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COMISSIÓ CULTURA I MEMÒRIA HISTÒRICA  

Des de l’Assemblea del maig de 2019 l’AVV ha participat en algun àmbit 
relacionat amb el patrimoni sagrerenc, però cal constatar la paralització dels 
temes treballats fins aleshores. Les raons ha estat variades, però la primera és 
la convocatòria d’eleccions i les negociacions per fer els nous equips municipals, 
primer a nivell de ciutat i després a nivell de districte, que van fer que s’acabés 
l’any sense que es pogués fer un seguiment d’acords aconseguits abans de les 
eleccions. En segon lloc, els mesos que portem de paralització a causa de la 
pandèmia del CoVid-19, que ha congelat qualsevol iniciativa cultural de la ciutat, 
sobretot a nivell de patrimoni. 

Per exemple, els acords consensuats per la taula de treball sobre la Torre del 
Fang. Aquesta taula estava 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, 
i portàvem reunint-nos una vegada al mes des de finals del 2018. S’havien anat 
posant en comú els interessos i idees de les diverses entitats respecte a l’ús de 
la Torre, plasmant-los 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 
mandat que començava al 2019. 

De moment la idea que va 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.  
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La idea que va quedar era que recuperar la Torre del Fang costaria 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 sufragaria la rehabilitació de l’edifici, mentre que 
BSAV adequaria el terreny com a “esplanada” amb esperit agrícola. 

Doncs bé, tot això encara dorm en el fons dels calaixos municipals, perquè no hi 
ha projectes fets, ni s’ha inclòs la més mínima obra en cap pressupost consolidat, 
malgrat ser una proposta més dins del PAD municipal, que a hores d’ara no s’ha 
pogut fer. I a més a més, en aquests últims mesos, els espais que envolten la 
Torre han estat ocupats per un grup de persones que han instal·lat una mena de 
campament “provisional” que pot deteriorar encara més la construcció. 

El refugi antiaeri situat a sota del soterrani del Casal de la Torre de la Sagrera. 
Es continua demanant 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. Semblava que aquestes previsions anaven per bon camí gràcies a 
un pressupost procedent de l’impost turístic. (hi havia una provisió de 35.000€ 
per iniciar el projecte.  

Arran de la iniciativa municipal de pressupostos participatius de la ciutat, entre 
els projectes presentats es troba l’adequació d’espais per a la museïtzació del 
refugi antiaeri de la Torre de la Sagrera. Aquesta proposta, sorgida des de fa 
anys des de diverses entitats veïnals vinculades a la Torre de la Sagrera, com la 
mateixa AVV, i a la història del barri, ha estat impulsada en aquesta ocasió per 
part de l'Ajuntament de Barcelona a partir de la trobada que es va tenir al Consell 
de Barri. En els moments en què escrivim aquesta memòria, tot això està 
paralitzat, malgrat que per internet s’ha pogut votar a favor de la proposta i n’hi 
ha opinions favorables per part de veïns, però no sabem què farà l’Ajuntament. 
 
Dins d’aquestes propostes als pressupostos participatius, l’AVV ha donat suport 
a altres propostes veïnals i d’entitats, com la recuperació de la memòria 
democràtica dels barris del districte, amb el recordatori d’espais singulars, que 
proposa el mateix ajuntament. O la proposta de senyalitzar amb plaques 
explicatives espais històrics del barri que s’han modificat o han vist desaparèixer 
algun edifici singular, feta per algun veí. 
 
Les obres efectuades al llarg d’aquestes dues darreres dècades a La Sagrera 
estan destapant restes arqueològiques de gran valor que cal conservar. Cal fer 
una aposta decidida de preservació i divulgació de les restes trobades del Rec 
Comtal i de totes les altres pertanyents al nostre patrimoni històric. Per això, la  
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Federació de la Torre de La Sagrera, entitat de segon grau, que agrupa set 
entitats vinculades al territori (Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera; Drac, 
Diables i Gegants de La Sagrera; Agrupament Escolta i Guia Pau Casals, 
Associació Juvenil La Sagrera Alternativa, Associació Recreativa Cultural 
Juguem, Esquenes Platejades i Andròmines) a través de la Comissió comunitària 
d’Història i Patrimoni que compta amb la col·laboració del Centre de 
Documentació de La Sagrera, la Fundació Xavier Basiana Vers, i veïnat del 
territori, reclamem: 
La conservació del Rec Comtal en l’entorn de la cruïlla que intersecciona el 
carrer Gran de La Sagrera amb el carrer Ciutat d’Elx. 

La preservació a cel obert de tres trams del 
Rec: al carrer Gran de La Sagrera amb Garcilaso 
vorera llevant, al carrer Ciutat d’Elx 32, a l’alçada 
de la torre de l’aigua i al carrer de Ciutat d’Elx 12-
16. 

La recuperació i contextualització escrita de 
la Font de Can Gaig al nou pla urbanístic de la 
zona. 

La incorporació de la informació històrica de la 
torre de l’aigua al mateix emplaçament. 

La integració de suports materials a tots els 
emplaçaments que permetin una correcta 
interpretació del patrimoni trobat per tal de fer-lo 

accessible i difondre els seus valors històrics i culturals a la ciutadania.  

La conservació i estudi dels diferents elements patrimonials per una 
posterior museïtzació a La Sagrera. 

