
Sant Andreu  - 23 de novembre -  núm.4/2005

ORDRE DEL DIA

1. Informació sobre la modificació del Pla General Metropolità de les Casernes de Sant Andreu i la nova proposta d’ordenació
d’aquest espai a càrrec del gerent del Districte, Sr. Ignasi Cardelús

2. Presentació del projecte “Punt Edu” a càrrec de les tècniques del CRP Cati Caparrós i Montserrat Gabarró
3. Precs i preguntes

Casernes de Sant Andreu

Consell Escolar Municipal
Districte de Sant Andreu

El gerent del Districte, Ignasi Cardelús, exposa el nou planejament per a l’espai de les
Casernes de Sant Andreu (situades al final del Passeig Torras i Bages) com un nou
espai ciutadà que donarà continuïtat a l’itinerari entre en el centre del districte i el barri
de la Trinitat Vella.
Aquest espai acollirà un total de 2.000 nous habitatges, 41.000 m2 de parc i zona
verda, 35.500 m2 de sòl, 14.000 m2 destinats a nous carrers i 12 nous equipaments.
Els criteris bàsics que sustenten aquest nou planejament són:
 La barreja d’usos previstos per tal de garantir la vitalitat de l’espai públic tot el dia
 Definir el passeig Torras i Bages com l’eix vertebrador al voltant del qual s’ordena

el nou teixit urbà.
 La definició d’una important zona verda incorporant el conjunt d’arbrat preexistent.
 L’establiment d’una xarxa viària interna amb prioritat per als vianants.
 La implementació de tot el programa d’habitatge i tot el programa d’equipaments

amb un escreix de sòl d’equipament com a reserva de futur.
 La suma d’habitatge de protecció i dotacional (apartaments de lloguer per a joves i

gent gran) representa el 60% del total de l’habitatge previst.
Alguns dels equipaments que s’hi instal·laran són:

1. Habitatge dotacional per a gent gran
2. Residència de gent gran, centre de dia i

residència per a discapacitats
3. Habitatge dotacional per a joves, gent gran i

biblioteca a la planta baixa.
4. Alberg per a joves i equipaments a determinar
5. Mossos d’Esquadra
6. Residència d’estudiants
7. Centre cívic
8. Instal·lació esportiva
9. Escola infantil i primària
10. Habitatge dotacional per a gent gran i escola

bressol a la planta baixa
11. Centre sociosanitaria i CAP
12. Equipament administratiu (ONG)

Sup. de l’àmbit::113.000 m2
Viari:     14.000 m2

Zones verdes:  41.000 m2
Sòl edificable:   22.500 m2

Equipament:   35.500 m2



.

      Districte de Sant Andreu

Les tècniques del CRP Sres. Caty Caparrós i Montserrat
Gabarró expliquen que és el Punt Edu com a projecte de
treball amb les biblioteques escolars. Es tracta d’una prova
pilot que s’ha fet en els districtes de Sants- Montjuïc i  Sant
Andreu.
 Abasta 20 centres del nostre districte i és un espai de
coneixement que vol consolidar i impulsar el funcionament de
la biblioteca com a eina bàsica d'aprenentatge en el
desenvolupament de totes les àrees i per a fomentar l'hàbit
lector.
També es vol fomentar la biblioteca com a servei i recurs per
al professorat i un espai obert a tota la comunitat educativa.
Aquest projecte té una dotació econòmica, professional i
d’ordinadors per a cada un dels centres.
Després de l’exposició hi van haver dues intervencions:
El Sr. Barbero comenta que el CEIP El Sagrer no ha rebut
encara la persona de suport.

Punt Edu

Precs i preguntes

La tècnica d’educació informa de les modificacions que s’han produït en el reglament de règim intern (RRI) del Consell
Escolar que ha propiciat  la constitució de la comissió permanent del Consell Escolar del districte de Sant Andreu.

Al acabar la sessió el Sr. Barbero comenta la seva preocupació en assabentar-se que l’ordenança municipal no preveu l’acció
de la GU en casos de tràfic i consum de drogues a les sortides de les escoles.

El Sr. Wenceslao Pérez, director de l’ IES Joan Fuster, comenta que és competència dels Mossos d’Esquadra, que ja s’han
posat en contacte amb el seu centre i que actuen de paisà. Malgrat tot, creu que les competències d’uns i d’altres les haurien
de saber els centres educatius.

La tècnica d’educació, Victòria Santafé,  diu que traspassarà aquesta pregunta a la tècnica de prevenció del Districte.

La consellera d’educació del Districte Sra. Margarita Riera manifesta la seva preocupació perquè el control i la vigilància dels
entorns dels centres escolars no quedi recollit en l’Ordenança Municipal.

La Cati Caparrós comenta que s’han abocat els primers recursos als centres amb processos més incipients.
El Sr. Jesús Díez del CEIP Eulàlia Bota demana si la dotació econòmica es repetirà cada any. Caty Caparrós informa que
es un ajut puntual i que l’escola hauria de demanar altres ajuts com el del Ministrerio de Educación i Ciencia que va
guanyar l’any passat el CEIP Joan XXIII.
 La Cati Caparrós comenta (i el consell així ho aprova) que caldria iniciar un treball amb el suport del districte, que
vinculés el treball intern que es fes a les biblioteques escolars amb les biblioteques de districte.




