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MEMÒRIA 2021 
     
PLA DE TREBALL 2022 
 

Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera 

Casal de Barri Torre de La Sagrera 

Carrer Berenguer de Palou, 64-66 

Barcelona 08027  

T. 93 408 13 34 

Horaris d’atenció als veïns i veïnes:  

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 h a 20:00 h 



 
 
 
Benvolgudes sòcies, benvolguts socis, 

Us fem arribar a les vostres mans la memòria d'activitats 2021, així com també teniu a la vostra disposició 
els comptes anuals de l'exercici 2021 i el pressupost per al 2022 al Casal de Barri Torre de La Sagrera, a 
la primera planta, despatx 1, dilluns, dimecres i divendres de 18:00 h a 20:00 h., o bé trucant al telèfon 
93 408 13 34 
 
El 2020 va tenir com a protagonista la pandèmia sanitària causada per la COVID-19, actuant com a 

disruptora de les activitats de l’associació, tot i així, ens vam saber adaptar als canvis. Cal fer una especial 

referència a la resiliència de tota la Junta en els nous reptes que ens hem anat trobant dia a dia. 

Aquest 2021, en canvi, s’ha dividit en dues etapes clarament diferenciades; uns primers mesos on els 

efectes de la situació pandèmica encara eren presents i una segona etapa on hem tornat a la 

presencialitat a poc a poc, fins arribar a la normalitat. 

Cal destacar també, que en aquest escenari l’associació ha continuat vetllant perquè l’Administració 

dugui a terme els seus compromisos amb el barri, malgrat tots els inconvenients que ha comportat la no 

presencialitat, tant a les reunions i grups de treball, com a activitats diverses que requereixen aquest 

contacte humà que la pandèmia ens va trencar. 

Respecte a la memòria, trobareu informació de l’evolució dels diferents projectes, tal com la 

transformació de la Meridiana, i concretament el tram entre Josep Estivill i Fabra i Puig, que ja ha de ser 

licitat i es preveu el començament d’obres passat l’estiu del 2023; també en el seguiment de les obres 

de l'estació de Barcelona Sagrera Alta velocitat i els seus voltants. En l'àmbit de la preservació del 

patrimoni arquitectònic, cal continuar treballant en la recuperació de la Torre de Fang i del refugi 

antiaeri. Referent a la mobilitat sostenible i segura al barri, estem dins del grup impulsor de debat de la 

Superilla La Sagrera Sud i Navas Sud. I per acabar, sobre equipaments del barri, en què defensem una 

proposta presentada per nosaltres, amb suport de la FAVB, sobre el projecte Sociocultural, Esportiu i de 

Salut La Sagrera, que inclou l’ordenació dels espais públics de la Nau Ivanow, l’Espai30, el Poliesportiu 

del carrer Hondures i el nou CAP.  

Tot això se suma a una llarga llista de petites reivindicacions, no menys importants. Cal recordar que 

moltes de les nostres reivindicacions suposen un esforç per part de la Junta, a l’hora de ser persistents i 

tenir molta dedicació; alguns són projectes que per la seva dimensió intervenen polítics de diferents 

administracions, així com departaments tècnics de Districte, Ajuntament, Generalitat, inclús Govern 

espanyol. Convé subratllar que no podem pretendre tenir a curt termini respostes immediates de tots 

els projectes. 

Per concloure, fem crida a la participació, en la mesura de les vostres possibilitats, a les nostres 

comissions: d’Infraestructures, d’Equipaments i Mobilitat, de Sanitat, d’Educació, d’Habitatge, de la Gent 

gran…; la nostra influència com a entitat s'enfortirà a mesura que ho faci l'activitat en les comissions. 

La Junta, 

Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera 
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COMISSIÓ EDUCACIÓ 

La llosa de les retallades 
 
Les retallades que no hem recuperat. Tot i l’enginyeria que vulguem fer amb els números, el Govern 

català cada cop inverteix menys en educació, i aquesta inversió no es correspon amb les necessitats que 

té el sistema ni amb el nombre d’alumnes de Catalunya. Això es tradueix en un percentatge sobre el PIB 

de poc més del 3,6%, per sota de la mitjana espanyola que és del 4,2%. Si a això hi sumem la taxa 

d’abandonament escolar prematur, que és del 19%, i el fet que Catalunya és la segona comunitat 

autònoma amb més segregació escolar, només superada per Madrid, doncs el problema s’agreuja 

moltíssim. I hi ha un últim punt que també és molt preocupant: aquí tenim un 33% de pobresa infantil i 

juvenil entre els menors de 18 anys, segons l’indicador AROPE. És a dir, hi ha una part molt gran dels 

nostres joves que estan en risc d’exclusió social. 

Erradicació de l’amiant a prop de les escoles 

Ara mateix  tenim detectades dues escoles al barri amb presència propera d'uralita, amb el consegüent 

perill que se'n desprenguin fibres d'amiant, que són les que potencialment poden causar malalties a 

l'aparell respiratori i, fins i tot, diversos tipus de càncer. 

La retirada d'aquest material tòxic, present en teulades o baixants, no és ni fàcil ni barat, però 

l'Administració no pot permetre que s'estengui la preocupació entre les AFA, ni que hagin de ser 

aquestes, totes soles, les que hagin de vigilar si hi pot haver amiant a prop dels seus fills. 

Igualtat i no discriminació 

El dret a l’educació és un dret fonamental i, per tant, està subjecte al principi d’igualtat i no discriminació. 

És l’Administració pública, doncs, qui ha de vetllar per la igualtat d’oportunitats en matèria educativa, 

sense que estiguin sotmeses a cap contraprestació econòmica que pugui limitar l’accés a aquest dret. 

L’Administració té l’obligació, per tant, de garantir que l’escola pública sigui una opció per a totes les 

persones, amb independència del seu sexe, gènere, origen ètnic o social, llengua, religió, capacitats 

físiques, orientació sexual, nivell socioeconòmic o qualsevol altra circumstància social o personal. 

