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Benvolgudes sòcies, benvolguts socis, 
 
Us fem a mans la memòria d'activitats 2018 de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, com també 
teniu a la vostra disposició els comptes anuals de l'exercici 2018 i el pressupost per al 2019. A la nostra 
seu, de la Torre de La Sagrera primera planta, despatx 1, els dilluns, dimecres i divendres de 18:00 h a 
20:00 h. 
 
El nostre objectiu de cara al proper exercici és continuar enfortint l'Associació, estar a l'escolta de les 
problemàtiques del barri, construir propostes que responguin a les seves necessitats i tenir capacitat 
d'interlocució amb el nou equip de govern resultat de les eleccions. 
 
Tamateix comptem amb una oportunitat important disposant d'una seu a La Torre de La Sagrera, amb un 
potencial pel fet mateix de ser un espai compartit amb diferents entitats del barri i que actualment 
convivim plegats en el marc d'una federació de gestió del casal. Perquè, evidentment, el nostre tarannà 
és treballar de portes enfora. En aquest sentit, la nostra influència s'enfortirà a mesura que ho faci 
l'activitat de les comissions amb la participació de nous veïns i veïnes  i que se'n formin de noves, per 
tant us animem a participar en la mesura de les vostres possibilitats. 
 
Cal destacar també la incorporació de la Colla Sardanista de La Sagrera dins la comissió de participació en 
l'àmbit de cultura popular. 
 
Per concloure, els grans reptes per al progrés del barri de la Sagrera en els anys que venen es concentren 
en la transformació de la Meridiana; també en el seguiment de les obres de l'estació de Barcelona Sagrera 
Alta Velocitat i els seus voltants; en l'àmbit de preservació del patrimoni arquitectònic continuar treballant 
el la recuperació de la Torre de Fang; pel que fa a ensenyament reivindiquem l'institut al barri, i a sanitat 
l’ampliació del CAP; com la suma d'una llarga llista de petites reivindicacions, cal dir però, no menys 
importants, on us les anirem desgranant en aquesta memòria. 
 
La Junta, 
Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera
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   EDUCACIÓ     

 
Objectius i reivindicacions 
 
Fa anys que lluitem per la creació d’un nou institut al barri, però en aquests moments la situació ja és 
urgent, s’espera en els propers anys un augment demogràfic important al barri per la execució del pla Sant 
Andreu Sagrera on aniran centenars d’habitatges a prop la futura estació de Sagrera AVE. El Consorci 
d’educació i el Districte són coneixedors d’aquesta problemàtica. S’excusen en la mobilitat geogràfica de 
les famílies o que les places ja estan garantides a l’escola concertada, teníem l’esperança que en aquest 
mandat es revertís la situació, però malauradament no ha estat així. 
 
Volem que l’educació sigui una prioritat en el proper mandat, governi qui governi, volem que els nostres 
joves puguin estudiar al barri, sense massificacions i amb una educació de qualitat, i NO obligant-los a 
desplaçar-se a altres barris, la qual cosa pot propiciar situacions  gens desitjables.  
 
Necessitem l’Institut a la Sagrera. No podem deixar-nos-el perdre, però cal planificar amb una perspectiva 
global, lligant les necessitats educatives amb les urbanístiques i socials. Per això, reclamem que de forma 
urgent es proposi un emplaçament per a l’Institut en un espai que afavoreixi de forma efectiva la 
interrelació de l’alumnat al barri de la Sagrera. 
 
Respecte a l'Escola 30 Passos tres quarts del mateix; estem pendents de l'elaboració del projecte i de la 
construcció definitiva de l'escola. Ara com ara encara no en sabem res. A més, des del consorci d'educació 
diuen que s'està treballant amb la idea de fer un institut-escola. Només tenim paraules, però voldríem 
concrecions, ja que com ens descuidem, ens trobarem que el creixement natural dels mòduls ocuparan el 
terreny on ha d'anar la construcció definitiva de l’escola. 
 
Ampliació de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Llotja, amb l'oferta de Batxillerat Artístic. 
 