Dins de l’àmbit de la memòria històrica de la nostra AVV, un veí del barri, Josep 
Maria Gil *(en la següent pàgina ens fa un resum del projecte) ha exposat a la 
Junta el projecte de “Centre de Documentació i Memòria” (nom provisional). Es 
tractaria de la digitalització del material que hi ha a l’arxiu de l’AVV per crear una 
base de dades que quedi a disposició del veïns de la Sagrera. No suposaria 
desprendre’s del material físic i es permetria que s’hi afegissin altres entitats del 
barri. Si es pogués dur a terme caldria sondejar la possibilitat de sol·licitar una 
subvenció per a aquest tema. També caldria consultar a la FAVB com s’hauria 
d’actuar tenint en compte la Llei de protecció de dades. 

Arran d’una consulta del Josep Barbero a l’Arxiu municipal del districte de Sant 
Andreu, hi hauria un acord amb la societat “La Lira”, el qual suposaria fer 
lliuraments periòdics del material, de manera que l’arxiu municipal s’ocuparia de 
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recuperar i restaurar documents i arxivar-ho tot, quedant a disposició de qui ho 
volgués consultar. 

Ara caldria veure com es recupera i s’estructura la informació acumulada a l’arxiu 
soterrani de l’AVV de la Sagrera, i també cal tenir en compte el cost que pot tenir 
emmagatzemar la informació digitalitzada al “núvol”. 

Per últim, de moment, seguim col·laborant amb la comissió de Patrimoni i 
Història existent a la Torre de la Sagrera per recopilar testimonis i dades  

relacionades amb la història de la Torre i del barri i hem assistit a diverses 
conferències on s’han mostrat alguns d’aquests enregistraments, presentats 
públicament amb els testimonis que han participat. 

*Josep Maria Gil: “tinguem endreçada la documentació i ampliem objectius 
a altres entitats del barri. 

A partir de la necessitat de posar ordre a l'arxiu històric de l'AVV "La Sagrera", 
sorgeix la idea que la documentació arxivada romangui classificada, fàcil de 
consultar i compartir, tot digitalitzant el seu contingut, per tal que pugui servir de 
base de dades per a posteriors estudis, treballs d'investigació i difusió, o de 
simple consulta per a un veïnat cada cop més interessat en l‘esdevenir de La 
Sagrera. 

Amb l'ajut d'un programa informàtic, la documentació arxivada nodreix una base 
de dades. Alhora es veu la possibilitat d'ampliar objectius: podem oferir aquest 
servei a aquelles entitats o grups del barri de La Sagrera que desitgin prendre 
part d'aquesta iniciativa, en forma de base de dades, amb la seva documentació 
digitalitzada. 

Algunes entitats han mostrat interès en formar part d'aquest projecte. L'objectiu 
seria anar cap a la construcció d'un Centre de Documentació i Memòria (o com 
es vulgui autotitular aquest grup de treball), obert a les entitats i sobre la base 
d'anar afegint la seva documentació digital. 

En definitiva, es tractaria d'aconseguir una recopilació, tan extensa com es pugui, 
de documentació de tot tipus (digital, fotogràfica, escrita en paper, àudios de veu, 
etc.) que pugui servir d'eina de recerca i/o consulta a qualsevol persona o grup 
que s'hi interessi per la vida associativa, cultural i social de La Sagrera. 

Per tal d'impulsar aquest projecte i dur a la pràctica la pendent tasca d’endreçar 
l'arxiu històric de l'Associació, s'ha acordat crear una vocalia específica. 
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COMISSIÓ DE LA REVISTA TOTA LA SAGRERA  

La comissió de la revista de l’Associació ha mantingut la seva publicació al llarg 
del 2019 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:  

x Febrer: article històric sobre la producció de vi en època romana a la Sagrera. 
x Abril: els 50 anys del projecte educatiu “Icària – El Sagrer”. 
x Juny: els 60 anys del “Club patí Congrés- La Sagrera es Mou”. 
x Octubre: projecte i inici d’obres a l’entorn de les obres de l’AVE. 
x Desembre: 50 anys de l’Agrupament Escolta i Guia Pau Casals. 

 
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”, el SEID 
(Sagrerenc Emprenyat i Decebut) amb els seus “Misteris del Districte” o el 
Jordi Vilagut, escriptor i periodista, amb els seus articles d’opinió. 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, Mobilitat... 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 al Fernando 
González i el David Marín, com a gestors de la Nau Ivanow, a la Maria Pura 
Badenes, “alma mater” del projecte Icària – El Sagrer, a l’Otília Colom, arran 
de la jubilació d’una de les botigues icòniques del barri, la seva floristeria, al 
Jaume Fontbona, en el seu comiat com a rector de la parròquia del barri i al 
Carlos Cañas, com a representant del grup escolta Pau Casals. 

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, Photosagrera, la Penya barcelonista, el 
Centre Cívic “La Barraca”, la Biblioteca de la Sagrera-Marina Clotet, la 
Parròquia del Crist Rei, el Centre Juvenil Garcilaso,  
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el Centre de Normalització Lingüística de Sant Andreu, l’escola Mare de Déu 
dels Àngels, la Comissió de Festes, la plataforma a favor del CAP de la 
Sagrera, el Banc del Temps de la Sagrera o el Sindicat d’habitatge de la 
Sagrera, entre d’altres. 

