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CONSELL DE BARRI DE NAVAS – RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 

Consell presencial també retransmès per streaming 

Data: 17 de juny de 2021 

Caràcter: sessió ordinària 

Horari: 18,30 h a 19,30 hores 

Lloc: Centre Cívic Navas 

Assistents: 

 

Conselleres i consellers 

Gerard Sentís (conseller tècnic) 

 Jordi Gimeno (conseller de barri de Navas), 

Ximena Gadea (consellera grup municipal Junts per Catalunya) 

Marta Villanueva (consellera grup municipal PSC) 

Marcos Rodríguez (conseller grup municipal Ciutadans)  

Anna Garcia Escrig (grup municipal Barcelona pel canvi).  

Tècnics municipals i ponents 

Maria Gas, Gerent del Districte 

Enric Serra, Director de Llicències i Espai Públic 

J. Delgado, Planejament Urbanístic 

-i Lucas M. Martínez, Director de Serveis a les Persones i al Territori 

Assisteixen un total de 26 persones entre representants d’entitats i veïnat.  

 

 

 



 
 

2 
 

Ordre del dia 

 

1.- Informe de l’estat del barri 

2.- Obres avinguda de la Meridiana 

3.-Diagnosi Pla de desenvolupament comunitari 

4.-Precs i Preguntes 

1.-Informe de l’estat del barri 

El conseller de barri fa la benvinguda als participants i excusa l’assistència de la regidora per 

motius personals.  

Es ratifica la incorporació del “club esportiu Ràpid Bosco” a la comissió de seguiment del 

consell de barri. 

A continuació fa un repàs de les principals intervencions municipals al barri . Primer situa que 

la principal obra és la pacificació de la Meridiana, que arribarà fins a Josep Estivill. Recorda que 

es construirà un futur pavelló al carrer Espronceda i que les obres estan previstes iniciar al 

juliol de 2022 i que finalitzaran a mitjans de l’any 2024.  

També posa en valor que aquest any ha acabat el segon curs escolar de l’Escola de Segones 

Oportunitats, amb una valoració molt positiva, tant a nivell educatiu com a nivell comunitari.   

Així com la funció social que està realitzant l’equip tècnic del Pla comunitari, especialment 

durant els dies de la pandèmia, amb la implicació de molts ciutadans i ciutadanes, entitats, 

tècnics i serveis. 

S’explica que es segueix treballant en fer els entorns dels centres escolars més segur. Ja s’han 

actualitzat els entorns de l’escola Emili Juncadella, al carrer Trinxant. I durant l’any vinent 

s’iniciaran els treballs a l’escola Octavio Paz al carrer Mallorca amb un carril bici que reduirà un 

carril la circulació. També treballem per fer una proposta d'entorn segur pel xamfrà. 

També s’informa del projecte “Pressupostos participatius”. Es tracta d’una proposta municipal 

per a que una part de les inversions del Districte es pugui propiciar i decidir de forma 

participada pel conjunt de veïns i veïnes . S’han destinat un import de 3 milions d’euros. 

Aquest procés passa en un primer moment per a la generació d’iniciatives ciutadanes, que al 

nostre Districte van ser un total de 200, de les quals per votació a través de la plataforma 

“Decidim” s’han escollit 20. Aquestes 20 s’han treballat a nivell tècnic la seva idoneïtat (totes 

les iniciatives tenen uns condicionats definits prèviament: no poden suposar despesa corrent, 

no han de ser per fer equipaments i serveis, han de ser de competència municipal, etc..) de 

forma compartida amb els promotors de les propostes.  Actualment estan exposats 

públicament en forma de plafons a la Fàbrica de Creació  i al Canòdrom.  
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I entre els dies 10 i 20 de juny s’inicia un procés de votació a través de la plataforma Decidim 

per tal d’escollir de forma participativa els projectes escollits. Tota la informació està a la 

pàgina web Decidim Barcelona. Dels 20 pre-seleccionats, , un és del barri de Navas.  Es tracta 

de la proposta de l’entitat “T’acompanyem”, que planteja una sèrie d’arranjaments del local, 

Biscaia 402,  per tal de poder oferir un millor servei. 

