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ACTA DEL CONSELL DE BARRI  DE LA SAGRERA 

 
 
Identificació de la sessió 
 
Data:  Dilluns, 9 de juliol 2018 
Horari:  De 18:30 a 20:30 hores. 
Lloc:   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 Demòcrata 

Jordi Obon, conseller de Ciutadans 

Carlos Rodríguez, conseller ERC 

Antonio Fortes, conseller del PSC 

Carmen Santana, consellera del PP 

 

 

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 
Gabino José Carballo, Suport a la Direcció de Conservació i Biodiversitat 
Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 
Emma Cortés-Institut d’Infància i Adolescència 
Lluc Coma BIMSA 
David Ortega  Project Manager Projecte Poliesportiu Camp del Ferro 
Nathalie Souto, gestora de projectes referent del barri de La Sagrera 
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Assisteixen al Consell, representants de les entitats següents  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 Mirada de Dona 

6. Representants Federació Espai 30 

7. Representants de La Sagrera Es Mou 

8. Representants Drac, Diables i Gegants 

9. Representants Agrupament Escolta i Guies Pau Casals 

 

 

Assistents: 70 persones, en el moment de màxima afluència. 
 
Ordre del Dia: 

1. Informe Regidora 

2. Presentació plataforma Decidim 

3. Parc Pegaso: projecte de millora del parc i Espai Jugable 

4. Projecte Centre Esportiu Municipal La Sagrera 

5. Estat del projecte Poliesportiu Camp del Ferro 

6. Precs i Preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
La sessió s’inicia a les 18:36h. La regidora del Districte dóna la benvinguda i 
presenta a les persones de la taula i els punts de l’ordre del dia.  
 

1. Informe Regidora 

La Regidora inicia aquest punt amb l’Escola 30 passos. S’ha realitzat una visita 

a l’escola i una reunió amb la comunitat educativa. S’ha demanat al consorci 

d’educació una planificació concreta per trobar una solució i encaix entre la 

preservació del projecte educatiu i l’ampliació de l’espai. A principis de gener de 

2019 s’incorporarà un mòdul nou i durant 2019-2020 es seguirà amb 

l’ampliació.  

En relació a la situació del CAP de La Sagrera, servei de proximitat, l’objectiu 

és garantir el serveis els serveis, sobretot a nivell de pediatria. S’han realitzat 

reunions amb ICS i consorci de Salut on s’ha convidat a veïns i veïnes de La 

Sagrera. La Regidora també ha traslladat aquesta situació al govern de la 

Generalitat i la preocupació per la mancança de professionals que afecten a 

alguns barris, districtes. En el cas de La Sagrera la reducció del servei ha 
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provocat la derivació a altres serveis. Hi ha el compromís que el Servei de 

Pediatria obri el 3 de setembre amb tres pediatres.  

Abans de passar al següent punt la consellera de barri explica que hi ha un full 

per recollir les preguntes que es vulguin realitzar al punt de precs i preguntes. 

 

2. Presentació Plataforma Decidim 

Abans d’explicar la web Decidim, Albert Aixalà explica que s’ha repartit una 

enquesta de valoració del funcionament del Consell de barri, que es recollirà al 

finalitzar el consell. 

La web Decidim es va crear inicialment per a l’elaboració del PAM i s’ha fet 

servir per diferents processos participatius. En aquests moments s’està 

procedint a incloure els consells de participació a la web i s’ha iniciat pels 

Consells de barri.  

A continuació, a través de la connexió a internet a la web de Decidim, es 

mostra el Consell de barri de La Sagrera i els apartats que formen part 

(funcionament, comissió de seguiment, etc). A l’apartat de reunions hi ha accés 

als diferents documents que s’han presentat als consell de barri. La 

documentació del consell de barri d’avui ja es pot consultar.  

Es pot accedir lliurement a la informació però cal donar-se d’alta com a usuaris 

 i usuàries per poder fer propostes. Al correu electrònic que facin servir per 

 donar-se d’alta a la plataforma rebran notificacions i documents nous.  És una 

 bona eina per estar informats del consell de barri i d les informacions que 

 afectin al barri de La Sagrera.  

 

S’obre el torn de preguntes: 

-Vicepresident consell de barri: felicita per aquesta eina que aglutina informació 

per als veïns i veïnes del barri i els anima a ser coneixedors d’aquesta feina.  

-Veïna pregunta si es poden fer propostes a nivell individual o col·lectiu: es 

respon que de les dues formes. 