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.  

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, ja que al 
2019 va tornar a haver dèficit respecte al pressupost previst. 
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COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I MOBILITAT 

Durant el període de 2019 i primers mesos de 2020, i encara que el barri continua 
en estat d’obres permanents, les obres desenvolupades, encara que no ho 
sembli, han estat significatives per al barri. 

OBRES EN ELS CARRERS 

Carrer Pegàs: ampliació de voreres, plantació d’arbres al costat mar i renovació 
al costat muntanya, col·locació de bancs i arranjament de la placeta a tocar del 
carrer Portugal. La reorganització d’aquest carrer és una de les llargues 
demandes del barri, l’ampliació de les voreres i una connexió amb el parc eren 
els grans objectius, i un cop acabades les obres, amb les molèsties que 
produeixen, la satisfacció és majoritària, tant de veïns com d’usuaris. Podem 
considerar-ho com un gran objectiu aconseguit. 

Carrer Josep Estivill: enderrocament de les naus i neteja de l’espai per obrir el 
tram de carrer entre Hondures i Gran de La Sagrera. S’han enderrocat la casa 
del costat del poliesportiu que feia temps que era un niu de brutícia, la meitat 
d’una de les tres naus del que avui és l’Espai 30 i les restes d’una altra nau mig 
ensorrada. Retirada tota la runa, ha quedat l’espai en disposició per continuar 
amb el següent pas, que no és altre que la construcció i obertura del carrer. Amb 
aquesta obra s’ha fet una nova pista de ciment que s’afegeix a la pista 
poliesportiva d’Hondures. Aquest és un exemple continuat de les formes de fer 
de l’Ajuntament, fer el que li sembla bé i sense cap mena d’explicació. 
Mentrestant, el pavelló poliesportiu com cal que portem tants anys reclamant, i 
que encara no tenim, no el veuen necessari, però a l’hora de fer nyaps, a La 
Sagrera sempre és un bon moment. 

Carrer Berenguer de Palou i Garcilaso: presentació del projecte i inici de les 
obres de reurbanització. Aquestes obres formen part del pla Sant Andreu/La 
Sagrera, per això són desenvolupades per la societat Barcelona Sagrera Alta 
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Velocitat (BSAV).  Aquestes obres urbanitzaran el carrer de Berenguer de Palou 
entre Gran de La Sagrera i Ferran Torner i el carrer de Garcilaso entre Gran de 
La Sagrera i el final del nou edifici. Hem de posar de relleu que des de 
l’Associació de veïns i veïnes es demanava que arribés fins a la sortida existent 
del metro de les línies 9-10 que és a tocar, però estem en el de sempre: ni cas! 

OBRES PLA SANT ANDREU - LA SAGRERA: LLOSA DE L’ESTACIÓ, 
ACCESSOS I COL·LECTOR. 

Llosa de l’estació: continuació de la llosa de la base i cobriment del nivell de 
l’estació de rodalies. S’han acabat les tasques de construcció de la llosa base 
del que suposadament ha de ser l’estació i s’ha construït el primer forjat que 
cobreix el que ha de ser l’estació de rodalies. A la planificació de l’any passat, 
estava previst que al mes de juny la línia de Mataró havia de passar per l’interior 
de l’estació, però, a causa de la pandèmia, aquesta operació s’endarrereix tres 
mesos, per la qual cosa esperem que al setembre ja sigui una realitat. 

Accessos: continuació dels accessos davant de l’AISS i de la Biblioteca. Com 
qe està previst el començament de la construcció de l’edifici que va a continuació 
del de la biblioteca, i que quan estigui acabat ha de tenir la via d’accés enllestida, 
s’està desenvolupant tota l’obra necessària per tal de poder construir el carrer 
fins a Ferran Torner. 

Col·lector: connexió del col·lector amb el carrer Prim. Aquesta obra que s’havia 
endarrerit com a conseqüència de les troballes arqueològiques de final de Prim, 
s’ha conclòs i ja s’ha pogut donar continuïtat a les vies de la línia de Mataró. 

PREVISIONS D’OBRES PER AL 2020-2021: 

Continuació de les obres del carrer Berenguer de Palou i Garcilaso, en 
principi, amb els únics endarreriments provocats per la pandèmia del COVID. 

Realització del carrer Josep Estivill fins a Gran de La Sagrera. Aquesta obra 
també està prevista que la gestioni BSAV, i la previsió és que comenci abans 
d’acabar les de Berenguer de Palou. 

Continuació de les obres d’accessos i de l’estació. Si durant l’estiu es 
conclouen les obres per passar la línia de Mataró per l’interior de l’estació, a 
continuació s’iniciarà les encasaries par passar les línies de Granollers. En 
aquest període no podem fer més que esperar que es presenti el projecte de 
l’estació que es vol dur a terme.  A hores d’ara, s’està fent una estació que no té 
projecte, ni exposat ni aprovat.  
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Projecte i obres per a la recuperació de la piscina de l’AISS. Davant del 
greuge que va suposar l’eliminació de la piscina d’estiu, comptem que el projecte 
es pugui veure el més aviat possible. 

Projecte del col·legi “30 passos”, de Berenguer de Palou. 

Un cop feta l’aprovació definitiva per transferir els terrenys a la Generalitat, 
esperem poder veure el projecte d’aquest col·legi el més aviat possible. 