Reclamem una Oficina de Matriculacio Única (OMU): milloraria i garantiria la transparència del 
procediment, ajudaria que es controlés que els padrons utilitzats en les preinscripcions siguin reals. 
Pacte contra la segregació escolar entre escoles públiques (doble xarxa) i públiques i concertades. 

El Decret menjador, demanem al CEB que aturi la tramitació d’aquest Decret i puguem començar, 
finalment, a debatre el model de menjador que ha de tenir el sistema educatiu públic de Catalunya. 
 

Participem com a membres de: la Comunitat Educativa de Sant Andreu, Consell Escolar del Districte, 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC), Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). 
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   HABITATGE       

 
El problema de l’accés a l’habitatge a Barcelona va començar anys enrere amb la inflació de preus de 
compra i, des de fa uns anys, pel descontrolat increment del preu del lloguer. Per intentar fer un front comú 
diferents AVV de la ciutat, entre elles la de La Sagrera, veient el continu augment de desnonaments es van 
coordinar a través de la FAVB per trobar la manera d’oferir recolzament als afectats. Després de diferents 
reunions, realitzades a finals de 2017 i principi de 2018, es va consensuar una guia d’ajut a les entitats per 
tal d’informar quines alternatives es poden plantejar als afectats davant la impossibilitat per fer front al 
pagament del lloguer, de la hipoteca, què fer davant d’una pujada abusiva del lloguer o per conèixer les 
eines per combatre els pisos turístics il·legals. Així l’AVV La Sagrera va oferir un espai d’assessorament 
setmanal que, si bé els primers mesos va rebre diferents visites de veïnes i veïns del barri, durant la segona 
meitat de l’any no ha rebut consultes. La majoria dels dubtes són de caire jurídic i ha estat la FAVB qui ha 
donat resposta a través de la seva àrea d’assessorament legal.   
 
Durant el 2018 les diferents AVV de Barcelona han organitzat diferents debats i xerrades a nivell de barri, 
s’han organitzat mudances de protesta per evidenciar el drama que suposa expulsar els veïns i veïnes d’un 
barri i s’ha participat a les mobilitzacions ciutadanes de protesta. En aquesta línia vam col·laborar, 
conjuntament amb la FAVB, a la xerrada organitzada per La Sagrera es Mou el passat mes de juny sobre la 
problemàtica de l’habitatge.              
 
Durant aquest any seguirem col·laborant amb la FAVB i diferents entitats com el Sindicat de Llogaters, 
plataforma Barcelona no està en Venda, AVV de la ciutat, etc. per evidenciar la problemàtica i forçar a 
l’Administració central a modificar la Llei d’Arrendaments Urbans i a la construcció d’habitatge públic. Un 
primer pas ha estat l’aprovació per part de l’Ajuntament de Barcelona, el passat mes de desembre, de 
l’obligació per dedicar el 30% de les noves promocions de més de 600 m2 a habitatge protegit,  encara que 
una fita modesta esperem que sigui la primera de moltes més amb l’objectiu final de disposar d’habitatge 
a preu assequible. 
 
Des de l’Associació, amb el suport de la Federació de veïns i veïnes de Barcelona (FAVB), hem obert un espai 
per assessorar-te, compartir i agrupar-nos per fer-hi front.  
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   URBANISME I MEDI AMBIENT       

Què fem? 
  
Hort urbà dinamitzat per l’AVV és esmentat a la reunió del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del 
districte de Sant Andreu del 11/07/2018 on és valorada molt positivament la gestió i retorn a la comunitat. 
 
Al final del curs escolar (juny 2018) vam organitzar una xerrada a la Torre de la Sagrera a petició dels nens 
de quart del Sagrer que havien participat al programa “X Aire”. L’objectiu: explicar a la comunitat els 
resultats de l’anàlisi sobre contaminació atmosfèrica que han realitzat al barri i les conseqüències del 

mateix sobre el medi ambient i l salut dels veïns i veïnes. 
Convidem a col·laborar al Xavier Querol com a expert 
científic per acompanyar la xerrada i explicacions dels 
nens i nenes, amb el valor afegit de ser un expare d’El 
Sagrer. 
 