Sobre el comerç s’informa que s’està  treballant en un projecte amb BCN Activa, Amunt 

Persianes, en què a través d’un concurs l’ Ajuntament podria adquirir locals per destinar-los a 

usos comercials, on una de les zones prioritàries és la part sud de Navas. 

I per últim s’explica que des de CATSALUT es proposa fer una nova redistribució d’àrees 

sanitàries, amb la voluntat que el barri tingui com a referència única el CAP Maragall.  

2.-Obres Meridiana 

El tècnic d’ Urbanisme explica que la proposta d’obres a l’avinguda Meridiana és una iniciativa 

integral que va des de la Ciutadella fins a Vallbona per tal de que deixi de ser una autopista 

urbana, fent-la més permeable a nivell ciutadà i convertint-la en un eix cívic .   

(S’adjunta la presentació de l’obra). 

El tram Mallorca – Josep Estivill de l’avinguda Meridiana, de mig quilòmetre, tindrà: 

 una mitjana central de més de 9 metres d’amplada: un carril bici de doble sentit de 4,3 
metres amb parterres i arbrat a banda i banda. 

 reducció de l’espai per al vehicle privat: dos carrils de circulació per sentit, un menys 
que actualment, més un carril bus per sentit. 

 I voreres d’ús exclusiu per als vianants: l’eliminació dels carrils bici que actualment hi 
ha a la vorera alliberarà l’espai per anar a peu i permetrà ubicar-hi parterres nous. 

L’increment de verd inclou plantar 108 arbres i 3.500 metres quadrats de parterres en total.  

Actualment  s’està treballant en una nova fase que aniria fins a Fabra i Puig. En el cas dels 

carrer adjacents:  Trinxant, Múrcia i Palència,  com que no són via bàsica no s’actuarà 

directament, però es treballa en continuar que tinguin prioritats els vianants sobre el trànsit.  

El final previst de les obres actuals serà a l’abril del 2022. I respecte al tram fins a Fabra i Puig 

encara no s’ha tancat l’avantprojecte, la intenció és acabar-lo durant aquest any, per licitar-lo 

al 2022 i iniciar les obres el 2023. 
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Preguntes: 

Preguntes  Respostes 

Un membre de l’AVV pregunta si el 
carril bici és provisional. Ho pregunta 
a nivell d’espais pensant en la propera 
festa major. 

Es contesta que és provisional, i que de cara a la 
festa major s’estudiarà per tal de poder facilitar-
la. 

Una veïna suggereix que les papereres 
que s’instal·lin tinguin algun tipus de 
subjecció per les bosses de plàstic per 
tal de que no volin, donat que és una 
zona de vent. 

Es contesta que ja existeixen aquests anclatges i 
que es tindrà en compte 

Un veí pregunta per com quedarà el 
tram de Palència que dona a la 
Meridiana. També pregunta sobre 
l’espai que hi ha entre Bofarull amb 
Felip II recorda que va demanar que 
s’estudiés algun tipus 
d’enjardinament per a que a no sigui 
un lloc pels gossos. 

Se li contesta que no està previst en les obres de 
la Meridiana, però que aquest entorn s’anirà 
pacificant de forma progressiva . 
Respecte a l’espai de Bofarull/ Felip II s’explica 
que aquesta iniciativa es pogués passar al 
programa de pressupostos participatius.  El 
director de Llicències i Espai Públic  precisa que 
l’espai de Bofarull / Felip II s’ha començat a  
treballar amb Parcs, el lloc és molt petit i té una 
difícil solució per a que no puguin accedir els 
gossos. S’estan valorant diferents iniciatives.  
 
 

 

3.-Diagnosi Pla Comunitari 

Fan una presentació (document adjunt ) els tècnic del Pla de Desenvolupament Comunitari del 

barri de  Navas. 

El diagnòstic comunitari és fruit del treball que ha fet moltes entitats i persones. Es va generar 

un grup motor composat per diferents serveis i entitats per anar validant el procés . Recorden 

que l’últim diagnòstic es va fer al 2009 . Durant els mesos de març i abril es van realitzar 

diferents sessions per recollir demandes on es va acordar com a prioritats:  impulsar el 

voluntariat en temes d’alimentació, l’alfabetització digital i la solitud no volguda.  