Educació Inclusiva 

No es pot parlar del dret fonamental a l’educació universal i gratuïta si el sistema educatiu públic no és 

inclusiu. Entenem que la diversitat és un valor fonamental que ha d’estar inclòs al sistema educatiu des 

d’una perspectiva positiva, que no segregui les persones segons les seves característiques socials, 

personals o econòmiques. 
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Apostar per l’educació inclusiva vol dir, alhora, treballar per una educació crítica, democràtica i 

innovadora, i suposa reconèixer el dret fonamental a l’educació sota el precepte d’igualtat, equitat i no 

discriminació, entenent la diferència com a font d’aprenentatge i creixement social. 

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 públics i 

concertats. 

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.  

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. 

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 

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: Consell Escolar del Districte, Associacions Federades de Famílies 

d'Alumnes de Catalunya (aFFaC), Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). 
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Projecte Institut Escola 30 Passos. 

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, 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. 

6 ANYS EN BARRACONS: familias de l’Escola 30 Passos reivindiquen un edifici definitiu 

 

Els barracons es van construir el 2016, i la previsió era que el segon semestre del 2020 s’iniciessin les 

obres. Aquest setembre se n’hauria d’haver celebrat la inauguració, però lamenten que encara “no està 

fet ni el projecte”. Les famílies, a més, també alerten que cada any sumen un curs nou al centre, així fins 

arribar a 4t d’ESO i, segons calculen, fins d’aquí a quatre anys encara no tindrien l’edifici definitiu 
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Les dades corresponen al proper curs 2022 - 2023 
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COMISSIÓ D'ARXIU  

El projecte de documentar l'arxiu de l'Associació ha continuat el seu recorregut, si bé no s'està 

desenvolupant d'acord amb la previsió inicial. Tot seguit es fa un balanç de les actuacions fetes. 

Comença l'any 2021 amb el primer contacte amb en Saverio, que és un veí del barri que pot col·laborar 

en la tasca d'informatitzar el projecte d'arxiu digitalitzat i consultable. El 12/01/2021 ens trobem a la 

Torreta de La Sagrera en Saverio i jo per tal de tenir un primer intercanvi d’idees a més de la presentació 

inicial. En Saverio comparteix la seva experiència en el món de la informàtica, així com algunes de les 

col·laboracions ha tingut al barri, mentre que per part meva li faig esment del treball de preparació del 

projecte realitzant una primera aproximació en relació amb quins objectius hauria d’apuntar el projecte 

i amb quins mitjans podem comptar. Ens emplacem per a properes trobades tot intercanviant-nos els 

contactes. Posteriorment es produeixen dues videoconferències, donada la situació de confinament a 

causa de la COVID-19. La primera és amb en Saverio i la segona és amb el Grup de Treball d'Història de 

La Torre de La Sagrera, grup al qual poso en antecedents sobre el projecte que estic tirant endavant. 

Durant la primavera es produeixen diferents trobades, tot constatant la dificultat que el 

desenvolupament del programa informàtic no avança a causa de les limitacions de Saverio derivades 

dels seus compromisos personals i laborals. Si bé no disposo del programa, sí que em centro en preparar 

el terreny en tot allò referit a la documentació física. Durant els mesos de maig i juny de 2021 estic fent 

la tasca prèvia de reunir la documentació, que es troba molt dispersa i desordenada. Aquest treball previ 

és del tot necessari, ja que la situació no és la més adient per a poder abordar la sistematització i 

documentació de l’arxiu. 

Les caixes, arxivadors, carpetes presenten la següent situació, a la que haig de fer front: 

A. Documentació pròpiament de l’arxiu. 

B. Material d’oficina, de magatzem, de campanyes i altres que no hauria d’estar dipositat allí. 

C. Material consultable (llibres, revistes, altres) que tampoc hauria d’estar allí ,ja que ningú baixarà 

a llegir o consultar llibres. 

 

Es fa imprescindible delimitar clarament l’espai que ocuparà l’arxiu de l’Associació, ja que la sala del 

soterrani és compartida per altres entitats que també la fan servir de magatzem. L'objectiu de tot plegat 

és afrontar els treballs previs a l’arxiu físic de l’AVV La Sagrera, consistent en:  

1) Desplaçar a una zona dels prestatges tots els arxivadors, caixes i altres materials que no formaran part 

de l’arxiu pròpiament dit.  
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2) Ordenar els arxivadors i el seu contingut d’acord amb l’organigrama previ dissenyat, depurant molta 

part de la documentació, ja que en molts casos està molt barrejada amb papers personals que no tenen 

res a veure amb l’Associació, propaganda política o institucional, i altres.  

3) Situar dins de cada arxivador la documentació a classificar i documentar, amb etiquetes provisionals 

per tal de facilitar la seva entrada de dades a l’ordinador. Un cop arreplegada i ordenada la 

documentació a arxivar, es va ficant dins dels sobres i aquests dins dels arxivadors, quedant retolats a 

mà de manera provisional a l'espera de la retolació definitiva un cop les dades de cada sobre siguin 

introduïdes a cada arxiu digital i aquests a cada carpeta virtual. 

Durant els mesos de juliol i d’agost de 2021 m’he dedicat a continuar ficant als sobres la documentació 

dispersa actualment o bé ordenada segons altres criteris, quedant tota la documentació preparada per 

a ser introduïda als arxius digitals. En el decurs d'una nova trobada amb en Saverio, arribo a la conclusió 

que cal fer més horitzontal el sistema de codificació dels arxius digitals, per tal d'optimitzar els recursos 

de què disposo. A partir de setembre de 2021 faig la feina d'anar incorporant tota la documentació física 

dipositada a la sala arxiu situat al soterrani. Aquesta informació és incorporada a cada arxiu digital de 

l'organigrama d'arxius dissenyat. Queda enllestida aquesta tasca cap el 20 d'octubre. 

