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1 Temes diversos:
Es demana la retirada d’una caixa d’electricitat que hi ha a 
l’escola La Morera.

Es demana la retirada d’uns cables que pengen a Felip II. 

Pregunta sobre la situació del pas de camions de Manau.

El Congrés i els Indians

Resposta:
Ja està retirada i la zona s’ha arreglat. 
 
 
Es un tema que afecta a tota la ciutat i s’ha elevat a Manteniment Urbà 
de ciutat per a què aquest tema s’inclogui a les converses amb les 
operadores telefòniques.

S’ha col·locat una senyal de prohibició de pas per camions de gran 
tonatge al carrer de Jordi de Sant Jordi.
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Aula Ambiental: 
Es demana per la ubicació definitiva d’aquest servei. 

Trinitat Vella

Resposta:
Estem pendents de la situació del Pla d’Inversions Municipal per aquest 
mandat, després de la crisi sanitària, per valorar una nova ubicació. Fins 
el mes de març continua a Via Bàrcino i actualment en el període post 
covid es situarà al Centre Cívic Trinitat Vella. 
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Jocs infantils:
Es queixa que a la Pl. Mossèn Clapés hi ha molts joves amb 
patins i destrossen els materials de la via pública. So·licita una 
solució proposant que aixequin la valla més o simplement que la 
canviïn. Afegeix, a més que la plaça s’ha convertit en una zona 
de gossos.

Sant Andreu

Resposta:
Es va abordar a la reunió amb Parcs i Jardins del mes de febrer. Es 
plantegen diferents opcions tècniques que està estudiant el departament 
d’obres del districte per implementar-les. Quan tinguem una primera 
proposta la compartirem amb veïnes i veïns.
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Llums de Nadal: 
Comenta que l’enllumenat encara està penjat i es recull molt 
tard, cosa que genera un cert perill.

Sant Andreu

Resposta:
La regidora manifesta que és un tema de ciutat i que s’està treballant 
perquè es demani un termini de retirada exacte. 
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11 Temes diversos: 
Comenta que cal respecte en relació amb els gossos, patinets, 
vetlladors etc. En relació tant als carrers com als pisos. En 
general, manifesta que pateix quan va pel carrer.

Es queixa també per les plantes del carrer Gran perquè treuen 
molt d’espai. 

Sant Andreu

Resposta:
La regidora diu que es posaran més mesures de consciència pels animals 
i que s’estarà més a sobre per la seguretat mitjançant la Guàrdia Urbana. 

Les plantes del carrer Gran amplien l’espai verd del barri i dignifiquen la 
zona. Va haver-hi algunes queixes a l’inici de la reforma i s’han millorat les 
plantacions als parterres.

Temes diversos: 
Sol·licita una farmàcia nocturna. 

Sant Andreu

Resposta:
S’ha contactat amb el Col·legi de Farmacèutics que ens ha fet saber que 
sempre hi ha una farmàcia de guàrdia a la nit per districte, però no per 
barri. La distribució i el torn de les farmàcies està regulat pel departament 
de Salut de la Generalitat, que les coordina i organitza. Segons el col·legi, 
el volum de persones que acudeixen a les nit a les farmàcies és molt baix.

Temes diversos: 
A Fernando Pessoa s’està edificant un edifici que anys enrere 
s’havia anunciat com a possibles horts. 

Es demana per la situació de la plataforma de bus de Mossèn 
Clapés. 

També diu que la nau de la gasolinera al costat del Passeig Sta. 
Coloma ja ha caigut i vol saber si això serà responsabilitat de 
l’ajuntament.

Per últim, demana per les negociacions amb el parc infantil de 
0 a 6 anys.

Sant Andreu

Resposta:
Es tracta d’un terreny municipal cedit a una entitat del tercer sector que 
gestiona un centre ocupacional.

Encara no s’ha posat la plataforma, s’està seguint el tema amb TMB. De 
moment, s’ha demanat als conductors que s’aproximin millor a la vorera 
perquè tenen espai.

L’espai municipal ja no serà un aparcament cedit, sinó que l’ha recuperat 
l’ajuntament i ara s’està fent un projecte per procedir l’enderroc de les 
naus. 

