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Carrer de Sant Adrià, sortida de metro Bon Pastor 
 
 
Bloc Habitatge 
 
[Fases Cases Barates] L'inici de la tercera fase de la reurbanització de les Cases 
Barates contempla una forma de lloguer fora del conveni acordat entre Ajuntament i  
els veïns i les veïnes. A més, es du, un retràs de 2 anys en l'execució d'aquesta fase. 
 
[Fases Cases Barates] Hi ha problemes greus de salubritat i d'humitat a les 
anomenades Cases Barates. Els nous edificis, de les fases anteriors, presenten 
problemes en els acabats. L’ajuntament no en fa cas i les diferents associacions i 
plataformes afectades s'uneixen en aquesta queixa. 
 
[Model de lluita] Es considera que l'Ajuntament no inverteix al Bon Pastor, hi ha una 
manca de consideració cap al barri, alguns problemes de seguretat... les queixes es 
fan molt evidents als consells de barri, on l’assistència és alta i les reclamacions molt 
actives. 
 
[Model de lluita] Hi ha associacions que consideren millor via la de les reunions 
concertades amb l'Ajuntament, i altres que valoren més la mobilització al carrer o als 
consells de barri. 
 
[Model de lluita] En aquest tema es considera que el model de participació proposat 
per l'Ajuntament és inútil a l'hora de transformar la realitat, és un model al servei 
dels interessos de l'Ajuntament no del veïnat. Algunes persones que han assistit als 
consells de barri coincideixen en valorar que el regidor Blasi es posa molt a la 
defensiva i té una actitud menys altiva i de confiança quan ve al Bon Pastor. Fins i tot 
pretenia retirar alguns torns de paraula. 
 
[Model de lluita] El consell de barri ha estat el principal espai de reivindicació, tot i 
que la postura de l'Ajuntament sempre és de "prenem nota...", aquesta actitud 
contrasta amb la que tenen quan vénen a demanar el vot. 
 
[Fases Cases Barates] En el tema de les Cases Barates, l’especulació immobiliària i els 
efectes de la crisi han passat pel damunt dels drets dels i les habitants de les Cases 
Barates, i no s'han respectat els contractes originals. El barri ha estat dividit en la 
demanda de solucions a aquests problemes que tothom identifica. 
 
[Fases Cases Barates] Hi ha veïnat que han demanat la reforma de les Cases Barates i 
el manteniment del model urbanitzat mentre que altres han considerat que el mal 
estat generalitzat demandava la nova construcció de pisos. Tant un referèndum com 
l'actuació de l'Ajuntament han derivat cap a la segona opció. Però en totes dues 
visions l'Ajuntament no ha complert els seus compromisos. 
 



 
Bloc de Mobilitat, Comerç i Convivència 
 
[Línia H8] En la línia H8 el veïnat veu una voluntat de comercialització, doncs, una 
línia que s'hauria d'anomenar Collblanc-Bon Pastor (segons els barris on comença i 
acaba) es diu en realitat Camp Nou-La Maquinista. Aquest efecte propaganda ve 
donat pel fet que La Maquinista ha invertit en la línia H8. La gent del Bon Pastor 
demana que amb un mínim allargament de la línia, aquesta arribi fins al centre del 
Bon Pastor, on es troba el mercat i el metro. 
 
[Sanitat] La manca de la línia H8, i la disminució de freqüència de les línies 11 i 73 
dificulten molt l'accés al nou servei d'urgències (CUAP) a la gent de Bon Pastor. 
Tenint en compte el progressiu tancament del servei d'urgències del CAP del Bon 
Pastor. No hi ha autobús nocturn que porti fins al CUAP que el veïnat del Bon Pastor 
tenen assignat per zona. 
 
[Petit comerç] La Maquinista és una gran dificultat per al petit comerç del Bon 
Pastor, que està tancant. El Mercat provisional i l'absència del nou mercat definitiu 
és una circumstància que encara debilita més el petit comerç. 
 