Mentrestant continuo amb la tasca d'anar obrint sobre a sobre, comprovar el què hi ha i introduir la 

informació a l'ordinador. En data 24/11/2021 en Quim Terré fa el lliurament de diferents exemplars de 

la revista de l'Associació per a ser fotocopiats i dels quals a l'arxiu no existia cap original. També cap al 

mes de desembre en Josep Carbonell fa un lliurament a l'arxiu de diferents documents que custodiava 

al seu domicili. Quant a la documentació física a introduir digitalment la seva informació, queda pendent 

el fons fotogràfic, que prèviament s'ha de documentar, així com tota la documentació física dipositada 

als armaris del despatx de l'Associació. 

D’altra banda, l'any 2021 també ha significat el meu compromís en 'tirar del carro' en la proposta de 

produir i publicar un Llibre Commemoratiu del 50è Aniversari de la creació de l'Associació Veïnal La 

Sagrera. Si tot va bé, la previsió és que surti a la llum durant la Festa Major de La Sagrera a celebrar 

durant el mes de novembre de 2022. S'ha creat una comissió de treball oberta a tota persona que vulgui 

col·laborar en el projecte de producció del Llibre. Fins a maig de 2022 ja hem celebrat nou reunions de 

les quals la Junta ha tingut el corresponent informe dels treballs realitzats. A hores d'ara tenim 

pràcticament enllestit tot allò relacionat amb el contingut de textos del llibre. Ara caldrà centrar-se, tot 

fent una lectura crítica, en la correcció d'estil dels textos i la seva coherència global, posteriorment fer 

l'aportació de material fotogràfic, la maquetació i disseny del producte, la recerca de fons econòmics 

per a la seva realització, l'edició i difusió final. Per aquest motiu, en aquests moments els treballs 

relacionats amb el projecte d'arxiu estan en stand-by, si bé cada nou número de la col·lecció de la revista 

Tota La Sagrera queda dipositat al seu lloc corresponent al soterrani de La Torre de La Sagrera i la seva 

informació queda documentada al corresponent arxiu digital que passa a formar part de la carpeta 
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corresponent. Destacar també que com a vocal de la Junta vaig participar a l'Assemblea General de la 

FAVB de 2021 que tingué lloc de manera virtual. En canvi la d'enguany, la de 2022 a la qual també he 

assistit, s'ha desenvolupat de manera presencial. La FAVB també celebra el seu 50è aniversari. Per aquest 

motiu, una de les seves iniciatives és la voluntat que quedi constància documental de les accions més 

importants que el moviment veïnal ha vingut fent en el decurs d'aquests cinquanta anys i també com a 

constatació que la configuració dels nostres barris i de la nostra ciutat no s'entendria sense el concurs 

determinant de les associacions veïnals i la mateixa FAVB. Per iniciativa de l'escola veïnal de la FAVB vaig 

contestar el formulari adreçat a totes les associacions veïnals per tal de conèixer l'estat en què es troba 

el fons documental de la nostra Associació Veïnal La Sagrera. 

COMISSIÓ DE SANITAT 

EL NOSTRE CAP Y LA SEVA CUA 

Una vez tomada la decisión, por parte de la Administración, sobre la ubicación del CAP, nos encontramos 

que han pasado seis meses, y parece que fue esta mañana, pero no, hace seis meses. La decisión de su 

ubicación tardó años en ser decidida, y llegados a este punto nos encontramos con que nada nos 

garantiza que mediado tanto tiempo se haya elegido la mejor opción.  

Lo aceptamos, como siempre lo fácil son las preguntas, y lo difícil las respuestas, esto no se discute, por 

eso dejaremos aquí alguna de las primeras (algunas preguntas) acompañadas de algunas reflexiones, 

que no respuestas. 

Reflexión: el espacio donde al final será ubicado el CAP mantiene sus características (administrativas, 

disponibilidad, propiedad municipal...) desde mucho tiempo atrás, muchos años. 

Pregunta: ¿Por qué, pues, se ha tardado tanto tiempo en tomar una decisión que comparativamente no 

tenía alternativa?  

Reflexión: en el recinto en el que se levantará había alguna alternativa que la AVV se encargó de poner 

sobre la mesa, mediante un estudio realizado por encargo de la FAVB. Este estudio fue encargado con 

la intención de aportar, nunca de contradecir, y que además conllevó un gasto, como es normal, con un 

aliciente, que en dicho proyecto se contempló la zona en su conjunto versus a una parte del mismo (que 

era la prevista solo para el CAP). 

Pues bien, esta alternativa ha sido rechazada. 

Pregunta: ¿Por qué la no aceptación de la propuesta vecinal no ha sido argumentada con razones 

(números) para que los promotores de la citada alternativa pudieran entender y admitir la elección? 
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Reflexión: contemplando la rapidez con que los proyectos privados en el entorno (en nuestro barrio) 

surgen de la noche a la mañana, y los proyectos de espacios de uso público conllevan lentos procesos, 

nos lleva a preguntarnos: ¿Qué lastre entorpece la gestión de los proyectos públicos ("la res publica") 

para que lo que se puede hacer en tres años requiera de diez? 

Lo decimos porque cuando parece que ya quedó todo decidido (después de seis años), requerirá cuatro 

o tal vez cinco años más para hacerlo real. 

Pudiera parecer que estamos haciendo una loa a la gestión privada, y no es exactamente así, la iniciativa 

privada conlleva hacer al poderoso más poderoso, y al humilde más débil, mientras que lo que 

esperamos de los gestores de lo público es que se impliquen para conseguir unos servicios públicos 

eficientes, y si no saben, que se aparten. 

Mucho nos tememos que nuestro CAP seguirá llevando CUA. 

