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CONSELL DE BARRI DE LA SAGRERA  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I 

ACORDS 

10 de desembre de 2020   18:30h 

Casal de barri Torre de La Sagrera 

https://ja.cat/barrisagrera 

Assistents 

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

 

Comissió de Seguiment: 

 

Gerard Sentís, Conseller tècnic 

 

Elvira Juncosa, GM BComú 

Antonio Fortes, GM PSC 

Carlos R. Escuredo, GM ERC 

Ximena Gadea, GM JxCAT 

Marcos Rodríguez, GM C's 

Anna Garcia, GM BxC, no assisteix. 

 

Comissió de Festes de La Sagrera 

Associació de Veïns de La Sagrera  

Federació Espai 30 

La Sagrera es mou 

Drac, Diables i Gegants de La Sagrera 

Agrupament Escolta i Guia Pau Casals 

Club Pati Independent La Sagrera 

Casal de barri Torre de la sagrera 

Mirada de dona 

 

 

Assistents: 

 

Assistència total en el moment de màxima afluència:   33 

Ciutadanes i ciutadans:       2 

Representants d’entitats:       17 

Altres (consellers, tècnics i ponents)      15 

 

https://ja.cat/barrisagrera
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Representants de les següents entitats 

 

Club Pati Independent La Sagrera 

federació entitats espai 30 

La Sagrera es mou 

Mirada de dona 

AEIG Pau Casals 

AVV la Sagrera 

Comissió de  festes 

Drac, diables la Sagrera 

AEHA  ex-treballadors Pegaso 

Club Independent La Sagrera 

Nau Bostik 

Torre de la Sagrera 

PhotoArt30 

 

 

Ordre del dia 

 
1. Elecció de la vicepresidència del consell de barri  
2. Membres de la comissió de seguiment  
3. Informe de temes rellevants del barri  
4. Obres d'urbanització dels entorns de La Sagrera (BSAV)  
5. Precs i preguntes 
 

1. Elecció de la vicepresidència del Consell de Barri 

 

Des del passat mes de desembre, en que va acabar el sr. Josep Maria Garcia 

com a vicepresident. 

No hi ha hagut cap persona que presenti la seva candidatura. 

Queda obert per si algú es decideix a presentar-se 

 

Funcions : 

 

 moderar el consell de barri,  

 fer seguiment dels acords presos 
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 Pont entre l’administració i les veïnes 

 Seguiment de l’ordre del dia 

 

 

2. Membres de la comissió de Seguiment 

 

La comissió de seguiment són 11 entitats. Elvira Juncosa Ratifica els membres. 

 

Comissió de Festes de La Sagrera 

Associació de Veïns de La Sagrera  

Federació Espai 30 

La Sagrera es mou 

Drac, Diables i Gegants de La Sagrera 

Agrupament Escolta i Guia Pau Casals 

Club Esportiu Sagrerenc 

Mirada de dona 

Ajupel 

AVV Meridiano Cero AMEC 

SAAC Sagrera Activa Associació de Comerciants 

 

Si alguna entitat del barri es vol incorporar, pot contactar amb la consellera o el 

tècnic 

 

3. Informe de 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  

- Des d’aquesta perspectiva es van encarar els mesos més durs de la 

pandèmia i ara l’elaboració d’unes prioritats de mandat que han hagut de 

canviar per força 

- 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 s’haurà d’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 
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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. 

 

- Les persones al centre 

o Casal Comunitari. Projecte impulsat per la direcció d’acció comunitària i 

que tenim en marxa a la Torre de la Sagrera, amb gran complicitat de la 

Federació gestora, l’equip tècnic i diverses entitats. 

Es pretén que les entitats i xarxes comunitàries dels barris tinguin a la seva 

disposició vint equipaments de proximitat que funcionen com a centres 

logístics, amb suport material i d’acompanyament, amb l’objectiu d’enfortir 

aquest teixit associatiu i construir una infraestructura social que perduri més 

enllà de la crisi causada per la pandèmia de la covid-19. 