Es conclou aquest punt comentant que es poden fer propostes de temes per al 

consell de barri així com fer arribar propostes per l’ordre del dia de la comissió 

de seguiment del consell de barri.  
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3. Parc de la Pegaso: projecte de millora del parc i Espai Jugable 
 
Gabino Carballo, d’Ecologia Urbana, presenta aquest el projecte de millora del 
parc. Es faran millores en el paviment, jardineria, àrea de jocs i àrea de gossos. 
S’anivellarà l’àrea enfonsada, i es generar un espai obert de sauló. 
Es tracta d’una renovació important de l’arbrat i de la vegetació, s’introduiran 
noves plantes i es podaran alguns arbres. També es renovarà la xarxa de rec. 
En aquest moment el projecte està en fase de licitació.  
Es un projecte que comporta tres fases i que durarà tres mesos. 
 
Emma Cortès de l’Institut d’Infància i Adolescència explica el projecte Espai 
Jugable al Parc de la Pegaso. Primer contextualitzat el projecte dins de l’Impuls 
del projecte Barcelona dona molt de joc. S’han realitzat dos intervencions al 
Parc Central de Nou Barris i al Parc de La Pegaso. Al Districte de Sant Andreu 
s’ha realitzat amb tres escoles: Escola Pegaso, Escola Turó Blau i Escola 
Congrés Indians. 
 
El 13 de juny es va realitzar la sessió de retorna als infants de les tres escoles 
amb la presència de la Regidora del Districte. 
 
Es destaca que en aquest projecte els infants eren part d’un equip de treball i in 
formants claus en relació al que volien jugar, introduint i repensant espais de 
joc. Ha sigut un procés molt ric, d’acompanyament en un procés de cocreació, 
sempre fent èmfasi en ampliar la mirada i reflexionar.  
 
Les idees dels infants s’han traslladat als arquitectes de l’equip de prospectiva 
de l’ajuntament que farà les propostes concretes de transformació del parc. En 
els dos processos de cocreació han participat 173 infants, a Sant Andreu 89 
nens i nenes de 10 a 12 anys. Se’ls han fet tres preguntes i que pensessin en 
infants més petits i més grans. En la pregunta en relació al que volien proposar 
els infants es va fer servir la tècnica del collage, responent a quines activitats 
farien al parc i que us agradaria que passes. El resultat va donar 16 propostes 
claus. El retorn que es va fer als infants és que no es podrà donar resposta a 
totes les propostes i que durant 2019 es farà una primera intervenció, que 
consistirà en un gran estructura de joc (una espècie de pop) que donarà 
resposta a les tres primeres propostes claus (tobogans, reptes, llit elàstic, 
escalada). 
 
Durant la sessió de retorn els i les infants van estar molt contents, i van 
demanar que es consideres els infants amb dificultats de mobilitat per 
dissenyar aquesta primera actuació.  
 
L’estudi complet del procés i resultats es penjarà a la pàgina web Decidim. 
 
S’obre el torn de preguntes: 
 

- Avv Meridiana Cero: vol saber si es controlarà el tema del cau de rates 
durant la intervenció de Parcs i Jardins 
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- Avv de La Sagrera:  
- vol conèixer ubicació de la futura estructura de joc perquè s’instal·li en 
una ubicació que impedeixi poder realitzar activitats que pugui realitzar 
l’AVV (concertes, etc.).  
 

- demana seguretat en la continuïtat del projecte de Ciutat Jugable tot i 
que canviï el govern 

 

- Veïna: vol saber quan arribarà la tercera fase del Parc de la Pegaso,                          

que arribaria fins al carrer Gran.  

 

- Conseller del PSC, Antonio Fortes: es farà un projecte de feminització 

del parc?  es tindran en compte també a les persones grans en la 

reestructuració del Parc? 

 

- Vicepresident Consell de barri, Josep Maria Garcia: s’ha pensat en un 

espai per nens i nenes de 2 a 3 anys? 

 

La Regidora del Districte respon que no és una remodelació definitiva de tot el 

parc de la Pegaso. El projecte de Parc i jardins s’ha realitzat en relació a uns 

indicadors prioritaris d’urgència per intervenir i rehabilitar espais. . S’han fet 

dues actuacions de desratificació. Es té present que queden expropiacions 

pendents i que dificulten una futura rehabilitació. Pel que fa al procés 

participatiu dels infants, és una novetat que se’ls pregunti, ja que normalment 

es consulta a les persones adultes. No s’exclou a les altres edats. Aquest 

procés dóna un bagatge per treballar en el futur i tenir en compte en el disseny 

futur. I aporta elements per un debat de consens del disseny del futur parc, 

tenint en compte totes les edats i l’encaix amb el carrer Gran.  

