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CONSELL DE BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

16 de desembre de 2021   18:30h 

Format virtual i presencial  

Enregistrat: https://youtu.be/bzCPmMx8HKo 

 

Assistents 

President:  Pau Gonzalez, regidor del districte de l’Eixample. 

 

Comissió de Seguiment: 

Mar Trallero Cordero. Consellera de barri entrant del Grup M. BenComú 

Arnau Mallen Boronat. Conseller GM. ERC 

Pol Serrano Pueyo. Conseller GM. Junts x Cat 

Pedro Juan Sánchez Murillo. Conseller GM. Ciutadans 

 

Relació  d’entitats membre de la CdS que han assistit: 

Associació de veïns i veïnes Sagrada Família 

Associació de Famílies d’Alumnes de l’ Escola Gaia 

 

 

Assistents: 

Assistència total en el moment de màxima afluència:   49 

Ciutadanes i ciutadans:       25 

Representants d’entitats:       10 

Altres (consellers, tècnics i ponents)      14 

 

Representants de les següents entitats 

AFA Escola Gaia 

AFA Institut Escola Sicília 

AFA Escola dels Encants 

AFA Escola 9 Graons  

AFA Escola Tabor 

AFA Fructuós Gelabert  

AFA Ramon Llull 

 

 

 

Tècnics Municipals i ponents 

Joan Cambronero, Gerent del districte. 

https://youtu.be/bzCPmMx8HKo
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Isabel Pagès Font. Cap del departament de Comunicació. 

2 agents de la Guàrdia Urbana del Districte Eixample. 

Fidel Gonzalez Pérez. Tècnic de la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització.  

Teresa Gómez. Coordinadora territorial i de convivència del districte.  

Olga Bastidas Martin. Secretaria del Consell de Barri. 

 

Ordre del dia 

1. Seguiment dels compromisos d’anteriors Consells de Barri.  
2. Debat sobre la Millora dels Entorns Escolars  
3. Torn obert de paraula 
 

La sessió comença a les 18.40 h amb la benvinguda de la consellera de barri, la Mar Trallero, 

excusa al regidor del districte que està en camí per haver finalitzat una reunió amb entitats a la 

seu del districte.  

A continuació comenta quins són els punts de l’ordre del dia del Consell de Barri i es llegeixen les 

indicacions tècniques  a dur a terme durant el Consell per tal de donar veu a tots els assistents. 

1. Seguiment dels compromisos d’anteriors Consells de Barri. 
En relació amb les molèsties ocasionades per les vibracions de les línies L5 i L2 del metro i en 
resposta a la demanda de diferents entitats i veïns del barri de poder fer una reunió amb els 
responsables de TMB per tal de donar resposta  a les seves queixes i inquietuds, es proposa fer 
una reunió oberta per la primera setmana de febrer. S’avança que les vibracions que afecten l’L5 
estan ocasionades per l’envelliment  i deteriorament de les vies  i TMB preveu realitzar una 
intervenció el març del 2022 que consisteix en la  substitució de vies i les inquietuds veïnals de 
l’L2 es podran traslladar a la reunió amb TMB. 
 
Quan a les peticions veïnals i del sector escolar de fer una reunió per parlar de l’amiant, 
s’informa que es va celebrar una primera reunió a l’escola dels Encants l’1 de desembre i s’ha 
previst una segona reunió, per continuar informant de com es procedeix en les futures 
intervencions de desamiantat pel 12 de gener a les 17.30 h. 
 
En relació amb la demanda de fer una sessió informativa sobre el tema del tramvia, comentar 
que  s’ha constituït una Comissió de seguiment  que va ser constituïda a l’octubre i hi haurà una 
sessió al febrer per explicar les afectacions. 
 
Per finalitzar, comenta que al novembre es va celebrar una primera reunió del grup impulsor  i 
s’està acabant de tancar el retorn d’aquesta primera reunió que s’espera que sigui a finals de 
gener principi de febrer. 
 
Es dona l’opció que els assistents puguin resoldre dubtes: 
L’associació de veïns vol saber si a la reunió de TMB pel tema de les vibracions es parlarà de les 
dues línies de metro, se li aclareix que així serà, es parlarà de l’L5 i de l’L2. 
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Una veïna es queixa de l’endarreriment de la reunió de retorn del Programa Superilla perquè es 
va quedar que es faria al desembre i ara es parla d’una altra data.  La consellera explica que té 
tota la raó, però que es vol portar els punts tractats i això ha fet que no es pugui donar una 
resposta clara pel desembre i ha calgut més temps per treballar les propostes veïnals.  
Aquesta mateixa persona no entén l’aposta que fa el Govern municipal pel tramvia quan el bus 
elèctric és molt  més econòmic per les arques municipals. La consellera comenta que això ja s’ha 
debatut en altres espais i ara no correspon a l’ordre del dia aquest debat. 
 