D’on partim:       La proposta: 
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COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES i MOBILITAT 

Avenços en les grans obres al barri al darrer any,  2021-2022 

Les obres al barri són una constant des de fa uns quants anys, les quals, mentre ens queixem que no 
s’acaben mai i que no sabem ni el que fan, van creant noves visions del barri. 
De les obres de ciutat que es van desenvolupant al nostre barri recordem: 

1- Estació de La Sagrera i els seus accessos. 

2- Línia 9, reinici de les obres.  

De les obres més de barri, encara que formen part del Pla dels entorns de La Sagrera: 

3- Garcilaso-Berenguer de Palou i entorns de la Biblioteca. 

4- Continuïtat del carrer Josep Estivill, entre Hondures i Gran de La Sagrera. 

 

1- ESTACIÓ DE LA SAGRERA I ELS SEUS ENTORNS. 

Sobre les obres a l’àmbit de l’estació i els seus accessos, encara que sembla que van molt lentes, hem 

vist que ja està molt avançada la planta de les vies de l’AVE, malgrat que de moment el que es veu fet és 

la col·locació de les bigues, però encara falta molt per completar el forjat definitiu d’aquest nivell. Si hem 

de fer cas a la planificació oficial, a la següent imatge diu que a finals del 23 les vies han de estar pel camí 

definitiu. 

 

La part on es veuen més avenços, correspon a les tasques per fer passar les vies de Granollers (R2), les 

quals, i tal com s’exposa a la següent imatge, a finals d’aquest any els trens ja han de circular per les 

definitives. 
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L’última informació que ens han facilitat és que aprofitant el tall de la circulació per poder realitzar la 

connexió de les noves vies amb la sortida del túnel del Clot, prevista entre octubre i desembre, es farà 

el cobriment de les vies entre el pont d’Espronceda i l’actual inici del túnel de l’estació. 

A la part nord, s’han construït les lloses dels accessos dels carrils deprimits i la sortida d’aquests carrils a 

nivell de carrer, les quals generen grans superfícies davant de l’AISS i de la biblioteca. 

Estació o arquitectura de l’Estació 

Sobre l’arquitectura de l’estació, aquesta és la informació que tenim, en la que es veu que el projecte ha 

d’estar “en teoria” enllestit al juliol del 2023.  Com aquests governants no compten amb els veïns només 

que per aplaudir, esperem que ens agradi i sigui bo per al barri. 
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2- LÍNIA 9 A L’ESPAI DE L’AISS.  

Durant aquest any s’han reiniciat les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro, motiu pel 

qual s’han tornat a desenvolupar activitats al macropou de l’AISS, amb el corresponent soroll i corrua de 

camions entrant i sortint del barri. 

Aquestes obres tenen per objectiu la retirada de tot el material de construcció del túnel entre La Sagrera 

i la plaça Lesseps i, a la seva finalització, el cobriment del macropou per retornar l’espai a l’Ajuntament, 

que és el propietari. 

La previsió que ens han fet aquest any és que aquesta activitat conclourà durant el 2026, la qual cosa 

realment ens sembla una eternitat d’obres i sorolls. 
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3. GARCILASO-BERENGUER DE PALOU I ENTORNS DE LA BIBLIOTECA 

Aquestes obres, que encara que formen part dels entorns de la futura estació, han servit per donar-li 

accés als nous veïns del barri i crear l’accés definitiu de la biblioteca, també suposen una gran millora 

per al barri, amb arbres, plantes, carrils bici i, sobretot, la recuperació de la Font de can Gaig, que encara 

que tots podem constatar que és molt millorable, com a mínim torna a estar al barri i als magatzem 

municipal. 

 

        
 
D’aquestes obres podem dir que, a part que van inundar el refugi antiaeri de la Torre fins a una alçada 

de prop d’un metre, s’han desenvolupat sense més inconvenients que els previstos i el seu acabament 

ha estat dins dels terminis previstos en el projecte, cosa que valorem positivament. 

 
4- CONTINUITAT DEL CARRER JOSEP ESTIVILL, ENTRE HONDURES I GRAN DE LA SAGRERA. 

Aquesta obra, consistent en donar-li continuïtat a un dels carrers del barri, sempre és una bona notícia 

per al barri; però com acostuma a passar sempre, si l’obra s’hagués planejat amb la participació del veïns, 

segur que seria més adequada als ciutadans i no solament als vehicles, tal com podem veure en el 

resultat. 
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Que el carrer tallaria pel mig una plaça del barri, sempre ho hem sabut, d’aquí l’interès que sempre hem 

manifestat perquè la plaça predominés sobre el carrer; però com sembla ser que aquest carrer és bàsic 

per arribar a Sant Andreu, per no escoltar-nos no s’ha fet ni una reunió de seguiment en la qual 

poguéssim manifestar que el carrer hauria de donar continuïtat al passatge Bofarull, o que la 

comunicació de les dues parts de la plaça ha de quedar garantida sense risc per a les persones, o que el 

carrer, en el tram que ja existia, té únicament un carril de circulació i aquí ens han posat dos, etc.  

Esperem que en el moment de posar en servei el nou CAP, no es posin noves excuses per garantir la 

seguretat dels veïns per arribar-hi, tot esperant que no hi hagi una desgràcia amb nens jugant a cada 

part de la plaça. 

 

LA MERIDIANA 

La Meridiana al nostre barri, en les millors de les previsions, quedarà per a la propera legislatura. 

Encara que en les propostes de l’Ajuntament sempre s’havia exposat que des del carrer Mallorca fins a 

Fabra i Puig es contemplava una sola fase, ara el vol fer en incomptables projectes, que no fan més que 

generar molèsties de forma continuada, tant per als veïns com per als usuaris del cotxes que passen pel 

nostre barri. 

Aquest any s’ha desenvolupat el tram entre Mallorca i Josep Estivill, i han tret a licitació el tram entre 

Josep Estivill i Felip II, que suposadament podria començar després de l’estiu, però encara no hi ha res 

tancat. 
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A La Sagrera quedem a expenses que no hi hagi ni més pandèmies ni més guerres i, sobretot, que el nou 

equip de govern de la ciutat no trobi una nova excusa. 