Avv de La Sagrera es queixa del retard de 30 anys en aquesta rehabilitació i es 

mostra disconforme amb els manteniments realitzats.  

La Regidora respon que s’ha avançat en prioritats i que avui s’inicia el camí de 

millora del Parc de la Pegaso.  

Emma Cortès, Institut d’Infància i Adolescència coment que no s’ha treballat el 

tema de la feminització del parc però si és un projecte que treballa la 

inclusivitat, tant d’edats com de gènere, perquè s’ha pensat en donar resposta i 

integrant el màxim de propostes per a totes les edats. La Regidora afegeix que 

el tema de gènere és transversal.  

Gabino Carballo, d’Ecologia Urbana, que s’exterminaran els caus de rates que 

detectin durant la seva intervenció. Manifesta que exterminar un cau no vol dir 

solucionar el problema totalment. 
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4. Projecte Centre Esportiu Municipal La Sagrera 

Lluc Coma de BIMSA fa la presentació del projecte de les piscines d’estiu. El 

plec per la redacció del projecte està a punt de sortir. A part de les piscines hi 

haurà una sala d’usos múltiples per activitats dirigides i pistes de pàdel. El 

projecte serà compatible amb l’enderroc del poliesportiu Francisco Calvo.  

A continuació s’explica el calendari previst del projecte: 

-9 meses des de que es publica el concurs fins que s’executa. En principi el 

concurs ha sortir el mes de juliol 

-Redacció del projecte: 1 any 

-Maig de 2020 inici obres i acabament novembre 2021 

-Primer trimestre de 2022 es podria inaugurar l’espai. 

Regidora explica que les noves lleis fan que s’endarrereixi tot el procés i els 

terminis es dilatin en el temps.  

S’obre el torn de paraules: 

-Avv de La Sagrera: pregunta si s’ha pensat en què les piscines es puguin fer 

servir a l’hivern.  BIMSA respon que la sala de fitness estarà oberta tot l’any. 

Les piscines tindran un sistema de pre escalfament amb plaques solars que 

farà que es pugui allargar el seu ús. El projecte actual no contempla una 

coberta però si s’ha dissenyat perquè sigui compatible una coberta en el futur.  

Regidora manifesta que aquest tema l’ha traslladat a la comissionada 

d’Esports. 

-Avv de La Sagrera: vol saber si els problemes polítics poden ajornar aquesta 

futura data d’inici de funcionament del projecte. Comenta que en el cas del 

projecte del poliesportiu Camp del Ferro s’ha passat per tres mandats diferents.  

Regidora respon que el Camp del Ferro és el projecte amb més inversió a nivell 

de Barcelona i de legislatura. El compromís del govern actual és deixar el 

projecte encaminat i intentar que no s’aturi. En el cas del projecte de les 

piscines és una prioritat del govern actual i s’ha volgut compartir en el consell 

de barri.  
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5. Estat del projecte Poliesportiu Camp del Ferro 

David Ortega projecte manager del projecte de l’obra Camp del Ferro fa la 

presentació de l’estat de les obres a través del suport d’una presentació. 

Explica el calendari previst (col·lector, poliesportiu i urbanització), ensenya les 

fotos dels primers sis mesos de l’obra, els imprevistos que han tingut 

(arqueologia, pluges i línies elèctriques).  També mostra l’afectació prevista pel 

trànsit rodat, així com les mesures que han implementat per l’afectació de la 

pols i el soroll. Conclou l’explicació amb unes imatges 3D de com quedarà 

finalment l’equipament.  

S’obre el torn de preguntes: 

- AVV de La Sagrera: voldrien tenir accés a la informació sobre les troballes 

arqueològiques. La Gerent del Districte ho demanarà al servei d’arqueologia de 

l’Ajuntament. L’Avv de La Sagrera també manifesta la seva curiositat en relació 

al tema de les línies elèctriques. David Ortega respon que és un tema de gestió 

i que en el cas de Camp del Ferro ja es coneixia l’existència de les línies però 

cal desviar-les i Enric Serra, Cap del Director de Serveis de Llicències i Espai 

Públic Districte Sant Andreu, manifesta que és un tema burocràtic i no tan de 

desconeixement.  