  
           

2. Debat sobre la Millora dels Entorns Escolars  
 
Per tal de crear les bases del debat, la Mar fa una presentació del programa Protegim les Escoles 
i dos representant de les AFA del barri fan una explicació sobre la revolta dels entorns escolars. 
El Programa Protegim les Escoles vol crear espais d’estada segurs i amables per les famílies als 
entorns de les escoles, que permetin jugar als infants i sobretot poder disminuir el nivell de 
contaminació al voltant de les escoles. Això es pot fer pacificant el trànsit, reduint carrils i la 
velocitat dels vehicles, millorant els accessos a les escoles amb una ampliació de zones d’estada i 
del verd, amb un nou mobiliari urbà (jardineres, bancs, elements de joc, pintades a terra ...) més 
amables i la instal·lació d’elements de seguretat. Aquest programa va començar el 2020 amb 
l’adaptació de 26 centres educatius, durant el 2021 es van fer 75 centres i en 2022 es preveuen 
fer 54 centres escolars. Això ha fet que les AFA s’hagin reunit i presenten una sèrie de propostes i 
mesures per fer encara més segurs i amables els entorns escolars.  
 
El Marc Hurtado, de l’AFA de l’Escola 9 Graons i el Paco González  de l’AFA de l’escola Gaia i 
membre de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, com a representants de les AFA del 
barri expliquen  les seves propostes de com han de ser els entorns escolars segurs.  
 
El Marc Hurtado explica què és la revolta escolar. És un moviment format per totes les AMPA de 
Catalunya (i també d’Espanya) que juntament amb entitats veïnals i ecologistes es demanen uns 
entorns escolars segurs i pacificats, amb menys contaminació,  menys soroll,  menys cotxes i més 
salut, en definitiva és el que diu el  Protegim, però es considera que aquest programa ha d’anar 
un pas endavant en relació amb  la pacificació del trànsit en els entorns escolars amb la reducció  
de carrils i la reducció de la velocitat, ja que no ho contempla i afecta directament a la salut, la 
contaminació i la seguretat. Les accions que es fan són un tall de carrer davant les escoles el 
primer divendres de cada mes i va començar el desembre del 2020. A la web la revolta 
escolar.cat les persones interessades poden trobar detalladament els 8 punts de reivindicació.  
 
El Paco González presenta com s’ha pensat fer el debat. Comenta que la proposta, treballada 
pels AFA del barri, és debatre sota tres eixos: Entorns saludables, mobilitat i espai públic i zones 
verdes i espai compartit. Llegir document adjunt a l’acta Millores dels entorns escolars del barri 
de la Sagrada Família.  
 
La Mar Trallero explica la dinàmica del debat i comenta que amb les conclusions que es treguin 
l’equip de govern del districte ho avaluarà i farà un retorn a la comissió de seguiment del Consell 
de Barri i al proper Consell de barri i també s’informarà en el  Consell Escolar del districte.  
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El debat es dinamitza per l’empresa Ferrer i Guàrdia i es fa de forma plenària pel volum de 
participants, les conclusions del debat són les següents:  
 
Punts de consens durant el debat 

- Pacificar els entorns escolars per les entrades i sortides de totes les escoles del barri i, 

renovar i adequar a les necessitats dels infants els parcs propers perquè els infants hi 

puguin jugar. 

- Millorar semàfors dels carrers Consell de Cent, Aragó i Sardenya. Actualment, existeix la 

problemàtica que hi ha semàfors que no es posen en vermell pels cotxes i quan els 

vianants travessen el carrer els vehicles tenen el semàfor en color amber, fet que posa en 

perill la seguretat dels infants que van a les escoles del barri. 

- Millorar les jardineres i plantes del voltant de les escoles del barri. 

- Reduir la contaminació. 

- Reducció de la velocitat màxima dels vehicles als entorns escolars. Cal una reformulació 

general de les velocitats dels vehicles per tota la ciutat, la solució ha de ser estructural, 

però cal començar pels entorns escolars i les zones on les altes velocitats suposen un 

major risc.  

- Col·locar elements sancionadors i de reducció de la velocitat (radars, bandes reductores, 

etc.) pels vehicles que sobrepassin els límits de velocitat. 

- Comptabilitzar els metres quadrats que hi ha al barri per jugar, tenint també en compte el 

nombre d’infants del barri. Determinar els m2 de joc per a infant.  

Punts sense consens: 

- Reduir la xarxa bàsica als entorns escolars i fer-les vies secundàries. 

- Sobre el nombre de carrils per a vehicles i els carrils bici, hi ha el debat sobre si s’han de 

reduir els carrils destinats per vehicles per poder ampliar i millorar els carrils bici. Les 

veïnes que aposten pel carril bici volen que sigui més ample i que no sigui bidireccional, 

reduint el nombre de carrils destinats pels vehicles.  