S’ha acordat amb l’IMU i amb Parcs i Jardins que es farà un parc infantil 
de 0 a 5 anys a la zona de la Rambla de Marta Mata. El termini no se sap 
encara ja que depèn del procediment de contractació.
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16 Obres al metro: 
Posa de manifest que les obres de les vies de la L1 del passat 
estiu han provocat més sorolls que es fan molt molestos al forat 
de ventilació de la plaça de la Pomera.

Sant Andreu

Resposta:
TMB va fer una intervenció provisional posant més balast a les vies però 
s’ha pogut comprovar que és insuficient i que el pou de ventilació no és 
essencial. Per aquest motiu, TMB procedirà a tapar-lo.

17 Mur de la Meridiana: 
Diu que la zona del mur de la Meridiana és molt lletja i que vol 
recordar la proposta de millora i d’envelliment.

Sant Andreu

Resposta:
La regidora diu que la proposta està recollida a la proposta de Pla 
d’Actuació del Districte.

18 Instal·lacions esportives:
Sol·licita que es millorin les instal·lacions esportives al barri, 
concretament les de Pare Manyanet on no et pots dutxar. 
Afegeix que som el pitjor barri de la ciutat

Sant Andreu

Resposta:
La regidora diu que s’han traslladat els requeriments a l’IBE.

19 Temes diversos: 
Comenta que la seguretat a Trinitat Vella és un problema molt 
greu. 

Trinitat Vella

Resposta:
La regidora recull la problemàtica i ho traslladaran a la Guàrdia Urbana i 
als equips de prevenció.

15 Cal·listènia: 
Dona les gràcies per la cal·listènia de Trinitat Vella. Sol·licita 
ubicar el cartell en un lloc més visible dins de la pista. També 
demana arranjar l’àmbit de neteja. Finament, proposa que la 
font estigui més a prop i demana una paperera.

Trinitat Vella

Resposta:
Es valoraran les propostes d’ampliar el radi de neteja, reparar la font, 
posar una paperera i millorar l’orientació del cartell.

Sol·licita la denominació d’una plaça de l’1 d’octubre de 2017, 
lluitem per la democràcia.

La regidora diu que s’ha demanat una plaça amb aquest nom al Districte 
d’Horta-Guinardó.
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Aquest és el recull de les intervencions que es van fer a l’Audiència Pública de Sant Andreu 
el passat 23 de gener de 2020, acompanyades de les iniciatives que s’han posat en marxa 

com a resposta a les demandes plantejades pel veïnat.

21 Carrer Gran:
Al carrer Gran hi ha uns ferros molt perillosos. 

Comenta que, a la piscina de Pare Manyanet, l’aigua és freda i 
les instal·lacions estan en mal estat.

Sant Andreu

Resposta:
Es va donar trasllat a BIMSA i a Parcs i Jardins i els ferros ja s’han tret de 
totes les jardineres del carrer Gran de Sant Andreu

La regidora diu que s’ha sol·licitat a l’Institut Barcelona Esports que es 
millori aquesta situació.
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23 Situació carrers:
Es demanen llums i arranjament de voreres pels els carrers de 
Sant Narcís, Borriana i Roquetes.

Sant Andreu

Resposta:
La regidora respon que, al Pla d’Inversió Municipal, es fa el recull de la 
llista de carrers a arranjar i que els que indica no hi estan previstos per 
aquest mandat. Tot i això, es pren nota de la demanda per si es pot fer 
alguna actuació per les deficiències greus.
  

20 Ordenació viària:
Comenta que des del carrer de Malats a la plaça de Mossèn 
Clapés s’ha fet un canvi de sentit de la circulació que obliga a 
fer un recorregut molt llarg. Proposa incorporar una velocitat 
controlada si el que es vol és que hi hagi menys cotxes.

Sant Andreu

Resposta:
Des dels Serveis Tècnics s’explica que el canvi de sentit es va fer per 
reduir el nombre de cotxes i que es considera que la proposta, fins al dia 
d´avui, ha sigut un èxit.

19 Demana que es faci una plataforma al bus que para a Via Bàrcino 
amb Foradada perquè hi ha una veïna amb discapacitat que té 
dificultats per accedir-hi.

S’ha traslladat a TMB la demanda. El tema està en seguiment per 
comprovar si s’ha posat o quan està previst posar-la.