Som Meridiana i el projecte de transformació de 
l’Avinguda i el seu entorn: s’ha realitzat el tram més 
proper a Glòries i a la Taula de contaminació de març es va 
comunicar la propera incorporació d’una unitat de 
vigilància atmosfèrica als barris afectats per la Meridiana. 
La ubicació serà a l’Avinguda Meridiana, entre Pare Claret 
i Fabra i Puig. Estan contactant amb Som Meridiana per 
consensuar la ubicació final. 
 

Participació de la Comissió de Medi ambient i 
sostenibilitat de la Torre de la Sagrera en els projectes: 
Creació d’un hort i espai d’experimentació de natura 
urbana, posant èmfasi en un rang ampliat 
d’edats.  Col·laboració d’andròmines. 
 

Col·laboració amb el projecte de recerca europeu sobre 
mobilitat sostenible urbana anomenat MUV (Movility 
Urban Values)  https://www.muv2020.eu/, del qual es 
farà una prova pilot al barri/districte de Sant Andreu 

durant els propers mesos liderat per la Fundació i2CAT www.i2cat.net . Tant a nivell de difusió del projecte 
com posant uns sensors de mesura al recinte de la Torre. Valoració estació metereològica 
 
Què tenim previst fer? 
 
Col·laborar amb l’aula ambiental del Districte. 
 

https://www.muv2020.eu/
http://www.i2cat.net/
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Organització de xerrades i activitats sobre la contaminació atmosfèrica vinculada a salut i promoció de la 
mobilitat sostenible.  
 
 Treballar l’espai públic i la seva construcció participativa en clau ambiental  mitjançant el projecte de la 
Torre de la Sagrera. 
 
Seguiment des de Som Meridiana del projecte de transformació de l’Avinguda i el seu entorn: Unitat 
vigilancia atmosférica i calendari amb les seccions. 

 

  TORRE DE LA SAGRERA      

La Torre en xifres, després d’un any de gestió. La Federació Torre de La Sagrera és l'entitat que gestiona 
l'equipament. 
 
El Logo 

 
 
6 entitats federades 

• Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera 

• AEiG Pau Casals, 

• Associació Social Andròmines,  

• Drac, Diables i Gegants de la Sagrera  

• L’Associació Gastronòmica Esquenes Platejades 

• Associació Recreativa i Cultural Juguem 
 
4 joves de L’equip de treballadores  

• 1 Coordinadora 

• 1 Dinamitzadora 

• 2 informadors 
 

• 116.464 euros de pressupost de gestio anual 

• 23 entitats han fet activitat  

• 24.803 persones han passat des de la posada en marxa 
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  IGUALTAT DE GÈNERE         
  
Participació en dates significatives: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 de març (Dia de la Dona): escenificació del conte "La rateta que escombrava la Torre". Activitat dirigida 
per la Vivi Lapori orientada a detectar rols i estereotips  i com podem modificar-los. 
 
28 de novembre (Dia contra les violències vers les dones): xerrada "Conèixer i sensibilitzar contra la 
violència de gènere en les primeres relacions" a càrrec de Josep M.Güell, educador social de l'Oficina 
d'Atenció a la Víctima de la Ciutat de la Justícia. 
 
Participació i relació amb altres entitats del barri:  
 

• Es treballen els vincles amb Mirada de Dona, Espai 30, Sicom comunicació, i Centre Cívic la Barraca, 
col·laboració amb la comissió de feminisme de l’Assemblea de joves de la Sagrera 

• Participació en el Consell les dones del Districte de Sant Andreu, 
• Participació  en les trobades  vinculades al projecte del Districte Dones Constructores. 
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• Es col·labora fomentant la participació en una reunió amb Perspectiva de dona per recollir 
propostes i inquietuds sobre la connectivitat transversal de la Meridiana. 

• Es col·labora amb la FAVB. 
• Participació en les reunions per preparar el protocol i metodologia d'actuació en cas d'agressions 

sexistes per a la Festa Major. 

 

   INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I MOBILITAT     
 

Què tenim encara per fer?. 

Us relacionem alguns dels equipaments pendents del barri, esperem que per aquest proper mandat es 
vagin contruint per així poder començar a gaudir de noves instal·lacions. 
 
Adequació de la Plaça del Mercat de Felip II  i regulació del mercat a la plaça. 