- Mirada de Dona: demana que l’Ajuntament controli el tema de la pols que 

provoquen les obres a La Sagrera perquè incrementen i agreugen els 

problemes respiratoris de les veïns i veïnes de La Sagrera afectats que 

pateixen aquests problemes. 

- Avv de La Sagrera: vol conèixer si s’està treballant en la connexió fins a la 

Plaça Kobe i si es podria agilitzar. Regidora respon que ho té present per fer 

seguiment i que no s’eternitzi i que el tema de tapar el pou, competència de la 

Generalitat, s’ha traslladat durant tot el mandat, ja que seria un tema que 

permetria avançar. Des de la Generalitat és un tema prioritari. 

 

6. Precs i  preguntes 

Es respon primer a les preguntes de les fitxes i després s’obre el torn de precs i 

preguntes. 

Veure graella adjunta 

Es tanca la sessió a les 20:53 h.   
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Barri data de la 

demanda 

persona 

que fa la 

demanda 

dades de contacte incidència ubicació de la 

incidència 

departament 

responsable de 

la resolució 

procés de resolució resposta 

per al 

regidor 

Sagrera 9.7.2018 Maria Isabel 

P.B.  

 Residències públiques per a la 

gent gran. Vol saber si està 

prevista una nova residència al 

barri de La Sagrera i parlar 

sobre el sistema d'assignació de 

places 

Barri   Regidora explica que com a 

regidora també de drets 

socials ha elaborat un 

informe per a la comissió de 

drets socials sobre aquest 

tema. Ha costat perquè no 

hi havia informació o molt 

poca sobre l'estat de les 

llistes d'espera. La 

competència de construir i 

gestionar una residència és 

de la Generalitat, 

l'ajuntament ofereix el sòl 

(igual que amb les escoles i 

els caps). A nivell de 

Barcelona és un problema 

important, tenint en compte 

l'envelliment de la població i 

comparat amb les plaçes 

que existeixen a nivell de 

Catalunya, hi ha una 

mancança important (1, 57 

a Barcelona i 2,57 a 

Catalunya). S'han construit 

només 4 residències del pla 

que s'havia aprovat on 

s'havien previst 15. A La 

Sagrera n'hi ha una i petita. 

Les plaçes s'assignen tenint 

en compte la ciutat com una 

unitat, no per barris. Hi ha 

11.000 sol·licituds i 8.000 

persones diferents en llista 

d'espera. Hi ha 4.000 

persones que han buscat 
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una sol·lució i 4.800 

persones que viuen al seu 

domicili però son grans 

depents. Hi ha 349.000 

persones majors de 65 

anys. La resposta de la 

Generalitat és de concertar 

plaçes a les residències 

existents i no crear noves 

plaçes. A la reunió 

mantingud amb el nou 

conseller de benestar social 

i salut la resposta és que no 

és prioritari construir 

equipaments públics; el 

problema és que no hi ha 

places per poder-les 

concertar. Existeixen solars 

buits que no s'estan 

utilitzant. Cal continuar la 

tasca en aquest tema. 

Barcelona és la única ciutat 

que té 2.300 habitatges amb 

serveis per a gent gran i 

això pal.lia una mica le 

tema.  

Sagrera 9.7.2018 AVV de La 

Sagrera 

 Fa temps es va demanar i 

aprovar ampliar les plaques 

d'identificació de la Plaça 

Assemblea de Catalunya 

(només n'hi havia una) . No 

s'hafet i a més per obres 

d'enderroc ha desaparegut la 

que existia. Demana que es 

reposi la que manca i se'n 

col·loquin més 

Plaça 

Assemblea de 

Catalunya 

  Consellera de barri 

manifesta que es donarà 

continuïtat al tema i que és 

un conflicte a nivell jurídic 
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Sagrera 9.7.2018 AVV de La 

Sagrera 

 S'han col·locat unes plaques a 

terra que indentifiquen espais o 

elements històrics. A qui han 

demanat informació? Qui ha fet 

la tria? I la resta que no hi 

apareixen? S'ampliaran, es 

contactarà amb  més persones? 

Per exemple Torre de la 

Sagrera/historiadors? 

    Gerent respon que dimecres 

es fa la presentació al 

Districte. Els llocs de les 

plaques estan vinculats a 

punts d'interès turístic. És 

una primera fase 

d'implementació que 

s'ampliarà. S'han implicat 

cinc departaments diferents 

de l'Ajuntament.  