[Mercat] Paradoxalment Raimon Blasi és el Regidor responsable de Mercats i 
Comerç i es dóna la situació que des del desmantellament de l'antic mercat, la 
construcció del provisional i la plaça provisional que ha d'acollir algun dia el nou i 
definitiu mercat, hi han hagut 3 projectes diferents i encara cap data d'inici de les 
obres. 
 
[Mercat] El nou projecte contempla la construcció d'un aparcament subterrani. En 
aquesta línia es sospita que la desaparició de places d'aparcament per a cotxes sigui 
una excusa per a incentivar la compra de les places que es faran amb el nou mercat. 
 
[Petit comerç][Línia H8][Ensenyament] El Centre Comercial La Maquinista serà qui 
financi una escola que fa sis anys que està en barracons. A canvi de la requalificació 
d'uns terrenys que permetin al centre comercial augmentar en un 50% la seva 
extensió. A part de l'efecte d'escanyament extra que tindrà per al comerç del Bon 
Pastor, es posa de rellevància que les prioritats de l'Ajuntament venen donades per 
la inversió del capital privat, en aquest cas d'un centre comercial. Aquest mateix 
model també s'ha posat de manifest en la línia H8 d’autobús. 
 
[Convivència] Hi ha algunes queixes particulars sobre la convivència i els efectes 
sobre la quotidianitat com possibles vessaments al parc del litoral, problemes de 
seguretat, de neteja i de convivència. Alguna persona suggereix que aquest camp 
s'ha de solucionar entre iguals, entre els veïns i es proposa la creació d'un espai 
virtual (Facebook) per a anunciar aquests fets i posar-hi remei entre totes les 
persones. També es considera que la desinversió en projectes socials dels 
pressupostos de l'Ajuntament té conseqüències ineludibles en allò quotidià. 
 



[Urbanisme] Com a exemple de projectes inacabats s'exposa el cas del pont del 
carrer Santander, on des dels anys 60 hi ha un projecte per reformar-lo que encara 
no s'ha dut a terme. 
 
[Petit comerç] La Maquinista col·lapsa el tràfic rodat a les seves entrades. El benefici 
pel centre comercial i les conseqüències pel veïnat. 
 
Bloc Sanitat 
 
[CUAP] El CUAP de referència del Bon Pastor no està en condicions òptimes. Té 
deficiències i no està prou proveït del material mèdic. 
 
[CAP] Hi ha problemes amb les llistes d'espera. 
 
[CAP] Les retallades en sanitat són dels diferents governs amb unes o altres 
responsabilitats, però les conseqüències sempre són pel veïnat. 
 
[Línia H8] La manca de la línia H8, i la disminució de freqüència de les línies 11 i 73 
dificulten molt l'accés al nou servei d'urgències (CUAP) a la gent de Bon Pastor. 
Tenint en compte el progressiu tancament del servei d'urgències del CAP del Bon 
Pastor. No hi ha autobús nocturn que porti fins al CUAP que els veïns i veïnes del Bon 
Pastor tenen assignat per zona. 
 
 
Valoració de la CUP 
 
La CUP no té un nucli al Bon Pastor. Hi ha, en general, poca afiliació a partits polítics 
de gent del Bon Pastor, quan abans era completament diferent. Això intensifica 
l’aïllament polític del Bon Pastor. 
 
Es reconeix com a valor positiu la diversitat dins la CUP. 
 
Durant un any i mig hi va haver una Assemblea Indignada que es reunia 
setmanalment al Bon Pastor. 
 
A vegades falten vies de comunicació amb la CUP. N'hi haurien d'haver més, 
especialment destinades a que la gent participi. L'Assemblea Oberta és un bon 
principi. 
 
La CUP és esperança, però hi ha qui es guarda un punt de desconfiança per si cau en 
els mateixos errors que altres. Però es valora molt que el seu funcionament és 
horitzontal. 
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