El mercat ambulant que es fa cada divendres va ser admès pels veïns de la Sagrera com un mercat de 
productes artesanals i divers, amb parades normalitzades i ben definides; en poc temps s’ha convertit en 
un mercat ambulant de qualsevol cosa menys de productes artesanals, amb parades sense ordre ni control. 
Per aquest motiu considerem que si el mercat no s’adapta a les condicions amb les quals va ser autoritzat. 
Demanem obri un procés participatiu per redefinir l’espai de la plaça. 
 
Remodelació del carrer Pegàs. 

El carrer Pegàs és el carrer que permet arribar a un gran nombre de veïns del barri al parc de la Pegaso, el 
parc del barri, i a d’altres equipaments, motiu més que suficient pel qual ja fa temps que hauria d’haver 
tingut un tractament especial per facilitar i garantir la comunicació amb el parc i afavorir el comerç d’aquest 
carrer.  Per aquest motiu considerem que l’actuació llargament demanada d’ampliació de voreres, en 
especial de la banda on hi ha porteries i botigues, ha de ser una prioritat en les obres a executar en el barri 
en aquesta legislatura. 
 
Construcció de la nova Caserna de la Guàrdia Urbana. 

La Guàrdia Urbana del Districte es va instal·lar de forma provisional en un dels espais d’equipaments del 
barri, tot a l’espera que es construís una nova caserna. Com que l’espai on és previst construir l’esmentada 
caserna ja fa molts anys que és de titularitat municipal i la seva construcció només depèn de la decisió 
política de portar-lo cap endavant, demanem que es realitzi el projecte corresponent i s’executi 
l’esmentada caserna, per tal de millorar les condicions dels mateixos guàrdies i així alliberar l’espai del parc 
de la Pegaso per a equipament social per al barri.  
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Continuar amb el compromís de remodelació de l’Avinguda Meridiana. 

L’Avinguda Meridiana és una autopista al bell mig de la ciutat i una barrera que aïlla i contamina els barris 

per on passa i, en especial, el de la Sagrera.  Demanem una solució eficient i amb futur, que deixi de ser un 

problema per als veïns i el comerç i que torni a ser una via d’oportunitats.  L’Avinguda Meridiana ha de ser 

un dels grans espais de relació entre tots els barris del nord-est de la ciutat, que permeti la comunicació i 

que el seu referent siguin les persones. 

Recuperació de l’espai i l’equipament de la Torre del Fang. 

Un centre d’interpretació històrica dels barris de l’entorn i que faria alhora de dinamitzador del Parc Lineal 

sobre les vies de tren. 

Projecte i execució de l’Espai Sociocultural i/o Esportiu 

Espai previst per equipaments de la Sagrera, comprès entre els carrers d’Hondures, Ptge. Bofarull, carrer 

Gran de la Sagrera i la Nau Ivanow, ja és de titularitat municipal, cal començar la redacció dels projectes i 

les obres pertinents per començar a donar resposta a les necessitats d’equipaments bàsics. 

Estudi de mobilitat a l’estació d’alta velocitat de La Sagrera i el seu entorn. 

Els estudis de mobilitat sobre els entorns de l’estació de La Sagrera fets fins al dia d’avui, sempre s’han fet 

dels del punt de vista dels cotxes, cosa que les diferents entitats dels barris afectats mai hem considerant 

adients. Considerant que l’estació de La Sagrera ha de ser un referent del transport públic, és necessari dur 

a terme un estudi de mobilitat en el qual l’eix vertebrador sigui la comunicació i la relació de les persones 

que han de viure i conviure amb l’estació i el seu entorn. 

Desbloqueig de la xarxa de Metro 

• La finalització de la línia 9 en la seva totalitat, unint els ramals Nord i Sud i permetent totes les 
connexions previstes.  

• La connexió de les línies 1 i 9 amb la L4, entre La Pau i La Sagrera.  

• La connexió de les línies 3 i 1 entre Trinitat Vella i Trinitat Nova. 

CAP de La Sagrera  
 

Demanem que es mantinguin els serveis de pediatria i ginecologia, no ens agrada la idea de concentració 

de serveis, anomenades línies pediàtriques. 

