
 Benvolguts/des, 

 ens  plau  presentar-nos  a  vosaltres  com  a  nova  entitat.  Som  l’  Associació  Veïnal 
 Maquinista-Mercedes  del  barri  de  Bon  Pastor,  hereva,  en  certa  part,  de  l’antiga  AVV  La 
 Maquinista i de la Plataforma veïnal Amics del Parc de La Maquinista. 

 Ens  trobem  en  un  moment  de  molts  canvis  al  nostre  entorn  que,  juntament  amb  la 
 incertesa  que  ens  causa  la  falta  d'informació  que  patim,  ha  abocat  el  nostre  veïnatge  a 
 unir-nos encara més prenent la forma d’aquesta associació veïnal. 

 Durant  els  anys  hem  anat  recollint  les  preocupacions  principals  del  veïns  i  veïnes  que 
 s’han  ampliat  arrel  de  les  notícies  sobre  la  gran  quantitat  de  nous  habitatges  projectats  al 
 nostre entorn. 

 Per  començar  als  actuals  812  habitatges  se’ns  sumaran  1450  dels  terrenys  de  la  Mercedes  i 
 900  de  la  Maquinista.  Però  el  nostre  voltant  seguirà  creixent  ja  que  hi  ha  projectades  200 
 vivendes mes tot creuant les vies als terrenys Colorantes. 

 Aquestes  noves  unitats  familiars  necessitaran  equipaments  i  actualment  la  nostra  zona  en 
 pateix  un  gran  dèficit.  L’únic  equipament  públic  existent  és  l’escola  La  Maquinista, 
 construïda al seu emplaçament definitiu 17 anys després del previst. 

 Tots  aquests  canvis  portaran  que  la  mobilitat  de  la  zona,  actualment  ja  amb  molts 
 problemes,  es  vegi  greument  afectada  i  se  n’haurà  de  preveure  la  millora,  també,  a  nivell 
 de  transport  públic  (augment  de  la  freqüència  dels  autobusos  actuals,  optimització  del 
 recorregut del bus de barri 133, arribada del bus nocturn a la nostra zona, etc). 

 Una  altra  preocupació  veïnal  és  com  repercutiran  tots  aquests  canvis  a  la  seguretat  de  la 
 zona.  És  a  dir,  de  la  manca  de  seguretat  n’hem  patit  el  veïnatge,  sobretot  en  temps  de 
 confinament i pandèmia. 

 A  part,  quedarà  pendent  d’urbanitzar  el  Parc  lineal  que  acumula  més  d’una  dècada  de 
 retràs així com diferents actuacions futures a nivell del polígon industrial de Bon Pastor. 

 Com  podeu  veure  els  veïns  i  veïnes  pensem  que  hi  ha  molta  feina  a  fer  i  hi  seguirem 
 dedicant  el  nostre  temps  i  el  nostre  esforç  com  a  voluntaris  per  la  millora  del  barri  a  nivell 
 cultural,  social,  solidari  i  de  cohesió  del  barri  col.laborant  amb  la  vostra  entitat  en  tot  allò 
 que ens sigui possible. 

 Amb  la  certesa  que  obrim  camí  per  a  millorar  el  nostre  entorn  al  vostre  costat,  us 
 emplacem a trobar-nos properament. 

 Atentament, 

 Junta Directiva 
 Associació Veïnal Maquinista-Mercedes 
 Ferran Junoy 14. 
 AV.Maquinista.Mercedes@gmail.com 
 Twitter: @AvMaquinistaM 
 Instagram: @avmaquinistam 
 Bon Pastor, 29 de febrer de 2022 
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