  

Sagrera 9.7.2018 AVV de La 

Sagrera 

 Vol saber quan s'iniciaran les 

obres de millora de Berenguer 

de Palou, Garcilaso per sota de 

Gran de La Sagrera i previsió 

millora de carrer Gran de La 

Sagrera - Felip II fins a 

Garcilaso 

    Gerent respon: 1) -Enderroc 

nau de La Sagrera que 

afecta Espai 30. S'ha 

intentat dos cops notificació 

als ocupants que no han 

rebut. L'enderrocament està 

contractat amb Delta per al 

dia següent llançament. 

Previst agost/septembre. 

Juliol s'entrega projecte. 

Llicència 3er o quart 

trimestre 2018. Finals 2018-

inicis 2019 s'obriria carrer 

Josep Estivill i es mirarà 

tema porta accès a Espai 

30.  2) Tercer trimestre 

2018. Informació pública 

4art trimestre 2018. Licitar 

obra final 2018. Inici obres 

febrer/març 2019. 3/ 

Berenguer de Palou.  

Projecte més llarg. Licitar 

obres gener/febrer 2019. 

Inici obres març 2019 4) 

Millora carrer Felip II fins a 

Garcilaso Enric Serra 

respon que s'ha demanat a 
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pavimentació una millora.  

Sagrera 9.7.2018 AVV de La 

Sagrera 

 Torre del Fang: està prevista 

alguna actuació de 

manteniment/rehabitlitació 

    Regidora respon que s'ha 

fer requeriment legal per fer 

la recuperació de l'espai. 

S'ha visitat per veure 

l'estructura i valorar possible 

us equipament per a Drets 

Socials. Requereix una forta 

inversió de rehabilitació per 

al poc espai que té. Els 

metres quadrats dificulten 

l'ús de l'equipament. S'està 

fent manteniment. Gerent 

comenta que s'ha ofert a 

entitats però hi ha dificultats 

d'accesibilitat i l'estructura 

de l'edifici només es podria 

fer servir la primera planta. 

Al plenari del Districte s'ha 

demanat a ADIF un estudi 

estructural, per saber quin 

és l'estat i que suposaria 

una rehabilitació per 

conèixer quina inversió 
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caldria 

Sagrera 9.7.2018 Avv de La 

Sagrera 

 Poliesportiu Camp del Ferro: si 

es va equipament sense 

obertura del carrer no serà un 

equipament de La Sagrera. S'ha 

demanat a ADIF que tregui tot el 

material que hi ha encara?  

Projecte carrer 

entre Camp del 

Ferro i 

Bonaventura 

Gispert 

      

Sagrera 9.7.2018 Avv de La 

Sagrera 

 Permís ocupació mercadillo de 

la Plaça del mercat de Felip II - 

com està aquest tema? 

    Gerent respon que la nova 

normativa de regulació de 

mercadillos és una llicència 

de 15 anys. Cal valorar bé 

aquest tema i no arriscar-se 

a donar una llicència de 15 

anys. Les parades seran les 

mateixes, 35. S'ha regulat 

durant un any més amb un 

conven fins a nova 

regulació. . No pot ser un 

mercadillo d'artesans en la 

seva totalitat.  
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Sagrera 9.7.2018 Avv de La 

Sagrera 

 Modificació del colector     Regidora consultarà a 

BSAV com està 

evolucionant aquest tema 

  

Sagrera 9.7.2018 AVV 

Meridiana 

Cero 

 Vol  saber si es controlarà tema 

de cau de rates durant la 

intervenció  de Parcs i Jardins al 

Parc de la Pegaso 

Parc de la 

Pegaso 

 Regidora respon que no es 

tracta d’una remodelació 

definitiva del Parc. El 

projecte de Parcs i Jardins 

s’ha realitzat en relació a 

uns indicadors prioritaris 

d’urgència per intervenir i 

rehabilitar espais. S’han fet 

dues actuacions de 

desratificació. Procés del 

infants és una novetat que 

se’ls pregunti. No exclou 

altres edats. Aquest procés 

dóna un bagatge per 

treballar en el futur i tenir en 

compte disseny futur. 

Aporta elements debat 

consens disseny futur parc.  