 
Descripció proposta:  
 
La proposta d'ordenació urbanística que es planteja en aquest document respon 
a diversos criteris. El primer criteri d'ordenació ve determinat pel propi àmbit del 
planejament, el qual dona resposta a la continuïtat requerida per l'eix verd que 
prolonga la Plaça de Kobe, connectant aquest espai amb la Torre de la Sagrera. 
D'altra banda, es proposa mantenir l'alineació del carrer Berenguer de Palou,  
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obligant a la pròpia edificació a alinear-se a aquest carrer, almenys en algun tram 
de tota la seva façana, donant continuïtat a aquesta via pública que actualment 
queda desdibuixada. 
 
Parc de la Pegaso, l'execució de la tercera fase del parc. És l’anomenada 
tercera fase del parc, i es l’actuació necessària per a la finalització del parc. Cal 
enderrocar les edificacions compreses entre el carrer Gran de la Sagrera, 
Portugal i del propi parc, tal com recull el projecte original. En aquesta actuació, 
que els veïns de la Sagrera portem més de 30 anys esperant, volem que 
s’eliminin unes edificacions que presenten un estat de precarietat important, 
teulades d'uralita, despreniments de la façana a la via pública, i també hi ha un 
colomar que genera molta brutícia. Que es faci efectiva la finalització del Parc de 
la Pegaso el més aviat possible. 
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Una reflexió d'en Josep Barbero, membre de la Junta AVV de la Sagrera 
 
Quan toca parlar dels equipaments de la Sagrera, des de l’any 2019 no hem 
avançat gaire. L’únic que tenim és el Poliesportiu Camp del Ferro, que ve 
d’abans, i malgrat que ja s’ha finalitzar l’obra i el seu condicionament, 
malauradament no s’ha pogut inaugurar per la situació de la COVID-19 que 
estem patint. Després de fer una visita a l’obra per part de clubs esportius i 
entitats del barri, el dia 14 de marc s’havia d’inaugurar i ja no va ser possible. Ara 
esperem que passi tot aquest malson i puguem gaudir d’aquest equipament que 
sobrepassa l’àmbit del barri. 

Queden pendents molts dels equipaments del Pla d’Equipaments que es va 
signar al 2010 amb l’Ajuntament de Barcelona; si bé, potser, alguns d’aquests 
equipaments s’hauran de reformular, el que sí que és cert és que no hem de 
renunciar a cap ni un. Dintre dels equipaments que falten, es troba l’espai que 
ocupa el Pàrquing Arenal, de 4.300 m2 en l’illa que està a la Meridiana/Concepció 
Arenal, davant del Canòdrom, en la qual hem de reivindicar: residència per a 
Gent Gran i Centre de Dia, Centre Sociosanitari, Casal de la Gent Gran i espais 
per a les entitats del barri. 

També resten pendents el Poliesportiu del carrer Hondures, projecte demanat i 
ajornat des de fa molts anys, amb la piscina adaptada a persones amb mobilitat 
reduïda, l’Espai 30, un institut d’ensenyament secundari, l’edifici definitiu de 
l’escola “30 passos”, escoles bressol, un CAP que abasti la població actual del 
barri més aquella que vindrà amb les noves edificacions (durant la pandèmia 
hem vist com aquest que tenim no dona ni per als serveis que s’han de donar en 
l’actualitat, i s’ha fet el seu tancament quan més es necessitava). Un tema a 
afegir és que s’ha de fer un estudi de com queda la Nau Bostik, ja que està en 
espai destinat a zona verda i si s’ha de fer  permuta per al seu manteniment que 
sigui dintre dels mateixos terrenys a canvi de modificar l’edificabilitat per poder 
donar la zona verda que pertoca, ja que quan es va aprovar el Pla Sant Andreu-
La Sagrera es va donar el màxim d’edificabilitat a la zona. 

A La Sagrera mereixem tenir els equipaments necessaris com a la resta de la 
ciutat i hem de lluitar per aconseguir-ho. Al barri mai no s’ha obtingut res si no ha 
estat per reivindicació veïnal. Molt ànims i a lluitar pel que ens toca. 
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COMISSIÓ D’URBANISME I MEDI AMBIENT 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I MOBILITAT 

El 21 de novembre vam tenir un debat-taller “EL MEU COTXE ÉS UN 
PROBLEMA” amb ponents d’excepció, diferents visions sobre la contaminació 
atmosfèrica i les mesures que es poden portar a terme en el camp de la mobilitat 
de transport terrestre, que és l’origen del 55% dels diòxids de nitrogen i 
partícules en suspensió que s’emeten a l’atmosfera. 

La ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana afronten el repte 
d’implementar mesures que ens permetin disminuir els nivells dels gasos 
contaminants que respirem i que provoquen 3.500 morts prematures a 
l’any. La recent presentació de l’Informe sobre l’estat de la salut de Barcelona 
2016 evidencia que el 68% de la població de Barcelona està exposada a 
nivells de NO2 superiors als recomanats per la Unió Europea i la 
Organització Mundial de la Salut, i un 97% de la població en el cas de les 
partícules en suspensió. 