De moment, a l’última proposta que ens han presentat, i que no sotmetran al coneixement dels veïns 

fins que no la tinguin decidida ells sols i sense dret a discrepar, no estava resolt l’encreuament amb el 

carrer Garcilaso i l’illa prevista entre Garcilaso i Pegàs, l’havien reduït a la mínima expressió, cosa amb la 

qual no estarem d’acord de cap de les maneres.  

 

COMISSIÓ D’EQUIPAMENTS 

Avenços en els equipaments al darrer any,  2021-2022 

En el darrer any, els equipaments del barri no han experimentat avenços substancials, o el que han tingut 

és que la competència ha passat de l’Ajuntament a la Generalitat, però no es veu ni la data de la posada 

de la primera pedra, i ja no diguem la seva entrada en servei. 

Encara que no es vegi el final, sí que s’ha treballat sobre els següents equipaments. 

1.- Centre Esportiu Municipal de La Sagrera (CEM La Sagrera) 

2.- Edifici de l’Institut-escola 30 Passos 

3.- Camp de futbol a l’espai de l’AISS. 

4.- Nou CAP de La Sagrera  

5.- Torre del Fang 

6.- Nau Bostik 
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1. CEM DE LA SAGRERA 

El CEM La Sagrera, ja ha entrat en el Pla d’Inversió Municipal d’aquesta legislatura, però sembla  ser que 

l’únic que podem tenir abans de les properes eleccions és l’enderrocament de les instal·lacions existents. 

Des de fa més de mig any hi ha un cartell que indica que en breu s’enderrocarà el pavelló Francisco Calvo, 

però sembla que a aquestes alçades no està ni tancada l’operació de treure tot el que hi ha a l’espai.  

 

Imatges de la proposta aprovada sense participació veinal 

A l’última reunió  amb el Districte,  el mes de maig, se’ns ha exposat que està previst que a finals d’aquest 

any s’executi l’enderrocament i que durant el primer trimestre del 2023 s’adjudiquin les obres del nou 

CEM, amb la previsió que estigui llest per al 2025, és a dir, per a la propera legislatura. I com acostuma 

a passar a La Sagrera, ja veurem quina data li posa el nou equip de govern que entri. 

2. EDIFICI DE L’INSTITUT-ESCOLA 30 PASSOS 

El col·legi és una dels temes recurrents dels últims 30 anys. S’ha justificat una vegada i una altra la 

necessitat d’un nou col·legi al barri, però deu ser que no ens expliquem gaire bé, perquè la resposta 

acostuma a ser el silenci, a excepció d’una vegada que ens van dir que estava baixant la natalitat i estaven 

valorant que igual no era necessari. 
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Espai i configuració que ha de tenir el col·legi. 

 

El resultat ja el sabem, barracots que comporten unes despeses immenses i que l’únic justificant és el 

de la manca d’interès per l’ensenyament al nostre barri.  

Fa uns quants anys que l’Ajuntament va fer la cessió de l’espai a la Generalitat, i als plans d’actuació del 

Consorci d’Ensenyament entre 2016-2019 es van gastar més d’1.110.000 d’euros per instal·lar els 

barracots, però del nou edifici ningú parla. 

Al gener d’aquest any hem enviat una carta al Conseller d’Educació demanant el projecte i el calendari 

d’execució, però encara no hem rebut cap resposta. 
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3. CAMP DE FUTBOL A L’ESPAI DE L’AISS 

           Estat actual                                    Previsió   

Durant aquest any hem mantingut reunions amb l’Ajuntament i amb la Generalitat.   

La Generalitat ens ha informat que estan traient l’equipament que es va fer servir per a la construcció 

dels túnels de les línies 9, 10 i 4, i en finalitzar es cobrirà i retornarà l’espai a l’Ajuntament, cosa que està 

prevista cap al 2026. 

L’Ajuntament ens ha presentat un projecte possible, en el qual es contempla la recuperació del camp de 

futbol i la creació dels espais per assajos musicals demanats per l’AVV,  però encara no hi ha res decidit 

mentre la Generalitat no retorni l’espai, que com ja hem exposat, en el millor dels casos no serà fins que 

no passin quatre anys. 

Des de l’AVV hem demanat que aquest espai esportiu formi part del CEM La Sagrera, utilitzable pels 

veïns i veïnes que l’envolten o vulguin venir, i no que sigui un nou espai públic d’us privatiu del Sant 

Andreu.  
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4. NOU CAP DE LA SAGRERA. 

Després de plantejar diferents emplaçaments i de reiterar les necessitats del barri, i principalment amb 

el suport dels veïns i entitats del barri, s’ha aconseguit que l’ajuntament cedeixi un espai públic provinent 

del desenvolupament del Pla Sant Andreu-La Sagrera per fer un nou CAP, que esperem que cobreixi les 

necessitats actuals i futures del barri, i no passi com amb l’actual. 

 

Al mateix temps, s’ha acordat instal·lar uns mòduls provisionals per veure de cobrir les necessitats que 

avui tenim al barri. 

Encara que és la millor notícia que hem tingut sobre els equipaments del barri, donat el temps dels 

tràmits administratius i constructius, encara haurem d’esperar un mínim de cinc anys per poder veure si 

tenim cobertes les necessitats actuals i les que vagin venint amb els nous veïns del barri. 
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5. TORRE DEL FANG 

L’espai que envolta la Torre del Fang ja té un projecte assignat per tal de restaurar tot l’entorn i fer-lo 

accessible. En un principi, hi haurà parts que seran provisionals, però la majoria seran de construcció 

definitiva per tal de no llençar diner, tal com demanàvem totes les entitats i associacions que l’envoltem. 

