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ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL  DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 

DEL DISTRICTE SANT ANDREU  

Dilluns, 27 de febrer  de 2017, a les 18,30 h. Seu del Districte 

 

Ordre del Dia:  

1. Propostes per avançar en la realització de les festes més sostenibles 

2. Mesures i intervencions d’eficiència energètica a edificis municipals 

3. Informació desenvolupament campanya Carrega’t d’Energia i altres campanyes. Propostes 

d’implementació al Districte. 

 

Assistents: 

Josep Alberjon Conseller Municipal GMD Barcelona en 

Comú 

Susana Pascual AVV La Sagrera 

Dolores Torres 
Plataforma Veïnal Sant Andreu 

Josep Vilà 
Conseller municipal CIU 

Jordi Obón 
Conseller municipal C’s 

Pilar Magdalena 
CEPA 

David Vallverdi 
Ateneu l’Harmonia 

Gaudencio Sastre 
Ateneu l’Harmonia 

Quim Pañart 
Conseller ERC 

Antonio Pellicer 
Dpment. Obres i manteniment Dte. 

Pepa Velasco 
Tècnica SSPPiT de Dte. 

 

1.- Propostes per avançar en la realització de les festes més sostenibles  

 

Es planteja treballar el tema de la recollida selectiva dels residus a les Festes Majors i celebracions 

populars mitjançant els tècnics territorials. Atès que URBASER disposa de bujols  de suport (mida 

més petita  i manejable que els contenidors de  carrer), es poden demanar a l’hora de sol·licitar les 

infraestructures per a la Festa. 

 

Algunes comissions de festes ja fan recollida selectiva i fan l’observació que, algunes vegades, els 

residus dels diferents contenidors van a parar al mateix camió. És per això que es demana revisar els 

termes i circuïts del contracte en relació a la neteja dels espais. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

També s’apunta que, a més de la recollida selectiva,  es poden portar a terme altres mesures de 

reducció de residus  i de reutilització com la utilització de vaixella compostable o reutilitzable. En 

aquest sentit , els assistents insisteixen en facilitar al màxim la utilització de gots de plàstic 

reutilitzable i consideren que una de les mesures podria ser l’adquisició d’un rentavaixelles. 

 

Sobre aquest punt s’informa que, per criteris d’higiene i salubritat, l’Ajuntament  desaconsella la 

compra de rentavaixelles. Es suggereixen altres possibilitats com és el lloguer (mitjançant empreses 

de servei com Ecofestes) i la utilització de la cuina d’equipaments que tinguin rentavaixelles (casals, 

escoles...) 

 
 

2.- Mesures i intervencions d’eficiència energètica a edificis municipals  
 

 

Des de Serveis Tècnics, i en relació a les mesures preses per a l'eficiència energètica dels edificis 

municipals, s’informa  que: 

 

Pel que fa als edificis preexistents, s'intervé mitjançant el servei de Manteniment.  Bàsicament 

acostumen a ser mesures com ara canvi a bombetes de baix consum o de vegades de leds, detectors 

de presència, aparells reductors de consum d'aigua (temporitzadors, tancs de reducció de 

descàrrega...) 

 

En relació als edificis de nova planta i les rehabilitacions integrals, els projectes recullen la 

normativa vigent (la qual va evolucionant i cada cop és més exigent) i en funció dels recursos 

econòmics disponibles. Bàsicament es caracteritzen per millora de l'aïllament tèrmic de l'edifici, 

canvi de finestres o substitució del vidre "senzill" per altres amb doble vidre i càmera d'aire/gasos 

adient, sistemes de gestió de les instal·lacions elèctriques, enllumenat (detectors de presència, 

bombetes leds, etc.), de clima (equips de clima més eficients), sistemes de captació d'energia (vàries 

possibilitats a escollir segons el medi on es desenvolupa: plaques solars tèrmiques, plaques 

fotovoltaiques, geotèrmia, etc.),  també de renovació d'aire (RITE..). Instal·lacions d'aigua calenta / 

freda amb sistemes d'estalvi amb temporitzadors, o detectors led, o tancs amb reducció de 

descàrrega, etc. 

 

L’última construcció en el Districte de Sant Andreu ha estat el CC Baró de Viver  que és el primer 

equipament sociocultural de l'Estat amb el certificat LEED Platinium, el màxim guardó 

internacional a la sostenibilitat. 

 

L’última rehabilitació ha estat el casal de barri de Can Portabella , un exemple d’estalvi energètic, 

fins al punt de ser un edifici de balanç zero, ja que produirà tanta energia com consumirà al cap de 

l’any (un bon aïllament perimetral  i la captació solar activa i passiva amb proteccions solars són les 

claus per a aquesta finalitat). L’obra té un balanç de CO2 positiu.  

La rehabilitació de la Torre de la Sagrera està en aquesta línia. 

 

Es fa l’observació que, en el cas de la rehabilitació del Casal de Barri l’Harmonia, la distribució no 

és prou adequada als usos, la qual cosa genera certs inconvenients. Es demana també poder tenir 

accés a les dades de consum energètic  per  al control i la reducció d’aquest. 

 
 

3.-Informació desenvolupament campanya Carrega’t d’Energia i altres campanyes. Propostes 

d’implementació al Districte  
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“Carrega’t d’Energia”  va començar l'últim trimestre de 2015. Al llarg del 2016, es van realitza 70 

tallers gratuïts arreu de Barcelona (7 al districte de Sant Andreu) en els què van participar 900 

persones. L'oferta es va fer des dels centres cívics,  biblioteques, ateneus, associacions i entitats i les 

temàtiques tractades van ser: com llegir les factures, com abaixar l’import de potència i de consum, 

com accedir al bo social, quines mesures són més efectives per estalviar energia i què diu la 

legislació sobre les renovables 

  

Enguany s'han posat en marxa els punts d'assessoria energètica. Un total de de 10 punts (un per 

districte que, en el cas de Sant Andreu, està ubicat a l'Oficina de l'Habitatge del carrer Joan 

Torras,49. 

 

En aquests moments s'està acabant de confeccionar el llistat de tallers a oferir. Seran un total de 52 

tallers per zona (cada zona són dos Districtes, en el nostre cas Sant Andreu i Sant Martí) sobre 6 

temàtiques següents: 

- Com llegir les factures 

- Millora estalvi energètic 

- Instal·lació de renovables a la llar 

- Usos energètics 

- Comptadors energètics 

- Gestió comunitats de veïns 

 

La celebració del Dia sense cotxes  és el 22 de setembre però, atès el desenvolupament de la passada  

edició i en pro de la millora de la coordinació dels actes i els agents implicats, s’ha vist la necessitat 

de tenir la planificació tancada al juliol i, per tant, les peticions d’infraestructures per a les activitats 

programades es recolliran entre els mesos de març-maig. 

 

Per tal de fomentar la participació, es proposa fer arribar a les entitats del Districte els catàlegs 

d’activitats disponibles  
 

  

 Es proposa la convocatòria del proper consell per al mes de maig amb l’ordre del dia 

següent: 
 

1.- Carrega’t d’Energia 

2.- Dia Sense cotxes 

 

  

 
 