Mantenir l’acció comunitària salut, educació família. 

Garantir el futur del CAP a la Sagrera, que ho justifiquem en un augment demogràfic del barri a curt termini. 
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Pàrquing Arenal.  
 

En els 4.300 m2 de terreny de l’espai de l’illa que està a la Meridiana/Concepción Arenal hem de tornar a 

reivindicar els equipaments: Residència de la Gent Gran, Centre de dia, Centre Sociosanitari, Casal de la 

Gent Gran. 

 

Recuperació de l’espai esportiu de l’AISS. 

L’espai que durant molts anys va ocupar la zona esportiva de l’AISS va ser eliminat per facilitar la construcció 

dels túnels de les línies 9 i 10 del metro, amb el compromís que la Generalitat retornaria els equipaments 

al barri cap als voltants del 2004.  

En el cas del Poliesportiu Camp del Ferro, reivindiquem la construcció conjunta del carrer que ha de 

comunicar Pare Manyanet amb la plaça Kobe. 

Compromís de construcció d’Habitatge públic, per regular la situació actual de l'habitatge a al barri. 

Cartell de la xerrada, La Sagrera que ha d’arribar. 
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Estat de les obres de l’estació de La Sagrera  
 

 

   L’HORT URBÀ DE LA SAGRERA “LA FERROVIÀRIA”   
 
LES OLIVERES 
Text pubicat a Tota La Sagrera per Jordi Aragonès 
 
A l’hort urbà-jardí de La Ferroviària de la Sagrera hi ha dues oliveres arbequines de L’Alforja (Baix Camp). 
Heu de saber que hi ha una olivera a Horta de Sant Joan (Tarragona) que es diu  “Lo Parot” i es considera la 
més vella de Catalunya entre totes les oliveres. 
 
Sense oli verge no hi ha alimentació mediterrània, i no és casual que en les primeres olimpíades gregues 
l’objectiu dels atletes era guanyar les corones fetes amb branques d’oliver. L’oliver és un arbre resistent de 
llarga vida i és capaç de resistir temperatures extremadament baixes durant l’hivern i suportar llargues 
sequeres a l´estiu. Al voltant dels mesos de maig i juny es formen unes petites flors blanques i verdes, 
agrupades en forma de raïmets. 
 
Per posar olives arbequines en gerres i pots: les olives acabades de collir es renten i es posen en aigua clara 
durant 9 dies, canviant l’aigua un cop al dia; al cap d’uns tres mesos ja es poden consumir. 
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Els que ens cuiden l’hort:  Josep Barbero, Carlos Gil, Juan Lagruz, Antonio Mula i Jordi Aragonès i són els 
que també us explicaran tot sobre l’hort als nens de les escoles i a les famílies, i tothom en surt molt 
content. Estem a prop de la Biblioteca Marina Clotet, al carrer Camp del Ferro, 1 i 3. Tel. 93 34 08 675 per 
visitar l’Hort urbà-Jardí de la Ferroviària de la Sagrera.  
 
Una petita mostra fotografica dels cultius i les eines que tenim: 
 

 

 
  
Tot i això, al marge de l’èxit del projecte, en el curs 2017-2018 han assistit, en visites guiades, un total de 
698 nens, coordinats des de la Biblioteca de la Sagrera-Marina Clotet.  
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   SANITAT                         
 
La característica de la actividad de  este ejercicio, podemos calificarla de continuista respecto a la afrontada 
durante los años anteriores. Continuista con un incremento significativo de la actividad. 
 

• Se ha realizado un seguimiento permanente de las listas de espera, en especial en el periodo crítico 

de la época de gripe. 

• Se han denunciado permanentemente la carencia de camas, en los hospitales más significativos de 

Barcelona.  

• Se ha realizado seguimiento de las camas  y quirófanos cerrados  en verano, y la rehabilitación de 

las mismas en el retorno de vacaciones. 

• Quizás el logro más importante pueda atribuirse al hecho de haber conseguido que no se firmasen 

los nuevos estatutos de consorci Parc Hospital Mar, que se pretendía reglamentar para dar acceso 

a la actividad privada dentro del hospital. 