En el cas de La Sagrera, s’ha constituït  una  Taula de Governança formada per 

entitats, serveis socials, casal de barri i equipament de salut (CAP La Sagrera), 

perquè les entitats  decideixin i prioritzin aquelles accions i projectes que ja 

s’han iniciat, amb la voluntat de continuar treballant de forma comunitària. 

 

o Protegim escoles. L’estel ha estat una de les escoles incloses al 

programa de Protegim escoles a nivell de ciutat per fer un entorn més amable i 

segur pels infants. És una de les prioritats per aquest mandat i per això s’estan 

recollint les demandes que hi hagi per fer una priorització de tots els centres 

del districte. 

 

- Reactivació econòmica 

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... 

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!) 

o Pla de Desenvolupament Econòmic del districte. Al darrer plenari vam 

presentar aquest Pla que amb una inversió de 9,3M€ en 3 anys durà a terme 

accions per reactivar l’economia i acostar serveis a veïnes i veïns 

 

- Atenció CSS.  

o El Centre de Serveis Socials Sant Andreu (carrer Peixalet) va ser un dels 

centres de guàrdia durant l'estat d'alarma per la Covid-19. El 25 de maig obre el 

CSS Garcilaso (en aquest últim CSS hi treballaren l’equip de CSS Garcilaso i 

l’equip de CSS Sant Andreu). El CSS Sant Andreu trasllada tota la seva activitat 

al CSS Garcilaso per tal de garantir millors condicions d’atenció per a les 
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persones ateses i també als professionals. A agost/setembre reobren tots els 

centres.  

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. 

 

 

• DISA Sant Andreu (banc d’aliments). Pel que fa les persones derivades al 

de Serveis Socials el mes de novembre hi ha actives 79 unitats familiars 

derivades (que són un total de 202 beneficiaris). Si mirem les persones 

derivades al DISA durant el període 1/9/2020 al 8/12/2020: 212 unitats 

familiars (que són un total de 541 beneficiaris). 

 

 

- Fem xarxa: 

o Grup de treball de convivència. Amb entitats, veïns/es i serveis del 

districte, a més de Mossos i GU, s’han iniciat unes trobades per abordar els 

problemes de convivència i seguretat que han anat sortint a les audiències. Des 

de la voluntat de buscar solucions i no criminalitzar cap col•lectiu estem 

recollint les aportacions i anem fent seguiment de com resoldre-ho. 
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o Grup de treball de neteja. S’han iniciat unes taules comunitàries de 

neteja on entitats i veïnes a títol individual aporten les seves queixes i 

propostes per millorar la neteja i la recollida de residus del barri. Els serveis de 

neteja van explicar quins són els protocols (penjats a la web del districte) i 

recullen les queixes i fan retorn de les solucions. 

 

 

EQUIPAMENTS : 

 

 

o Centre cívic. Les obres al CC La Sagrera van començar el passat 7 de 

desembre i acabaran a finals de març segons el calendari previst. Un cop 

acabades,  es podran garantir els nivells de renovació d'aire necessaris i la 

homologació de la instal•lació de clima i ventilació.  

 

o Biblioteca. ja s'han reparat les humitats produïdes pel pis superior. En 

les properes setmanes s'instal•laran uns compassos en algunes finestres per 

garantir la ventilació amb seguretat. 

Dins del primer trimestre es modificarà la posició d'alguns llums per garantir la 

intensitat lumínica suficient a tots els espais. 

 

o CAP. S’han fet les reunions amb el Consorci de Salut i estem pendents 

de trobar la ubicació en funció de les necessitats d’un nou CAP. 

 

o CEM La Sagrera. Tal i com consta al Pla d’actuació de districte que es va 

exposar al passat plenari i malgrat la situació pressupostària complicada, 

podem seguir endavant amb el restabliment de les piscines descobertes i el 

CEM La Sagrera. Serà una obra important de vora 10M d’€ que farà un pol 

esportiu potent a la frontera entre Sant Andreu i La Sagrera. 

 

 

- Torre del fang. La limitació pressupostària fruit del covid impedeix fer les 

actuacions de fons previstes a la Torre del Fang i entorns però sí que ens hi ha 

el compromís a fer una actuació provisional que eviti la degradació de l’espai 

públic de l’entorn.  
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- Pressupostos participatius. fa un any es plantejava el projecte de 

Pressupostos participatius on hi havia 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 dificulta molt i s’està treballant  

 

per veure si el projecte es pot mantenir encara que sigui amb una partida més 

reduïda d’inversió. 