Uns dies més tard de la xerrada, l’1 de desembre, va entrar en vigor la Zona 
de Baixes Emissions entre rondes, mesura controvertida per l’expectació que 
ha generat entre la població. És una mesura que ens permetrà posar a prova, 
durant els episodis de contaminació atmosfèrica, les alternatives als vehicles 
privats que no poden circular en l’interior de les rondes, fins que al gener del 
2020 s’establia la restricció de manera permanent. 

És la primera mesura de restricció que s’implementa a la ciutat de Barcelona i 
a l’àrea metropolitana per disminuir la contaminació atmosfèrica, però durant 
el debat es van posar sobre la taula dues visions, la que pensa que és una 
mesura tímida que acabarà implicant la renovació del parc circulatori, i que no 
millorarà la qualitat de l’aire fins arribar als valors necessaris, i la que veu la 
dificultat en l’adaptació que les persones que utilitzen el cotxe de manera 
habitual hauran de fer, així com les millores en el transport públic que ajudaran 
a fer aquest canvi de paradigma. 

A punt d’iniciar el darrer any del Pla de Mobilitat Urbana (2013-2018), 
l’Ajuntament ens informa que els nivells de diòxids de nitrogen en 3 
Unitats de Vigilància Atmosfèrica de la ciutat han superat els límits legals 
durant el 2016. Les mesures que s’han implementat fins ara no han funcionat; 
fa anys que la Unió Europea va obrir un expedient per incompliment dels valors 
dels contaminants i no hem aconseguit disminuir-los. S’han d’implementar 
accions més ambicioses per poder assolir els objectius fixats i disminuir la 
circulació de cotxes en un 20%. 

Fem tard. La nostra salut fa tard i per això, necessitem solucions als 
problemes, que tot i que “invisibles”, són reals, i per això proposem: 
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LA TRANSFORMACIO DE LA MERIDIANA. 

Exposició a la Torre de la Sagrera del 13 de novembre al 14 de desembre  
 

Reconvertir l’avinguda Meridiana, des de l’autopista al carrer, en eix cívic 
de referència per la ciutat. 
 
Convertir l'avinguda en un eix cívic de referencia per a la ciutat, una avinguda 
verda on la vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari urbà convidin la 
ciutadania a viure-la i que no la visquin com una barrera que divideix barris. 

Fer els canvis necessaris en la mobilitat per avançar en la pacificació del trànsit, 
les mesures necessàries per tal de prioritzar i facilitar l'ús del transport públic, la 
segregació del carril bici a la calçada i la recuperació de les voreres per als 
vianants. 

Una reforma integral de la il·luminació, la distribució del mobiliari urbà, els parcs 
infantils i les zones verdes existents que contribueixin a humanitzar-la i fer-la més 
acollidora 

L’ACABAMENT DE LA L4 DEL METRO 

L’acabament d’aquest tram, la prolongació de la L4 entre La Pau i La Sagrera és 
vital, ja que connectaria totes les línies de l'àmbit del Besòs i ciutat, i contribuiria 
al canvi de model de transport en favor de mitjans no contaminants. 
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PACIFICACIÓ ENTORN LA SAGRERA SUD (SUPERILLA)  

Volem proposar per a aquest mandat 2020-2023 la pacificació de la següent 
zona compresa entre els carrers Avinguda Meridiana, Garcilaso, Gran de la 
Sagrera i Felip II.  Aquesta zona inclou, entre d'altres: l'escola l'Estel, l’escola El 
Sagrer, l’escola Bressol Icària, el CAP La Sagrera, el futur equipament esportiu 
del carrer Hondures amb Josep Estivill, el Centre Cultural Espai 30 juntament 
amb l’espai Nau Ivanow i l'Institut Guttman. 

Volem un entorn segur i transitable per potenciar els camins escolars i altres 
desplaçaments relacionats amb la cura, la cultura, les arts escèniques i l'esport; 
que el desenvolupament dels nostres infants i adolescents sigui segur, sostenible 
i sense contaminació atmosfèrica, i que es fomenti l’autonomia de les persones. 

També pretenem potenciar l’ús del transport públic en incloure la parada de 
metro i tren rodalies de la Sagrera, el Bícing d’Hondures, i els eixos de les 
diferents línies de bus que passen per la Sagrera: V29, 34, V27, H8, etc. 

 

També demanem que els carrers Costa Rica, Hondures, el tram de pare Claret 
que queda entre aquests dos carrers, Ciutat d’Elx i carrer de la Indústria siguin  
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de plataforma única i amb el trànsit restringit, i que tota la zona tingui un límit de 
velocitat de 20 Km/hora. 

Esperem que us sembli una proposta d'interès i important per al nostre barri, la 
nostra ciutat i les persones que hi viuen! 

COMISSIÓ CONTRA L'AMIANT 

La Comissió sobre l'amiant es va crear arran de la celebració de les Jornades 
"Les Contaminacions Ocultades". Donada la seva forta dinàmica grupal es va 
considerar fer un subgrup de la Comissió de Medi Ambient a la FAVB, en el qual 
nosaltres, com a AVV de La Sagrera, hi participem per poder tractar 
adequadament aquesta problemàtica. És un espai per compartir estratègies, de 
suport mutu i d'extensió en el camí de la supressió de l'amiant. La comissió 
sobre l'amiant es reuneix ordinàriament el primer dimecres de cada mes.  