• El apartado de urgencias, también ha sido denunciado permanentemente, sin demasiado éxito, 

todo hay que decirlo, pues el estacionamiento en pasillos sigue siendo habitual. 

• Un tema, que se ha asumido como prioritario en los últimos meses, ha sido el de la Atención 

Primaria (AP). Sobre la AP se está trabajando intensamente, pues a la AP le atribuyen los expertos 

la máxima importancia en el conjunto de la Sanidad. Y podemos añadir que los presupuestos de la 

misma han sido sistemáticamente penalizados desde el principio de la crisis. 

• Un capitulo al que también se están dedicando esfuerzos, es a la atención de la Gent Gran. Las 

residencias de mayores son netamente insuficientes. Además se han detectado grandes 

deficiencias de atención a los mayores,  cuidados muy deficientes en aquellas residencias que  las 

instituciones pagan, pero que no gestionan, y tampoco vigilan. 

Seguimos revindicando el mantenimiento de el servicio de Pediatría y Ginecología en el CAP de la Sagrera. 

Por último, decir que esta actividad la afrontan en conjunto la comisión de la FAVB y la Marea Blanca, con 
las que la AVV de la Sagrera colabora. 
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   TOTA LA SAGRERA                  
 
La comissió de la revista de l’Associació ha mantingut la seva publicació al llarg del 2018 en les dates 

habituals (febrer, abril, juny, octubre i desembre) i mantenint les 32 pàgines que es van començar a publicar 

a finals del 2016. 

Hem seguit l’estructura habitual, amb un tema d’actualitat: 40è aniversari de l’escola Pegaso (febrer), 50è 

aniversari de l’Esplai de la Sagrera (abril),  infraestructures i equipaments de la Sagrera no construïts (juny), 

trobada de fosses mortuòries a les obres de l’AVE a l’entorn Sagrera (octubre) i acabament d’obres i 

inauguració del centre Guttmann a la Sagrera (desembre).   

Hem mantingut col·laboradors habituals, com el Joan Pallarès i la seva secció “30 passes”, l’Isaac Herrero i 

el “Feisbuc de la Marisa Grera” o el SEID (Sagrerenc Emprenyat i Decebut) amb els seus “Misteris del 

Districte”. També aporten informacions membres de la Junta de l’Associació que participen en diversos 

projectes relacionats amb el barri, com els d’Obres i Urbanisme, Sanitat, Educació, Medi Ambient, Igualtat 

de gènere, SomMeridiana... i altres. 

En la secció de breus hem explicat reunions en què hem participat (Districte, FAVB, Ciutat...), projectes que 

es fan o es preveuen fer al barri (l’hort-jardí de la Ferroviària, recollida d’aliments o joguines, actuacions 

municipals, exposicions al barri...) i altres.  

No ens oblidem de persones que tenen o han tingut alguna relació amb el barri a causa de les seves 

activitats polítiques, professionals, culturals o de voluntariat, i els fem una entrevista per conèixer-los 

millor. Persones com la Monte Iniesta (comerciant i veïna de la Sagrera), Xavier Gallifa (comerciant i 

membre de la Junta directiva del mercat Felip II), Susanna Bareche (mestra xocolatera i mestra artesana 

Alimentària’17), Carme Miró i Alaix (responsable del Pla Bàrcino en el Servei d’Arqueologia de l’ajuntament 

de Barcelona) i Iñaki Wensell (director del Centre Cívic de La Sagrera – “La Barraca”). 

A més, som un dels canals de comunicació d’entitats del barri, que de forma periòdica o de manera puntual 

a través de les nostres pàgines poden arribar a més persones i així poden fer conèixer més abastament les 

seves activitats. Entitats com “La Sagrera es Mou” (i activitats com el “Firem-nos”), la Nau Bostik, la Nau 

Ivanow, l’Espai30, Centre Cívic, Biblioteca de la Sagrera, Parròquia del Crist Rei, Centre Garcilaso, Centre de 

Normalització Lingüística, l’escola Mare de Déu dels Àngels, la Comissió de Festes o la plataforma a favor 

de l’Institut a la Sagrera. 