En el moment que tinguem a les mans el projecte, es convocarà als veïns per tal de fer-los partícips del 

projecte. 

A la reunió mantinguda amb BSAV i Ajuntament ens han confirmat que les obres començaran durant el 

primer trimestre del 2023. Fins a final d’aquest any l’espai s’ocuparà amb l’emmagatzematge de bigues 

per cobrir les vies entre el pont d’Espronceda i el pont de Bac de Roda, coberta que ha d’estar finalitzada 

a finals de desembre d’aquest any.  

En aquesta reunió s’ha demanat que es rehabiliti la pròpia Torre del Fang per tal de poder dur a terme 

activitats, que al mateix temps de donar resposta a l’ús previst, serveixi per vigilar l’entorn que queda 

enfonsat respecte al voltant. 

 

 



                                          MEMÒRIA 2021    

  PLA DE TREBALL 2022               

  
 

   
  

 

21 

6. LA BOSTIK 

Cal fer un debat per definir l’enfocament en les intervencions a l'entorn de la Nau Bostik en el marc de 

la revisió de planejament que preveu mantenir-la com a equipament. 

• El planejament vigent preveu l'enderroc de la Nau Bostik per fer-hi, en la seva major part, una 
zona verda i habitatges. 

• S’han presentat diferents opcions per part de l’ajuntament per mantenir l’equipament. 

• Faran un procés participatiu (de fet ja s’està duent a terme) obert a tothom del barri, per recollir 
les diferents opinions entorn a l’equipament. 

 
PROJECTE SOCIOCULTURAL, ESPORTIU I DE SALUT LA SAGRERA 
 

Després de dos anys de treballs per elaborar una proposta consensuada per a la reordenació del sòl 

públic a on actualment es troben situades la Nau Ivanow, l’Espai 30 i les pistes poliesportives de la 

Sagrera (carrer d’Hondures), a finals d’octubre de 2021 l’arquitecte col·laborador facilitat per la FAVB 

(Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona), ens va presentar un projecte que complia amb els 

requisits i necessitats que les diferents entitats representades havíem indicat. 

 

Les entitats som: 

a) L’Associació de veïns i veïnes de la Sagrera, com a representant de tot el veïnat. 

b) Federació d'Entitats Socioculturals Espai30. 

c) Fundació Sagrera, La Nau Ivanow. 

d) La UTE esportiva La Sagrera, com a representant de totes les persones i entitats usuàries del 

poliesportiu.

e) Plataforma Salvem el CAP de La Sagrera 

 

Aquesta proposta, que fou acceptada per unanimitat 

amb un grau elevat de satisfacció, es divideix en dues 

fases: 

Primera fase: comporta un reordenament d’espais de la 

proposta inicial i la construcció del nou CAP de la Sagrera 

i d’un nou poliesportiu que contempli les necessitats 

futures. 

Segona fase: la Nau Ivanow, com a equipament cultural, 

manté el seu programa d’espai de creació i es permet 

l’ampliació de la tercera planta. Remodelació dels 

accessos de l’Espai 30, que segueix com a equipament 

sociocultural, i es proposa un edifici de nova planta amb sala d’actes i sales d’activitats. 
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COMISSIÓ D’URBANISME I MEDI AMBIENT 

PARC DE LA  PEGASO 
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DEBAT DE SUPERILLA LA SAGRERA SUD – NAVAS SUD 

Es proposa actuar sobre aquest àmbit millorant l’habitabilitat de l’espai, la mobilitat i els índexs de verd 
i biodiversitat. En el marc d’implementar mesures que permetin disminuir els nivells dels gasos 
contaminants que provoquen 3.500 morts prematures a l’any, la proposta de pacificació queda 
delimitada per la zona de La Sagrera compresa entre l’Avinguda Meridiana i els carrers Garcilaso, Gran 
de La Sagrera i Navas i que inclou 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 la Nau Ivanow i l'Institut Guttmann. Amb la seva creació es dota al barri d'un entorn 
segur i transitable que potencïi els camins escolars i altres desplaçaments relacionats amb la cura, la 
cultura, les arts escèniques i l'esport. També que es pretén que el desenvolupament d'infants i 
adolescents sigui segur, sostenible i sense contaminació atmosfèrica, i que es fomenti l’autonomia de 
les persones. 
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PLAÇA MASADAS 

 Problemes de convivència a la plaça Masadas i el seu entorn. 

• S’ha creat un grup de treball per parlar sobre: 
1. Manca de manteniment 
2. Neteja insuficient 
3. Incivisme persistent 
4. Proposta d’ordenació de terrasses 
5. Corresponsabilitat 

• Hem demanat reunió al Districte  
 

L’AMIANT A LA SAGRERA 

L’AVV continua integrada de manera activa en la Comissió contra l’amiant de la FAVB “NO A L’AMIANT” 

que manté la seva lluita per aconseguir-ne la seva supressió. El principal objectiu és aconseguir una llei 

que ompli el buit legal que hi ha actualment i estableixi que la presència d’amiant suposa un risc per a 

la salut de la població, no únicament per a la dels treballadors, tal com està actualment legislat. 

 

HORT-JARDÍ URBÀ DE LA SAGRERA “LA FERROVIÀRIA” 

Informe de l’activitat de l’Hort al llarg del curs 2021-2022 

Un curs més i amb la participació de diferents col·laboradors hem desenvolupat les activitats pròpies 

d’un hort urbà formatiu, en el qual l’únic objectiu es donar a conèixer diferents hortalisses, arbres 

fruiters, plantes ornamentals i plantes aromàtiques. 

