que no hi ha vicepresident 
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2. Membres de la Comissió de Seguiment 
 

Es comenta que a l’anterior Consell es va demanar que el Pla Comunitari de 
Navas, apart de l’entitat que el gestiona ( PES Navas ) formés part de la 
Comissió de Seguiment, i així s’ha fet. 

 

 

3. Obres de pacificació de la Meridiana 
 

Es fa un resum del document annexionat a la plataforma Decidim. 
 
OBRA EXECUTADA 
 
REFORMA EXECUTADA COMPLETA (Independència – València) 
REFORMA EXECUTADA EN FASE 1*:(València- Mallorca) 
 
OBRES EN LICITACIÓ 
 
REFORMA FASE 1* (Mallorca - Navas/Estivill). Data estimada inici d’obres 
Març 2021 
 
PROJECTES EN APROVACIÓ 
 
REFORMA FASE 2** (València- Navas/Estivill). Data estimada aprovació inicial 
17/12/2020 
 
PROJECTE EN REDACCIÓ 
 
REFORMA COMPLETA (Navas/Estivill - Pg. Fabra i Puig) Data estimada inici 
redacció Gener 2021 
 
Es presenta una proposta de planificació de les diferents fases de l’obra, des 
de gener de 2020 fins maig de 2023. 

 
 

4. Informe dels temes rellevants del barri 
 

 

GENERAL 

- L’impacte del covid a més de generar una crisi sanitària ha provocat una 

crisi econòmica i social 

- Des de l’ajuntament hi ha el compromís des del primer dia a arribar a tot 

arreu per estar al costat de les persones més afectades  

- Les prioritats de mandat han hagut de canviar per força 
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- També el pressupost municipal se’n pot ressentir si bé s’està negociant tant 

a Barcelona com a nivell estatal per aconseguir bones inversions per la 

ciutat 

- Serà un mandat molt diferent, on caldrà anar donant resposta a tot el que 

vagi sortint des de la incertesa però sense perdre de vista que les prioritats 

són la salut, la feina i el benestar de veïnes i veïns 

 

BARRI 

- Agraïment a les entitats que s’han volcat durant tots aquests mesos a fer 

xarxa i arribar on les administracions no arriben. També a comerciants, 

escoles, equipaments públics que han donat el millor de sí mateixes. 

- Es posa de manifest la tasca de les entitats volcades a l’emergència social, 

com T’acompanyem amb la recollida de menjar, que també ha continuat fent 

la parròquia 

 

- Les persones al centre 

o Pacificació de la Meridiana. Ja era un projecte necessari fa temps, 

ara encara s’ha evidenciat més. Els carrers han de guanyar espai per 

a vianants i verd urbà, prioritzant la mobilitat en transport públic i 

bicicleta. Al març comencen les obres, s’ explicarà, del tram fins 

Josep Estivill i ja es treballa en el projecte de la continuació. Cal 

destacar el que representa el que anomenem node de Ferran Reyes, 

un espai entre la plaça Maria Soteras i la plaça Ferran Reyes que ha 

de facilitar la comunicació entre banda i banda del barri. 

 

o Centres escolars: 

 Octavio Paz és de les escoles amb més contaminació i un 

entorn menys amable del districte. S’està treballant per poder 

tenir una proposta de millora de l’entorn. S’entenen les 

reivindicacions que van començar la setmana passada per 

gaudir d’un entorn més saludable i segur. 

 Emili Juncadella és una petita escola de barri que malgrat 

unes instal·lacions molt antigues té molta empenta i un gran 

projecte educatiu. S’ha facilitat l’ús de la plaça del davant per 

les hores del pati. També cal posar en valor que el xamfrà de 

davant de l’escola, guanyat pels infants l’anterior mandat, ha 

estat un bon predecessor del projecte Protegim escoles. 

 Institut Joan Fuster. Després d’una visita a l’institut, i a 

proposta de la directora, es va creure oportú fer xarxa amb 

altres centres del districte per millorar les instal·lacions. Ja es 

treballa amb l’Institut de jardineria Rubió i Tudurí per fer 

actuacions al pati amb vegetació i també amb l’escola La Llotja 

per millorar l’estat dels passadissos a partir de projectes 

artístics. 

 

- Reactivació econòmica 
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o De la mà de les entitats de comerciants s’ha elaborat un pla de xoc 

de suport al comerç de proximitat: formació, comunicació, 

assessorament... Malgrat no tenir una entitat pròpia de comerciants 

del barri, tant l’Eix Maragall com el SAAC recolzen el comerç de 

Navas i són un bon aliat per protegir el comerç de proximitat. 

o La campanya “Qui sembra recull” posa a disposició de veïns i 

veïnes l’opció de regalar vals regals per gastar als comerços 

associats del districte (més de 600, de tot tipus!) 

 

- Atenció CSS. situació del Centre de Serveis Socials de Garcilaso (que 

inclou Sagrera, Navas i Congrés). Primer dues prèvies: 

  

o Els tres Centres de Serveis Socials del Districte tenen un total de 67 

professionals (CSS Franja Besòs 25, CSS Garcilaso 23 i CSS Sant 

Andreu 19). Actualment els professionals realitzen de forma 

simultània atenció presencial i atenció telemàtica". 

o Sobre el CSS Garcilaso: 

 Té el nombre de  NOVES ATENCIONS (NOUS + 

REOBERTS) més alt de Barcelona: 779 (setembre), 

851 (octubre) i 786 (novembre). 

 I el total d’ USUARIS AMB ATENCIÓ OBERTA AL 

FINAL DEL PERÍODE (novembre) al CSS Garcilaso és 

de 7.910 (el segon CSS amb més atencions obertes 

després del CSS Clot). 