De forma paral·lela també es van plantejar altres iniciatives com són la promoció d’ activitats 

intergeneracionals,  desenvolupar els programes d’aprenentatge-servei de l’ Institut Joan 

Fuster i de l’Escola de segones oportunitats al propi territori, impulsar la memòria històrica , 

fomentar la inserció laboral a través de la promoció del comerç local, treballar els col·lectius 

més estigmatitzats, consolidar iniciatives entorn als temes de salut mental sobre la infància i la 

joventut  i per últim és incloure la perspectiva de gènere en la globalitat.  
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Ara mateix s’està en la part de conclusions. Per tant passar dels problemes a reptes i aquests  a 

objectius. Està previst al setembre fer una jornada comunitària on consensuar-los i definir els 

projectes de treball del proper curs. 

També es revisa l’estat de cadascuna de les diferents taules comunitàries: comissió d’inclusió i 

convivència, comissió jove, comissió gent gran, comissió d’alimentació , comissió de memòria 

històrica, equip comunitari del cicle festiu. També s’expliquen les activitats previstes al juliol.  

 

4.-Precs i preguntes 

Preguntes  Respostes 

Un veí proposa posar una calistènia 
per a què els joves puguin fer esports 
al barri aprofitant les obres de la 
Meridiana. 

Es suggereix que es traslladi durant la sessió 
participativa de definició del node de Meridiana. 

Un veí recorda  que a la darrera sessió 
del consell de barri va demanar que 
es revisin els diferents circuits de 
transport públic, especialment el del 
bus. Demana poder participar en els 
espais de Mobilitat on es tractin 
aquests temes. Diu que mai ha sigut 
convocat. Tampoc ha tingut accés a 
actes de les reunions.  
 

Se’l contesta que per rebre les convocatòries i les 
actes i documentació sortirà a la plataforma 
Decidim. Es revisarà per a què li arribin les 
convocatòries.  
 

Es presenten alhora 4 veïns de 
l’avinguda Meridiana 220 que tenen 
un problema amb el bar, que és 
històric. Tot i que ha canviat de 
propietaris, han tingut problemes de 
soroll i de brutícia i de consum 
irresponsable d’alcohol. Es concentra 
molta gent incívica, amb episodis amb 
ganivets i mossos... Es un local petit 
que fan menjars que preparen al pati 
interior, construint sense permís una 
cuina que és perillós. Molts usuaris es 
queden als voltants , apropiant-se 
dels bancs de l’entorn. Demana que 
s’actuï amb contundència.  
 

Es contesta que s’està treballant a nivell 
administratiu per actuar-hi al respecte, amb 
Guàrdia urbana i el servei de Llicències i Inspecció 
per prendre mesures. També s’estan treballant 
amb inspeccions . La gerent afegeix que a la  Taula 
de Policia Administrativa intervenen diferents 
agents per generar una estratègia conjunta. 
Aclareix que hi ha un pla de treball on es segueixen 
aquestes situacions problemàtiques 

Un veí explica la problemàtica al 
passatge del Doctor Torent, 
d’aparcament (no hi ha regulació, ni  
àrea verda ni zona blava), alguns 
cotxes abandonats i conductes 
incíviques i es produeixen .  

Es contesta que es verificarà la problemàtica i que 
s’actuarà en aquest sentit.  
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Una veïna parla d’un problema 
personal, Indústria 356-360 , un tècnic 
de l’ Ajuntament va venir a mesurar a 
casa seva pel soroll de la maquinària 
de l’aire condicionat d’un local. La 
mesura va sortir bé , però des de fa 
unes setmanes fan soroll per 
vibracions, per càrregues i 
descàrregues.  
 

Se li aclareix que segurament es tracta d’un tècnic 
d’una empresa col·laboradora com a part de la 
legalització de l’activitat. I se li planteja que per tal 
que a nivell municipal es pugui actuar primer ha de 
fer una instància. 

 