A part dels companys de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera i del barri, s’ha de destacar la 

col·laboració de la Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet, amb la gestió i programació de les visites dels 

col·legis i la Residència de gent gran La Sagrera, amb la facilitació de connexió elèctrica per desenvolupar 

algunes activitats. 
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Visitants de l’Hort al curs 21-22 

Procedència Infants Adults Total 

Col·legi Estel 125 10 135 

Col·legi Pegaso 100 8 108 

Col·legi Jesús, Maria i Josep (padres) 150 12 162 

Fundació CEL 6 alumnes x 22 1 x 22 154 

Visites de veïns 10 30 40 

  TOTAL 599 

 

Les visites han estat les dels col·legis, programades per la biblioteca, les de les activitats amb la Fundació 

CEL i les que durant les tasques de tractament i conreu, on es mantenen les portes obertes, fan diferents 

veïns, que acostumen a ser persones grans amb algun nen, per conèixer les plantes i la tasca que es 

desenvolupa a l’hort. 

Durant les festes de La Sagrera es va desenvolupar una jornada de portes obertes en la qual es van 

obsequiar els visitants amb bossetes de fulles de llorer recollides a l’hort. 
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Les plantes que hem conreat. 

 

 

 

 

 

 

Les tasques de sembra i plantació es procuren programar per als dies de visita d’algun dels grups escolars 

per tal que les puguin desenvolupar els nens amb la nostra col·laboració. 

El tractament dels productes acostuma a ser deixar-los madurar i florir, per tal de poder explicar el cicle 

reproductiu de les plantes. En altres ocasions, es recullen els fruits per part dels infants per veure la 

composició i les llavors, o com són interiorment. 

Plantes que hem incorporat aquest curs. 

Planta: arbre Planta: floral  

 

1 perera  

 

 

4 plantes de lliri  

 

Planta: arbust Planta: floral 

Hem sembrat  Hem plantat 

-Patates 
-Raves 
-Pastanagues 
-Mongetes 
-Faves 
-Pèsols 
-Blat de moro (de crispetes) 
-Alls 
-Enciams 
-Carbassons 
-Julivert 
 
 
 
  

-Diferents tipus d’enciams  
-Escaroles 
-Bledes 
-Cebes de diferents varietats 
-Porros 
-Tomàquets de diferents varietats 
-Pebrots de diferents varietats 
-Albergínies de diferents varietats 
-Cols de diferents varietats 
-Coliflors 
-Bròquil 
-Api 
-Julivert 
-Escarxofes  
-Síndries 
-Carbassons 
-Melons 
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2 saücs 

 

 

4 rosers 

 

Planta: arbre Planta: hortalissa 

 

1 olivera 

 

 

2 cols gegants 

 

 

Per tal de tenir els arbres més significatius (ja teníem pomera, llimoner, figuera, presseguer, prunera i 

cirerer), hem incorporat una perera per tal que es puguin diferenciar els diversos tipus d’arbre de les 

fruites més conegudes. 

Tanmateix, per tal d’incrementar el nombre de plantes florals a la jardinera, hem incorporat quatre 

rosers, quatre plantes de lliri i dos saücs (aquests són arbustos que donen molta flor, fan molt bona olor 

i atreuen molts insectes). 

Activitats destacades. 

1- Com activitats destacades considerem la col·laboració amb la Fundació CEL, ja que un dia a la 

setmana hem pogut desenvolupar activitats de tota mena de l’hort amb el grup de nens que han 

assistit. 

 

2- Millora del reg automàtic. Per tal d’optimitzar el reg i el consum d’aigua hem individualitzat el 

reg dels diferents parterres i hem creat dos nous circuits de reg amb els corresponents 

controladors, de forma que es pugui controlar millor el reg de cadascun d’ells. 

 
3- Hem recuperat una taula per poder fer planter, principalment que puguin sembrar els nens i 

veure com creixen les plantes i com es planten un cop que ja són plantes grans. En aquesta hem 

sembrat planter de enciams, tomàquets i carbassons. 
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4- Instal·lació d’un hotel d’insectes per part del col·legi Manyanet Sant Andreu com a projecte 

Erasmus que duran a terme alumnes de 4t d’ESO i que ha de ser un al·licient més de l’hort. 

 

Proposta de millora: 

1- Donar a conèixer el projecte i l’activitat de l’hort entre tots els col·legis del barri i entorns. 

 

2- Afavorir que els col·legis pugin venir en els mesos de setembre i octubre, que són els mesos que 

hi ha més productes en condicions de recol·lecció. 

 

3- Intentar millorar les condicions de la terra dels parterres i la del carrerons per tal que siguin més 

sostenibles. 
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COMISSIÓ CULTURA I MEMÒRIA HISTÒRICA  

La situació pandèmica ha alentit molt les activitats, i en alguns casos les ha paralitzat o ajornat. 

- Torre del Fang. El projecte treballat per reformar l’edifici i donar-li utilitat fet en un procés de 

participació ha restat congelat, i amb més incògnites sobre quan es durà a la pràctica, ja que part dels 

diners que podrien fer-se servir ha quedat traslladat a altres àmbits pressupostaris que ha calgut 

augmentar a conseqüència de la pandèmia. 

En els propers mesos hi ha la previsió de fer un arranjament de l’espai que envolta la Torre, després que 

els murs externs fossin enderrocats i substituïts per una tanca metàl·lica que dona visibilitat a l’espai. 

L’arranjament previst té com a objectiu que es puguin dur a terme algunes activitats en aquesta 

esplanada i que no pateixi la deixadesa i deteriorament que arrossega de fa anys (zona enjardinada, zona 

esportiva, zona de jocs infantils...). 

- Refugi antiaeri. Durant el 2021 s’ha efectuat un procés d’assecat per tal de fer utilitzable l’espai. S’han 

presentat en algunes reunions tant el projecte arquitectònic de rehabilitació com el projecte de 

museïtzació que ha dut a terme una empresa privada especialitzada en aquests assumptes. S’han 

adjuntat alguns suggeriments per part de les entitats que hi ha participat i ara estem a l’espera que a la 

segona part de 2022 es dugui a la pràctica tot el que s’ha previst gràcies al pressupost que prové de 

l’impost turístic de la ciutat. 