 

El resum de les situacions que estan arribant al CSS Garcilaso és: 

- Situacions altament vulnerables. 

- Economia molt fràgil (contractes precaris o sense contracte) 

- Situacions d’atur i dificultat de recerca de feina 

- Deutes d’habitatge (ja sigui lloguer o habitació de relloguer). 

- Demanda general de cobertura necessitats bàsiques. 

- Població en situació irregular i per tant manca de drets i cobertures. 

- Les prestacions de dret: molta dificultat per percebre-les i tramitar-les. 

 
A grans trets: El 63,4% de la despesa dels ajuts d'emergència per satisfer 
necessitats bàsiques atorgats han estat en relació al concepte d’alimentació i el 
30,5% en ajuts d’habitatge referides a allotjament. 

 
 

- Fem xarxa: 

o Els equipaments del barri treballen plegats fent xarxa i a banda de les 

escoles cal destacar el casal de gent gran, reforçant el projecte 

Vincles, els pisos per a persones grans o el centre cívic.  

o Pla comunitari. està treballant amb especial cura tot allò que fa 

referència a les persones grans i la bretxa digital i també la solitud no 
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volguda. També l’aposta per temes clau com reactivar una comissió 

jove i especialment els temes vinculats a feminismes.  

 

 

- Torre del fang. Tot i que pertany formalment a la Sagrera, La torre del fang 

està a tocar del barri de Navas. La limitació pressupostària fruit del covid 

impedeix fer les actuacions de fons previstes a la Torre del Fang i entorns 

però sí que hi ha el compromís de fer una actuació provisional que eviti la 

degradació de l’espai públic de l’entorn.  

 

- Pressupostos participatius. fa un any es plantejava el projecte de 

Pressupostos participatius amb 7,5M d’€ d’inversions a votació després de 

rebre propostes veïnals i treballar-les tècnicament amb l’ajuntament. La 

situació pressupostària arrel de la pandèmia ho està dificultant molt i s’està 

fent un esforç per mantenir-lo encara que sigui amb una partida més reduïda 

d’inversió. 

 

   5.- Projectes del Pla Comunitari de Navas 
 
 
 
Es detalla la realització d’un Diagnòstic Comunitari, amb : 
 

1. Recull de dades socials i demogràfiques 
2. Mapa de visions d’AC 
3. Mapa del equipaments de proximitat, vinculació i potencial comunitari 
4. Mapa de serveis, vinculació i potencial comunitari 
5. Un mapa d’entitats i grups vinculats a l’acció comunitària i les 

relacions establertes.  
6. Els reptes o necessitats detectades 
7. Un dibuix d’estratègia comunitària 
8. Un dibuix d’arquitectura comunitària 

 
Reptes del PDC de Navas: 
 

1. Participació activa del veïnat del barri 
2. Promoure la identitat de barri  
3. Fomentar l'alfabetització digital 
4. Potenciar una xarxa de voluntariat en matèria d'alimentació 
5. Promoure la inserció laboral  
6. Acompanyar el dol i la solitud no volguda 
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6.- Precs i preguntes 
 

A continuació, s’obre un torn d’intervencions dels veïns i veïnes presents, que 
formulen diverses queixes, comentaris i propostes. 

 
Algunes de les intervencions tenen resposta immediata a la mateixa sessió, i 
altres es remetran als departaments i serveis municipals corresponents: 

 
Preguntes/Comentaris Respostes 

Seria interessant valorar una reforma verda 
del c. Josep Estivill (entre Navas de Tolosa i 
Pl. Ferran Reyes), amb l'objectiu de 
guanyar espai pels veïns (amb la reforma 
de l'Avinguda suposem que circularan 
menys cotxes) i sobretot, per fomentar el 
comerç de proximitat. Què opineu al 
respecte? 

Queda recollida la proposta per 
incloure-la dins les obres de 
pacificació de la Meridiana. 

Mobilitat i pacificació. Tema transport públic. 
Reforma meridiana , no inclou línia 62 i 
altres línies. Polígons de municipis propers 
no tenen transport públic directe. 

Es proposa que a la reunió de 
seguiment de la meridiana es 
demanarà. Des d’Ecologia Urbana 
convocaran aquesta comissió. Es 
convidarà al sr. Alfred. 

Podeu informar de l'estat del projecte 
poliesportiu del carrer Espronceda? 
Al seu dia vau parlar que aquest espai 
estaria orientat a esports minoritaris (seria 
fantàstic), podríeu incloure entre les 
propostes incloure espai i pistes per la 
pràctica del bàdminton?, vist el dèficit 
d'aquest tipus d'instal·lació a Barcelona. 

El bàdminton és compatible amb la 
resta d’esports que hi haurà. 
L’estat del Poliesportiu ja ha estat 
comentat per la Regidora. 

ot l'espai que guanyem per les voreres, 
(prohibir la circulació de bicis, treure 
terrasses, marquesines, contenidors...) tot 
aquest espai és ocupat per les motocicletes. 
Moltes vegades el més còmode és aparcar a 
la porta de casa encara que hi hagi places 
lliures a calçada (que hi falten moltes...). Es 
podrà solucionar aquest problema? 

S’està treballant en el pla per treure 
motos de les voreres. Es coincideix 
amb la pregunta del veí. Es demana 
ubicació exacta. 

Cruilla Espronceda josep Estivill. Es pot 
posar control semafòric ? inclosa en el 
Node Navas. Es suposa que entrarà, però 
es demana confirmació. 

Sol·licitat a Mobilitat, es te en llista, i 
prioritzada, es tornarà a reclamar, 
demanant si es pot fer abans del node 
corresponent. 

 
 

Sense més assumptes que tractar, la sessió finalitza quan són les 19,40h 


