EL VEÏNAT DE SANT ANDREU SUD RECLAMA DIGNIFICAR L’ESPAI PÚBLIC I
MILLORAR LA MOBILITAT DEL BARRI
Barcelona, 7 d’agost del 2019 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció
Vilà, va reunir-se amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu Sud per escoltar
els seus reclams i les principals peticions que demanen als òrgans municipals. “Si bé
Sant Andreu Sud no és catalogat oficialment com a barri, sí que disposa d’una
associació de veïns específica i té unes peculiaritats especials marcades per la
construcció de la nova estació ferroviària de la ciutat”, ha argumentat Vilà.
Obres ferroviàries
Les obres de la nova estació ferroviària han generat un estat d’abandonament en
l’espai públic que la rodeja (sobretot en el carrer Josep Soldevila), que ja dura 10 anys.
El veïnat es mostra molest amb totes les “promeses incomplertes d’adequació de la
zona amb un nou tancament”.
La mobilitat, un dels grans problemes del barri
Sant Andreu té una morfologia viaria pròpia d’un nucli que va ser essencialment rural,
és a dir carrers estrets i naturalment pacificats. Tot i això, disposava d’uns eixos de
connexió amb la resta de la ciutat que, segons manifesten, s’han vist “greument
alterats” amb les noves mesures de mobilitat.
Concretament, els representants veïnals posen l’accent en: la concentració de vehicles
en determinats carrers; els serveis d’urgències no disposen d’alternatives per evitar
col·lapses o aturades del trànsit a causa de l’eliminació de carrils de circulació; la
supressió de les connexions del barri amb la zona marítima, i l’ocupació de l’espai
públic quan hi ha partits de futbol al Narcís Sala.
La plaça de Can Portabella
El veïnat també denuncia la manca de manteniment de la nova plaça de Can Portabella
per part dels serveis municipals de Parcs i Jardins i un mal ús per part dels
responsables dels gossos que la freqüenten. També citen a joves que duen a terme
conductes incíviques a l’espai públic, intimidacions, i/o soroll de música que s’allarga a
hores nocturnes quan arriba el bon temps, etc. Manifesten que han proposat la
instal·lació d’una guingueta a la plaça, espais per a la gent gran o la celebració

d’activitats lúdiques com els Vermuts musicals, però l’Ajuntament no ha estat receptiu
a aquestes iniciatives, mentre l’espai va degradant-se.
Dèficit d’instal·lacions públiques per a la pràctica esportiva
Els representants veïnals han manifestat que hi ha una manca històrica d’equipaments
municipals esportius, situació agreujada amb la desaparició de la piscina descoberta
ubicada al carrer Bonaventura Gispert. En l’espai que ocupava s’està construint el
poliesportiu Camp de Ferro i tot i que inicialment estava prevista la reposició de la
piscina, el veïnat creu que no s’executarà la licitació d’una nova piscina. També
presumeixen que l’ús de la futura instal·lació es destinarà als socis d’entitats esportives
privades, restant molt restringits els usos pel veïnat i les entitats del barri.