 

- Font de can Gaig. A l’estiu de 2021 es va fer una inauguració sense gaire oficialitat de la zona on està 

situada la font, que ha tornat a ser un element patrimonial del nostre paisatge. 
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- Sobre el Rec comtal i la seva senyalització seguim a l’espera que en alguna ocasió no molt llunyana es 

contempli dins dels projectes de conservació del patrimoni. 

 

- S’ha participat en reunions de la Taula d’història del districte, on s’han fet suggeriments per a donar 

nom a alguns espais del barri, com al carrer que ha d’existir entre Pare Manyanet i Camp de la Ferro amb 

el de Dolors Canals i Farriols, pedagoga i científica relacionada amb la fàbrica tèxtil de can Mestres, o el 

del Camp de la Sínia per al passatge obert entre Clara Zetkin i Pont de Sant Martí, al darrere de la Torre 

de la Sagrera, i que recorda el nom d’aquests terrenys abans de la industrialització de la zona. També 

s’ha col·laborat amb un treball que s’ha dut a terme per estudiar la lluita veïnal per l’habitatge a diferents 

barris de la ciutat i del Districte. 

 

- Dins de l’àmbit de la memòria històrica de la nostra AVV, en Josep M. Gil segueix amb la tasca de 

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.  

- A la revista de l’AVV, Tota la Sagrera, se segueix publicant a cada número articles d’aspectes històrics 

relacionats amb el barri o amb antics veïns, tant del Joan Pallarès, a la seva secció 30 passes, com del 

Centre de Documentació de La Sagrera, amb el Quim Terré i el Joan Gironès, que ens han descobert 

més persones i espais del barri, o l’aportació d’un historiador amic, com és el Jordi Sánchez sobre un 

treball d’investigació sobre la vida d’un treballador de la fàbrica Pegaso. 

- 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.  
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COMISSIÓ REVISTA TOTA LA SAGRERA 

La comissió de la revista de l’Associació ha mantingut la publicació dels cinc números previstos al llarg 

del 2021. 

Hem seguit l’estructura habitual, amb un tema d’actualitat:  

- Febrer: La Sagrera necessita un nou CAP 

- Abril: La xarxa de suport mutu 

- Juliol: L’espai 30, del barri per al barri 

- Octubre: Nau Ivanow. La casa de les residències 

- Desembre: Amiant 

 

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”, el Centre de Documentació de La Sagrera, amb els seus articles sobre 

efemèrides, personatges o espais del barri, el Jordi Vilagut, escriptor i periodista, amb els seus articles 

d’opinió, les diverses seccions de La Sagrera Es Mou (pel territori, per les lletres, en femení, corals...) o 

la Fotodenúncia. 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 el Xavier Basiana Vers, que ens explicava en un article els seus 50 anys de viure a 

La Sagrera, l’Elena Bigas, representant de La Sagrera es Mou, una companyia resident a la Nau Ivanow 
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o el Sergi Díaz, director d’una de les escoles de música del barri. 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 Nau Bostik, la Nau Ivanow, l’Espai30, Photosagrera, l’Hort de La Ferroviària, la Penya 

barcelonista, el Centre Cívic “La Barraca”, la Biblioteca de la Sagrera-Marina Clotet, la Parròquia del 

Crist Rei, el Centre Juvenil Garcilaso, el Centre de Normalització Lingüística de Sant Andreu, l’escola 

Mare de Déu dels Àngels, la Comissió de Festes o el Banc del Temps 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, 

cinematogràfiques, literàries, de salut, viatges, cuina...). 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 es financiï sense 

ser cap càrrega per a l’economia de l’AVV, i al llarg d’aquest 2021 hem mantingut no enviar per correu 

postal les revistes a tots els socis, només a aquells que ho sol·licitin (una cinquantena) o seguir amb la 

tirada de 1000 exemplars, intentant arribar a tots els llocs possibles a través de les xarxes socials.  

COMISSIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE 

19/03: L'ART D'EMPODERAR. Amb motiu del #8M organitzàrem aquesta 

activitat.  

Xerrada a càrrec de l’@andreafontt, creadora i productora de contingut 

digital. Des de la seva experiència i perspectiva ens proposà com treballar la 

combinació d’intel·ligència emocional i comercial per empoderar-se. 
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COMISSIÓ DE 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, Twitter, Instagram, 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.  

 

Hem tingut tres noves incorporacions, a finals de l’any 2021 i primer trimestre de 2022: Pilar Domech, 

Salvador Lara i en Sergi Mampel 
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LA JUNTA 2021 

Horari i lloc d'atenció a les veïnes i veïns  

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 h a 20:00 h 

Carrer Berenguer de Palou, 64-66  (Torre de la Sagrera) 

Barcelona 08027  

avv.lasagrera@gmail.com 

T. 93 408 13 34 

 

Atenció al soci:  

Bernat Colomer (a l’agost se’n va anar i queda vacant el lloc) 

 

Membres de junta directiva: 

President: Jaume Matas 

Vicepresident: Agustí Carrillo 

Secretari: Benjamí Mercader 

Tresorer: Vacant 

 

Vocalies:  

Comissió de Sanitat: Antonio Ibáñez 

Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient: Susana Pascual, Maribel Bayle 

Comissió d’Infraestructures, Equipaments i Mobilitat: Josep Barbero, Oleguer Méndez 

Comissió d’Educació: Jaume Matas 

Comissió de Cultura i Memòria Històrica: Agustí Carrillo  

Comissió d’Arxiu: Josep Maria Gil 

Comissió de la Gent Gran: Vacant 

Comissió d’Igualtat de gènere: Isabel Marzabal 

Comissió de Comunicació i Participació: Jaume Matas 

Comissió Revista Tota La Sagrera: Agustí Carrillo, Jaume Matas 

Comissió d´Habitatge: Vacant  

mailto:avv.lasagrera@gmail.com


 