Al nostre barri en tenim localitzats diferents edificis públics i privats que estan 
afectats. Un d’ells és l’edifici de la TMB situat al carrer Josep Estivill. S’han 
celebrat diverses reunions entre TMB, el Districte, la direcció i l’associació de 
famílies de l’escola L’Estel, situada a la mateixa illa de cases, i nosaltres com a 
AVV La Sagrera, tant presencials com a distància. Els veïns han conegut l’inici 
de l’obra i disposen d’un canal permanent de comunicació mitjançant una adreça 
electrònica per plantejar consultes.  

 

El procés de participació continuarà el juliol i l’agost, mentre es farà la retirada 
del material amb contingut d’amiant, a través d’una comissió formada per TMB, 
el Districte, la direcció i les famílies de l’escola i l’entitat veïnal. 
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COMISSIÓ DE SANITAT 

Durante el ejercicio de 2019 se ha realizado un seguimiento de los temas 
sanitarios, con especial énfasis en lo que hace referencia al CAP del barrio. 

Siempre en compañía del grupo "Salvem el CAP de La Sagrera", se han 
mantenido frecuentes reuniones con la dirección del CAP, y prácticamente en 
todas ellas se ha constatado lo que de antemano sabíamos, lo ajustados que 
están los recursos profesionales de cara a la actividad desarrollada en el centro. 

El endémico problema de la pediatría sigue existiendo, aunque con grandes 
esfuerzos se ha conseguido que la especialidad no peligre de momento. Los 
profesionales no tienen la continuidad deseada y esto supone un inconveniente. 
En todos los encuentros que con el CAP se han mantenido, se ha comentado 
este asunto. 

El CAP tiene una superficie insuficiente, esto se sabe desde hace mucho tiempo 
i también, en cada uno de los Consells de Districte, se ha insistido en el tema. 
Seguimos sin recibir una concreción al respecto. Seguiremos insistiendo. 

En nombre del barrio, la AVV ha participado en la lucha contra las 
privatizaciones. Tal vez en este aspecto se ha conseguido un hito importante, 
lograr que la ley de contratos de servicios a las personas no consiguiera salir 
adelante en el Parlament. 

Por último, señalar que de modo constante se está denunciando ante las 
instituciones, la política de contratación de personal profesional. El número de 
interinos, la cantidad de contratos que de forma sistemática tienen lugar cada día 
no son propios de una administración seria y responsable. 

Adjuntamos carta enviada a la consellera de salut Alba Vergés, exponiendo 
la situación actual del CAP de la Sagrera. Esperamos respuesta y soluciones 
para el ejercicio del actual año 2020 y los siguientes. 
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CARTA A LA CONSELLERA DE SALUT, ALBA VERGÉS. 
 
Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch Consellera de Salut 
Departament de Salut  
Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria) 
08028 Barcelona 
   
 
              Barcelona, 22 de juny de 2020 
 
Honorable. Sra. Consellera de Salut, 

Aviat es compliran dos anys des que vostè va arribar a la Conselleria de Salut. 
Uns mesos abans s’evidenciava que el Centre d’Atenció Primària de La 
Sagrera (CAP) es trobava amb autèntics problemes en l’àrea de Pediatria. 

 Just quan vostè va arribar a la Conselleria, just en aquell moment, els 
veïns i veïnes del barri de La Sagrera vam sortir al carrer per a defensar l’Atenció 
Primària (AP) del nostre barri, ja que el servei de pediatria estava a punt de 
desaparèixer. 

 Posteriorment, han anat succeint moltes altres coses, entre les quals 
volem ressaltar la seva visita al CAP, la qual cosa li va permetre conèixer de 
primera mà les característiques i mancances del centre. 

De la mateixa manera, li vam informar de la necessitat d’ampliar-ne l’espai per 
tal que es poguessin prestar tots els serveis. Aquesta necessitat és coneguda i 
està registrada, com a mínim, des de fa més de cinc anys, sense tenir en compte, 
encara, l’increment previst a curt termini de la població al nostre barri. 

 Podem afirmar que durant els últims mesos l’atenció de l’especialitat de 
pediatria ha millorat; això sí, en base a una sobrecàrrega de l’activitat dels 
professionals i en una situació de eventualitat manifesta, sense una provisió 
programada de recursos, fet que ens fa pensar que aviat podem tornar a trobar-
nos en la situació inicial.  

Així vam arribar a febrer d’aquest any, amb la pandèmia originada pel 
SARS-CoV-2, que va ser considerada, en un primer moment, com la grip de cada 
temporada, però que amb brevetat va esdevenir una autèntica tragèdia encara 
vigent. Doncs bé, immersos en aquesta tràgica situació, els veïns ens vam trobar 
amb les portes del nostre CAP tancades, la sanitat de proximitat, la porta 
d’entrada al sistema sanitari, tancada en un moment clau. 
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L’Associació de Veïns i Veïnes jutja aquest fet com a INADMISSIBLE. 
Davant d’aquest panorama, les qüestions que ens plantegem els veïns i veïnes, 
i que com a AVV li volem transmetre, són òbvies: 

x Tan precària era/és la situació del CAP que s’ha vist obligat a tancar les portes 
a la primera de canvi? 

x Tan precària és la situació, que quan es va obrir el dia 21 d’abril es va fer amb la 
porta “entreoberta”? 

x Com es pot afrontar la campanya prevista de realització de tests al barri amb 
aquesta precarietat de recursos? 

x S’acabarà algun dia amb la temporalitat, la provisionalitat, la precarietat dels 
nostres recursos sanitaris? 

x Es veu capaç d’alleugerir la burocràcia que tant ha entorpit l’activitat del personal 
sanitari de l’AP, fins i tot durant la voràgine de la pandèmia? 

x Milloraran alguna vegada les llistes d’espera i els paràmetres d’accessibilitat? 