Per últim, també demanem i acceptem col·laboracions de veïns que puguin enriquir-nos amb la seva visió 

del barri, dels seus problemes, o amb les seves experiències i inquietuds (esportives, culturals, literàries, de 

salut, viatges...). Ens agradaria que altres associacions i entitats del barri o relacionades amb ell 

apareguessin en les nostres pàgines, ja que volem que el nostre projecte sigui obert i plural, on es puguin 

sentir opinions diverses, però amb un punt en comú, el nostre barri.  
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També ens cal mantenir anunciants i buscar-ne de nous per aconseguir que la revista s’autofinanciï sense 

ser cap càrrega per a l’economia de l’AVV. 

    CULTURA I MEMÒRIA HISTÒRICA  
 

Al llarg del 2018 l’AVV ha participat en diversos àmbits relacionats amb el patrimoni sagrerenc: 

La taula de treball sobre la Torre del Fang, un immoble patrimoni de la ciutat i situat en un dels extrems de 
la Sagrera, amb rang de Bé cultural d’interès local i orígens que es remunten al segle XIII. Aquesta taula està 
formada per l’Ajuntament, el consorci BSAV, Barcelona Sagrera Alta Velocitat, titulars respectivament de 
l’edifici i dels terrenys, Districte, representants d’entitats veïnals del Clot, St. Martí i la Sagrera. Portem 
reunint-nos una vegada al mes des de finals del 2018. S’han anat posant en comú els interessos i idees de 
les diverses entitats respecte a l’ús de la Torre. S’han anat plasmant en plànols i projectes amb la idea 
d’arribar a un consens i presentar-lo a les autoritats municipals de cara a dur-les a la pràctica en el proper 
mandat.  
 

 
 
De moment la idea que ha anat sortint és que l’immoble acolliria un centre d’interpretació històrica dels 
barris de l’entorn, a més de fer alhora de dinamitzador del Parc Lineal sobre les vies del tren. La Torre del 
Fang podria servir de base d’operacions per a les activitats d’oci, cultura i esport que esporàdicament s’hi 
organitzin. Els més de 8.000 m2 de terrenys que envolten la casa acollirien horts urbans i unes vinyes que 
evoquin el passat viticultor de la zona. No obstant, ofereix pocs metres quadrats útils,  uns 750 m2 en dues 
plantes, i no s’hi pot construir cap soterrani perquè just sota seu discorren les vies de l’AVE. 
El tren d’alta velocitat va estar a punt de suposar la desaparició de la torre, però la fèrria oposició dels veïns 
va obligar a BSAV a pactar una solució. Així, es van construir dues estructures triangulars per subjectar 
l’edificació que, com el seu nom popular ja suggereix, no tenia fonaments prou sòlids per resistir la 
tunelació. La nova proposta municipal també agrada més als veïns perquè integra els ancoratges a l’interior 
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de la planta baixa de forma decorativa i així es descarta haver d’apujar la cota de tot el terra i escurçar les 
portes. 
Recuperar la Torre del Fang costarà en total uns 5 milions d’euros, segons les estimacions municipals 
transmeses al grup de treball, que ja inclouen en aquesta xifra la inversió feta en l’ancoratge. L’Ajuntament 
de Barcelona sufragarà la rehabilitació de l’edifici, mentre que BSAV adequarà el terreny com a “esplanada” 
amb esperit agrícola. 
Les obres de la Sagrera destapen una gran necròpolis de la guerra dels Segadors. Aquesta vegada es tracta 
de fins a 68 fosses, en què s’han identificat, de moment, les restes de 358 cossos. Les restes s’han trobat a 
la zona on hi haurà els accessos a la futura estació de la Sagrera, entre  l’església de Sant Martí de Provençals 
i el final de la rambla de Prim. L’any 2011 es van localitzar i excavar cinc fosses que contenien un total de 
30 individus inhumats i el 2012 es va continuar l’excavació de set estructures d’enterrament més amb un 
total de 152 individus enterrats. i aparegueren set fosses. Ara, tot el material arqueològic es portarà 