 

 

4. Obres d’Urbanització dels entorns de la Sagrera (BSAV) 

A càrrec de Ferran Puig, de BSAV : 

Comparteix document ,  

3 actuacions dins l’entorn Sagrera : 

A, gran de la sagrera, garcilaso i Berenguer de palou, en execució, abril 2021 

finalitzada. 7 milions d’euros. 

B, obertura carrer josep Estivill. 3er trimestre del 2021 començaran obres, de 6 

mesos. No tenen complicació. 

C. urbanització entorn biblioteca, mateix calendari que la anterior. Poc més d’un 

milió d’euros 

 

El document amb informació profusa sobre cadascun d’aquests 3 projectes, amb 

totes les seves variants, resta disponible a la pàgina del Decidim des d’on 

s’accedeix al Consell de Barri. 

Enllaç : 

 https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9215/la_sagrera_alta_velocitat.pdf 

 

 

 

 

https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9215/la_sagrera_alta_velocitat.pdf
https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9215/la_sagrera_alta_velocitat.pdf
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5. Precs i preguntes 

 

Les persones assistents (veïnes, veïns, entitats) expressen les següents queixes o 

peticions, que es remetran als departaments municipals corresponents: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Josep Estivill, abans de fer les obres, es 

pensa fer neteja ? 

Districte comprovarà si és necessari fer 

alguna actuació abans de l'inici de les obres, 

prevista per la primavera 

Qui ho netejarà ? Si cal, es desratitzarà, però no es veu clar 

de moment posar un pàrking. 

Davant del casal de barri, esta plantejat 

fer carrega i descàrrega ? 

No , donat que no hi ha prou lloc, i caldria 

sacrificar arbrat , calçada o carril bici. 

Possibilitat d’entrar en cotxe a la torra de 

la sagrera ? 

No està plantejat cap gual, però l’accés 

restringit seria possible ja que està al 

mateix nivell. Es buscarà solució, ja que és 

important pel funcional de l’equipament, 

per entrar per darrera, de forma 

ocasional, cosa que es veu factible, i ja 

s’està treballant. 

Refugi . què es farà ? Des de districte s'està treballant un projecte 

que compartirem aviat amb les entitats i la 

Torre de la Sagrera per treballar-ho plegats 

CAP, persona i entitat per veure on està 

parat el tema 

Es necessita solar de 2.000 m2. Caldrà 

parlar amb diferents operadors aviam si 

es troba aquest espai. La Gerenta es 

presta com a interlocutora, junt Enric 

Serra. 

Carrer josep Estivill, deixar aparcar  

Casals comunitaris, taula governança, 

preocupa la continuïtat. Hi ha vincles 

entre entitats interessant. Pla 

Hi ha voluntat que els casals que 

funcionin puguin tenir continuïtat a partir 

del 2021 malgrat el projecte inicial estava 
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Comunitari ? previst que acabés ara al desembre 

Sol·licitud anterior consell. Estat 

manteniment carrer Hondures. Manca 

d’il·luminació. Amplada del vial, permet 

que alguns cotxes vagin molt ràpid. 

Estem pendents de la disponibilitat 

pressupostària. Es voldria centrar en 

trams específics. S’estudiarà la possibilitat 

d’una super-illa. S’han fet diverses 

actuacions. Es pensarà si és possible 

ampliar la vorera. 

Centre cívic, el projecte és important, 

però l’aparentment es queda curt, i no 

s’adapta a les necessitats de l’estiu i 

l’hivern. Es demana climatització apart de 

ventilació. 

Es farà arribar a les entitats 

l'argumentació tècnica que justifica 

l'abast de l'actuació que s'està fent 

Bicicletes i patinets sobre la meridiana. Farem arribar el malestar a Mobilitat i 

enviarem a les entitats la normativa 

actual, en fase de modificació per part de 

la Direcció General de Trànsit que és qui 

té la competència 

 

Es clou la sessió a les 20,15 del vespre  