Ecologia Urbana respon que 

s’exterminaran els caus de 

rates que es detectin durant 

la seva intervenció 
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Sagrera 9.7.2018 AVv de La 

Sagrera 

 Vol conèixer ubicació futura 

estructura de joc (resultat 

procés co creació Ciutat 

Jugable) i demana que no 

s’instal.li en una ubicació que 

impedeixi poder realitzar 

activitats que realitzi l’AVV com 

concerts al parc/ 

Demana seguretat en continuïtat 

projecte Ciutat Jugable 

Parc de la 

Pegaso 

 Es pren nota  

Sagrera 9.7.2018 Veïna  Vol saber quan arribarà tercera 

fase Parc de la Pegaso 

Parc de la 

Pegaso 

 Regidora respon que no es 

tracta d’una remodelació 

definitiva del Parc. El 

projecte de Parcs i Jardins 

s’ha realitzat en relació a 

uns indicadors prioritaris 

d’urgència per intervenir i 

rehabilitar espais. S’han fet 

dues actuacions de 

ratificació. Procés del 

infants és una novetat que 

se’ls pregunti. No exclou 

altres edats. Aquest procés 

dóna un bagatge per 

treballar en el futur i tenir en 

compte disseny futur. 

Aporta elements debat 

consens disseny futur parc 
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Sagrera 9.7.2018 Antonio 

Fortes 

Conseller 

PSC 

 Pregunta si es farà un projecte 

feminització al Parc 

Parc de la 

Pegaso 

 Institut Infància i 

Adolescència comenta que 

no s’ha treballat el tema de 

la feminització de l parc 

però si és un projecte que 

treballa la inclusivitat, tant 

d’edats com de gènere, 

perquè s’ha pensat en 

donar resposta integrant el 

màxim de propostes per a 

totes les edats. La Regidora 

afegeix que el tema de 

gènere és tranversal.  

 

Sagrera 9.7.2018 Josep Maria 

Garcia  

Vicepreside

nt Consell 

de 

barri/Federa

ció Espai 30 

 S’ha pensat en un espai per a 

nens i nenes de 2 a 3 anys 

Parc de la 

Pegaso 

 És un projecte que treballa 

la inclusivitat, tant d’edats 

com de gènere, perquè s’ha 

pensat en donar resposta 

integrant el màxim de 

propostes per a totes les 

edats 

 

Sagrera 9.7.2018 AVV de La 

Sagrera 

 Pregunta si s’ha pensat en què 

les piscines es puguin fer servir 

a l’hivern 

CEM La 

Sagrera 

 BIMSA respon que la sala 

de fitness estarà oberta tot 

l’any. Les piscines tindran 

un sistema de 

preescalfament amb 

plaques solars que farà que 

es pugui allargar el seu ús. 

El projecte actual no 

contempla una coberta però 

si s’ha dissenyat perquè  

sigui compatible una 

coberta en el futur.  

Regidora manifesta que 
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aquest  tema s’ha traslladat 

a la comissionada 

d’Esports.  

Sagrera 9.7.2018 Avv de La 

Sagrera 

 Vol saber si es garanteix 

continuïtat projecte tot i els 

canvis polítics 

CEM La 

Sagrera 

 Regidora respon que és el 

projecte amb més inversió a 

nivell de Barcelona i 

legislatura. El compromís 

del govern actual és deixar 

el projecte encaminat i 

intentar que no s’aturi. En el 

cas del projecte de les 

piscines és una prioritat del 

govern actual i que s’ha 

volgut  compartir amb el 

barri 

 

Sagrera 9.7.2018 AVv de La 

Sagrera 

 Voldrien tenir accés a la 

informació sobre les troballes 

arqueològiques trobades a les 

obres del poliesportiu Camp del 

Ferro 

Poliesportiu 

Camp del Ferro 

 Gerent Districte ho 

demanarà al servei 

d’arqueologia de 

l’Ajuntament.  
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Sagrera 9.7.2018 Mirada de 

Dona 

 Demana que Ajuntament 

controli tema de la pols que 

provoquen les obres a La 

Sagrera perquè incrementen i 

agreugen els problemes 

respiratoris dels veïns i veïnes 

de La Sagrera que pateixen 

aquests problemes 

Barri de La 

Sagrera 

 Es pren nota  

Sagrera 9.7.2018 AVV de la 

Sagrera 

 Vol conèixer si s’està treballant 

en la connexió fins a la Plaça 

Kobe i si es podria agilitzar.  

  Regidora respon que ho té 

present per fer seguiment i 

que el tema de tapar el pou, 

competència de la 

Generalitat, s’ha traslladat 

durant tot el mandat, ja que 

seria un tema que permetria 

avançar. Des de la 

Generalitat és un tema 

prioritari.  

 

 

  