al magatzem del Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA) de la Zona Franca, on es 
guardarà a l’Arxiu Arqueològic. És una gran 
necròpolis. Alguns membres de la Junta de 
l’AVV vam ser presents el dia que es va fer la 
presentació de l’espai a la premsa i a la revista 
d’octubre passat va aparèixer un article sobre 
la troballa. 
La intervenció arqueològica forma part 
del seguiment de les obres de la línia d’alta 
velocitat, que van començar el 2008. En tots 
els rebaixos de terra que s’han fet des 
d’aleshores hi ha hagut arqueòlegs treballant, 
i s’hi han fet nombroses troballes. La realitat 
és que cada vegada que s’emprenen obres als 
voltants de les vies apareixen noves fites de la 
història de la Sagrera, des de la prehistòria fins 
avui, com la gran vil·la romana, anomenada de 
la Sagrera, a tocar del carrer del Pont del 
Treball Digne, de la qual ja hem parlat en altres 
ocasions en la revista i de les troballes 
relacionades amb ella ens ha fet diverses 
conferències la Carme Miró, l’última aquest 26 
d’octubre passat. Per cert, des de fa uns mesos 
s’han reprès les excavacions de la vil·la en 
espais que no s’havien treballat anteriorment. 
 
El refugi antiaeri situat a sota del soterrani del 

Casal de la Torre de la Sagrera. S’ha demanat que sigui inclòs en una propera restauració i museïtzació per 
tal de fer-lo visitable per part dels veïns sagrerencs i resta de ciutadans barcelonins. Sembla que aquestes 
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previsions van per bon camí gràcies a un pressupost procedent de l’impost turístic. De moment ja s’ha 
senyalitzat la seva existència al terra de la vorera de davant de la Torre. Mantindrem el seguiment d’aquest 
procés. 
Per últim, de moment, seguim col·laborant amb la comissió de Patrimoni i Història que s’ha creat a la Torre 
de la Sagrera per recopilar testimonis i dades relacionades amb la història de la Torre i del barri. També ens 
agradaria col·laborar amb el Centre de Documentació de la Sagrera quan disposem de temps i de personal. 
 
 

   COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ    
 

La comissió de comunicació vol donar presència de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera a les xarxes 
socials i generar espais virtuals com ara la Web, Facebook i Twitter. D’aquesta manera esperem poder 
difondre tota la informació relacionada amb els temes esmentats, com també les activitats realitzades i que 
puguin ser d’interès per a tothom. 
La iniciativa pretén ser un punt de trobada i d’intercanvi d’informació, per apropar als veïns i veïnes les 
tasques que l’AVV realitza i convidar-los així a ser partícips dels assumptes que afecten el barri.  
 
Com també la incorporació a arreu del nou logo de l'associació: web, mailings, xarxes socials... dissenyat 
per la Maria Caballos i aprovat en la darrera assemblea de 2017. 
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   JUNTA 2018      
 
Horari d'atenció a les veïnes i veïns  
Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 h a 20:00 h 
 
Atenció al soci:  
Xavier  Colomer 
 
Membres de junta directiva: 
President: Jaume Matas 
Vicepresident: Agustí Carrillo 
Secretari: Benjamí Mercader 
Tresorer: Susana Pascual 
 
Vocalies:  
Comissió de Sanitat: Antonio Ibáñez 
Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient: Maria del Mar Grañena, Susana Pascual 
Comissió d’Infraestructures, Equipaments i Mobilitat: Josep Barbero, Ángel Samaniego, Oleguer Méndez 
Comissió d’Educació: Jaume Matas 
Comissió de Cultura i Memòria Històrica: Agustí Carrillo 
Comissió de la Gent Gran: Antonio Ibáñez 
Comissió d’Igualtat de gènere: Isabel Marzabal 
Comissió de Comunicació i Participació: Jaume Matas, Josep Anton Caballos, Julio Gamero 
Comissió Revista Tota La Sagrera: Agustí Carrillo, Jaume Matas 
Comissió d´Habitatge: Josep Anton Caballos 
 



  

 


	Les obres de la Sagrera destapen una gran necròpolis de la guerra dels Segadors. Aquesta vegada es tracta de fins a 68 fosses, en què s’han identificat, de moment, les restes de 358 cossos. Les restes s’han trobat a la zona on hi haurà els accessos a ...