Finalment, amb els pressupostos acabats d’aprovar al Parlament, que van 
ser confeccionats abans de l’aparició de la pandèmia, amb pràcticament la 
mateixa assignació que la de l’exercici 2010, i sense que es pugui apreciar més 
que un mínim increment per a l’AP, tot i que segur que vostè afirmarà el contrari, 
en aquest context li preguntem: 

x Quina esperança de millora podem esperar per al nostre centre sanitari de 
proximitat? 

x Hi ha alguna previsió, algun projecte per a un nou CAP o per a l’ampliació de 
l’actual? 

 Molt temem que tot continuarà com fins ara, un pegat, un altre pegat, un 
nou pla per a no res, i cap endavant. 

 Doncs bé, no tingui el mínim dubte que el barri de La Sagrera espera 
respostes positives a les qüestions que li hem plantejat anteriorment, i que en 
cas contrari, els veïns i veïnes donarem rèplica, vetllant sempre per la nostra 
salut. 

Atentament, 

Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera                                                      
Plataforma Salvem CAP La Sagrera 
 
Contacte: 
Jaume Matas Pedra 
President l'Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera 
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 L’HORT URBÀ DE LA SAGRERA “LA FERROVIÀRIA” 

L’Hort-Jardí Urbà intergeneracional "La Ferroviària" inclòs al programa Pla 
Buits de l'Ajuntament de Barcelona, té com a finalitat donar ús al solar buit situat 
al carrer del Camp del Ferro número 17. L'Hort pretén ser un punt de trobada 
intergeneracional entre veïns, veïnes, infants i adolescents, així com esdevenir 
un mitjà d'unió i de relació de les famílies i/o usuàries de la biblioteca La Sagrera 
Marina-Clotet i les escoles del barri interessades en participar en el projecte 

Els que ens cuiden l'hort, Josep Barbero, Carlos Gil, Juan Lagruz, Antonio Mula 
i Jordi Aragonès, són els que també us explicaran tot sobre l'hort als nens de les 
escoles i a les famílies, i tothom qui vulgui venir i col·laborar en el projecte. 

Tot i això, al marge de l'èxit del projecte, en el curs 2018-2019 han assistit, en 
visites guiades, un total de 765 nens, coordinats des de la Biblioteca de la 
Sagrera-Marina Clotet. 

Col·laborem amb Jornades a la Sagrera de l'Aplec d'Agricultura Urbana 

El mes d'octubre de l’any passat van haver-hi activitats i tallers de l'Aplec 
d'Agricultura Urbana al nostre barri. Cada dia de la setmana hi havia alguna 
activitat relacionada amb l'agricultura urbana, tallers divulgatius, grups de treball, 
taules rodones, amb especial èmfasi en la promoció de la biodiversitat. 

El diumenge dia 20 d'octubre al matí vam acollir una activitat de Yoga a 
l'hort de la Ferroviària, oberta per a totes les edats i organitzada i dinamitzada 
per Tarpuna Cooperativa d’iniciatives sostenibles. 
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COMISSIÓ D’EDUCACIÓ     

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 l’execució del pla Sant Andreu-Sagrera, on 
aniran centenars d’habitatges a prop de la futura estació de La Sagrera-AVE. El 
Consorci d’educació i el Districte són coneixedors d’aquesta problemàtica, però 
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 que 
ja ha passat es revertís la situació, però malauradament no ha estat així. Fa un 
any que hem començat un nou mandat fins al 2023 i continuarem reclamant que 
de forma urgent es proposi un emplaçament per a l’Institut de La Sagrera. 

Reclamem l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME). Aquesta oficina  
milloraria i garantiria la transparència del procediment; ajudaria que es controlés 
que els padrons utilitzats en les preinscripcions siguin reals; ajudaria a reduir la 
segregació escolar entre escoles públiques i concertades; establiria els 
mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de tota 
l'oferta educativa; procuraria una distribució equilibrada de l'alumnat amb 
necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la 
cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població 
escolar, en el marc de les previsions d'aquest Decret i de les funcions atribuïdes 
a les comissions d'escolarització; supervisaria el procés d'admissió de l'alumnat 
i el compliment de les normes que el regulen i proposaria a l'administració 
educativa les mesures que consideri adequades, sens perjudici de les 
competències que corresponen a la Inspecció Educativa. 

Treballem per garantir l'atenció als alumnes amb NEE (Necessitats 
Educatives Especials). Cal una escola inclusiva que garanteixi el dret 
d'escolarització dels alumnes amb NEE en centres ordinaris. Actualment, el 61% 
d'alumnes amb NEE està escolaritzat en escoles ordinàries públiques. L’Escola 
Inclusiva és el motor de canvi de l’escola i de la societat, i implica aconseguir que 
els alumnes puguin aprendre en condicions d’igualtat, malgrat les diferències en 
els centres ordinaris sufragats amb fons públics, és a dir públiques i concertades. 