- Es proposa tancar els carrers d’accés i sortida de les escoles de manera temporal (hores 

d’entrada i sortida). Altres participants opten per avançar cap a una pacificació 

permanent d’aquestes zones.  

- Hi ha un debat sobre l’impacte de la restricció de la circulació en determinats carrers. Per 

una banda, s’argumenta que aquestes pacificacions han de contribuir a la reducció 

general del nombre de vehicles que circulen a la ciutat i, per tant, transformar els usos de 

l’espai públic i reduir la contaminació. Altres aportacions manifesten que, a curt termini, 

el tall del trànsit per a determinades vies implica la saturació d’altres carrers.  

El regidor del districte agraeix, a les AFA, l’estudi tan exhaustiu que han presentat i la necessitat 

de tenir una ciutat amable amb els infants i amb la ciutadania en general, per això és molt 

important dissenyar entre tots la ciutat que volem i emplaça a continuar treballant, entre tots, 

les propostes que han sortit.  
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3. Tron obert de paraula: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Veïns de carrer Provença 529: expliquen 
que des de fa sis anys tenen un problema 
de pisos turístics a la finca, en aquests 
moments el 95% de la finca són pisos 
turístics. El propietari d’aquests pisos ha 
comprat un gimnàs (sense insonoritzats) 
als baixos de la finca. No podem més amb 
les molèsties de soroll i aldarulls afectant 
inclòs a la salut de la resta de veïns. 
Demanen ajudar perquè no poden amb la 
situació.  

El regidor del districte proposa fer una 
reunió específica amb els afectats del 
bloc de pisos. Es revisarà tota la 
documentació que es disposa.  

M. José de l’associació de veïns i veïnes 
Sagrada Família (s’ofereix poder atendre 
als veïns de la finca de carrer Provença 
529). Vol saber com està la convocatòria 
del grup de treball del Temple. 

El regidor comenta que tal com es va 
informar, a l’associació de veïns, en una 
reunió anterior es vol convocar el grup de 
treball a la tornada de Nadal. 

Marc Hurtado de l’AFA 9 Graons, demana 
al districte poder fer més sobre la qüestió 
de l’amiant, no només està al voltant de 
les escoles del barri sinó també a altres 
espais del barri (la teulada del Mercadona 
de l’interior d’illa del Niza).  
 
  

El regidor informa que fa poc es va poder 
fer una sessió de 3 hores sobre la qüestió 
de l’amiant amb Encants, Leonor Serrano 
i Gaia s’estan fent intervencions, fins i tot 
en privats. És un tema que preocupa. A 
l’acord de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya s’ha anunciat la modificació 
de la llei d’Urbanisme perquè es pugui 
retirar l’amiant, per part de privats, que 
estan fora d’ordenació. Permet que el 
privat tregui la coberta d’amiant i la 
podrà substituir (fins ara, si es treia la 
coberta d’amiant, el privat no podia 
substituir-la, raó per la qual no tocaven 
les cobertes), quan estigui aprovat 
donarà més marge d’actuació a 
l’ajuntament. El 12 de gener està previst 
reunir la taula d’amiant on es continuarà 
treballant. 

Un veí comenta que cal fer una 
transformació on el verd i la natura sigui 
prioritari a la ciutat. 

El regidor confirma la reflexió que manca 
verd i cal anar guanyant verd a la ciutat 
en totes les actuacions que es fan. 

Veí vol saber que es pensa fer des de 
l’administració municipal vers la gent 
gran, recorda que al solar on està ubicada 
l’escola 9 graons estava previst fer una 
residència de Gent Gran pública.  

El regidor explica que a l’Eixample  hi ha 4 
residències públiques.  Comenta que en 
el Centre Cívic de la Sagrada Família, ben 
aviat, començarà una obra de reforma de 
tot l’equipament i una de les millores 
important serà la del Casal de Gent Gran 
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que anirà a planta baixa i disposarà de 
dues plantes. 

Un veí vol fer menció a tot el trànsit de 
turistes i vol saber si hi ha alguna cosa 
prevista sobre la qüestió. 

El regidor recorda que aquest tema serà 
abordat al grup de treball del Temple, 
que ho ha preguntat l’associació de veïns. 
Es mirarà si la convocatòria   d’aquest 
grup està oberta a veïns i veïnes, a títol 
individual,  i si fos el cas, el convocarien.  

 

El regidor dóna les gràcies a totes les persones assistents i en especial a tot el treball que s’ha fet 

des de les escoles. Acomiada la sessió a les 20.45 h 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2021. 

  

LA SECRETÀRIA DEL CONSELL DE BARRI 

 

 

Sra. Olga Bastidas Martin                                                                            
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