Treballem per un pacte efectiu contra la segregació escolar. Aquest pacte 
arriba per fer front a la segregació escolar, considerada el principal problema del 
sistema educatiu català i que està present de manera transversal a la majoria de 
municipis. La segregació escolar és un greu problema social que afecta els més 
vulnerables i del que no coneixem encara els efectes a llarg termini.  
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El Pacte, per tant, neix com a eina per evitar guetos escolars i lluitar contra 
l’exclusió social, avançant cap a una societat més equitativa i més respectuosa 
amb els Drets dels Infants. 

Demanem a l’Administració l’elaboració d’un mapa escolar. Aquest mapa és 
l’instrument de planificació dels equipaments i de l’oferta educativa i de proximitat 
en les diferents etapes d’educació infantil, primària, secundària, així com també 
promou la construcció definitiva d’escoles que estan actualment en barracons. 

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). 

COMISSIÓ D’HABITATGE  

RECLAMACIÓ DE LES TAULES D’HABITATGE OBERTES. 

La Taula d’Habitatge és una estructura interna municipal creada originalment al 
districte de Nou Barris i després, a finals de 2017, al districte de l’Eixample, i avui 
es pot dir que està present, amb diferents variants, a la majoria dels districtes, 
encara que de forma interna i tancada.  

Les Taules d’Habitatge que s’han constituït estan dirigides a coordinar tota la 
problemàtica de l’habitatge amb la participació de consellers, serveis tècnics, 
Oficina d’Habitatge, Guàrdia Urbana, Serveis socials i la SIPHO, pel que fa a 
Disciplina d’Habitatge, Desnonaments i Allotjament d’emergència. Aquesta 
estructura transversal de districte ha servit per detectar conflictes d’assetjament 
immobiliari, increments desmesurats dels lloguers, expulsió del veïnat, casos 
d’emergència d’habitatge i, sobretot, han servit per recollir informació i dades de 
tota la casuística que gira al voltant de la Crisi de l’Habitatge. És una estructura 
de funcionament intern del districte, però que es nodreix de les informacions que 
van arribant per via de les AVV, col·lectius, afectats i per les Oficines d’Habitatge. 

Hem plantejat al Districte a través d’una carta (campanya engegada per la FAVB) 
dirigida a la regidora del nostre districte, i de moment sense resposta, que les 
Taules d’Habitatge tinguessin sessions obertes a les AVV de tot el districte  i que 
es rendissin comptes de les actuacions que es porten a terme. Tanmateix, cal 
plantejar-se la conveniència de l’obertura de la Taula a altres col·lectius com el 
Sindicat de Llogaters, PAH, Observatori DESC, ABTS, l’APE, etc. I possiblement 
també a afectats sense limitacions. Cal establir també una periodicitat de les 
reunions i l’elaboració d’actes, balanços i informes de les Taules d’Habitatge 
Obertes (THO) o també anomenades Taules Veïnals d’Habitatge. 
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COMSSIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE         

Participació en dates significatives: 

PERSPECTIVA DE GÈNERE” DEL DIA 6 DE MARÇ (Resum de la xerrada): 

Moltes dones hem pensat (perquè així, durant anys, ens ho han ensenyat) que 
la igualtat “era una cosa que es guanyava amb mèrits”, tant si eres dona com 
home. Més enllà de les nostres pròpies experiències, hi ha multitud de dades 
que demostren que nosaltres no tenim els mateixos drets que els homes. 

En ocasions acabem pagant un alt cost per no només ser dona, sinó també per 
ser d’una manera que xoca amb el que s’espera que siguem. La nostra condició 
de dona treballadora i mare ens situa en una posició desavantatjosa respecte als 
homes. La perspectiva de gènere consisteix en valorar la diferència entre els dos 
sexes en pla d’igualtat, mitjançant una anàlisi sensible al gènere. És, per tant, 
necessari no desdibuixar la diferència sexual. 

Què es pretén amb la perspectiva de gènere? 

x Desnaturalitzar les explicacions sobre les diferències entre homes i dones 
basades en la idealització d’aspectes biològics i la negació de la influència social. 

x Observar  que els processos mitjançant els quals les diferències biològiques 
entre els sexes es converteixen en desigualtats socials ens limiten l’accés en 
igualtat de condicions als recursos econòmics, socials i culturals. 

x Normalitzar vies alternatives per modificar les desigualtats de gènere i promoure 
la igualtat jurídica i l’equitat entre dones i homes. 

x Arribar a tenir una visió més integral i històrica de les nostres necessitats, 
interessos i contribucions al canvi, visibilitzant  l’experiència de dones i homes 
en les nostres respectives condicions de “gènere”, 

Ens queda un llarg camí per recórrer juntes. 

28 DE NOVEMBRE (Dia contra les violències vers les dones): xerrada "NO 
ESTIC BÉ I VULL CANVIAR AQUESTA REALITAT a càrrec d’Isabel Marzabal 

PARTICIPACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES ENTITATS DEL BARRI 

Es treballen els vincles amb Mirada de Dona, 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 i participació en les trobades vinculades al 
projecte del Districte Dones Constructores.  
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LA JUNTA 2019         

Horari d'atenció a les veïnes i veïns  
Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 h a 20:00 h 
 
Atenció al soci:  
Bernat 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 
 
SEGUEIX-NOS ! 

 




