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INFORME DE LA REGIDORA 

 CONSELL PLENARI DISTRICTE DE SANT ANDREU 2/12/2015 
 

Han passat poc menys de sis mesos des que van arribar al govern municipal i és moment de fer balanç 

de la feina feta en aquest temps, tant en l’àmbit de ciutat com a nivell de districte, i també d’abordar els 

reptes de futur que se’ns plantegen. Aquest informe es centra, especialment en l’activitat que hem dut a 

terme en els darrers dos mesos des de l’últim consell plenari de Districte.  

 

Començo la intervenció amb una notícia que hem conegut aquest mateix matí però en la que portem 

treballant ja dies: la reactivació de projectes a les Casernes de Sant Andreu.  

 

El Plenari del Consorci de la Zona Franca ha formalitzat un protocol d’intencions que impulsarà el 

desenvolupament  urbà de les Antigues Casernes de Sant Andreu, en el qual el Consorci i l’Ajuntament 

hi tenen actius juntament amb altres entitats públiques. 

 

En el Plenari, el Consorci i l’Ajuntament de Barcelona han donat la seva conformitat a reactivar el 

desenvolupament urbà de les Antigues Casernes. Amb això es prioritza els beneficis socials que 

comportarà aquest desenvolupament en facilitar l’inici de les obres d’urbanització, així com l’inici per part 

del Consorci de la construcció aquest 2016 del primer edifici de re allotjats. 

  

L’acord estipula que el Consorci farà una dació en pagament a l’Ajuntament de Barcelona de 4 finques 

d’equipaments i d’habitatge de dotació que totalitzen 6.200 m2 de superfície i 23.000 m2 de sostre al 

barri de Casernes, així com la dació en pagament de 44 habitatges de protecció que el Consorci 

construeix al barri de La Marina, a canvi que l’Ajuntament assumeixi el cost (13 milions d’euros) de les 

obres d’urbanització pendents en les casernes, en l’àmbit PAU 2 i sector de millora urbana. 

  

Les finques per a equipaments es cedeixen al municipi i són un terreny on es construirà un edifici 

d’habitatges de dotació per a gent gran (situat al Parc de les Casernes/vial Verd), una parcel·la on es 

construirà un centre cívic i també un altre edifici d’habitatges per a gent gran (entre Rambla 

d’Equipaments/Passatge Est/ c/Palomar), una tercera parcel·la, on anirà una escola bressol i un edifici 

d’habitatge de dotació (al c/ Coronel Monasterio) i una parcel·la on ha de construir-se un edifici 

administratiu (c/ Coronel Monasterio/ c/ Palomar) 

  

L’acord, per tant, permetrà urbanitzar sòl, desenvolupar habitatges de dotació a Sant Andreu i que el 

2016 el Consorci pugui iniciar les obres del primer edifici per afectats de les obres d’urbanització. Les 

obres implicaran el reallotjament de 68 famílies del barri que actualment viuen en un edifici afectat. 

 

Un dels àmbits de treball d’aquest darrer trimestre ha estat l’elaboració de la proposta de 

pressupost per al Districte de cara al proper any, en el marc del projecte de pressupostos 2016 per a 

la ciutat de Barcelona. Una proposta que hem construït tenint en compte una part d’inversions ja 

compromeses i iniciades per part del govern anterior i d’altres de noves que responen a iniciatives 

presents al programa electoral de Barcelona En Comú i que posen especial atenció en la resolució dels 

deutes pendents en matèria d’equipaments així com també en tota una sèrie d’accions en matèria de 

polítiques socials adreçades a pal·liar les desigualtats existents en els nostres barris.  

 

La proposta de pressupost inicial presentada pel govern ens situa en una inversió al Districte de 

28.439.382,23 € en el total de les dues fases previstes (gener i primavera) per salvar les limitacions de la 

Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 
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Aquesta xifra ens situa com el 3r districte en inversió per habitant. Una manera d’evidenciar l’aposta del 

govern local pel que es coneix com l’Eix Besòs i de trencar la fractura existent amb l’anomenada “Ciutat 

Oblidada”. Aquest projecte significa trencar, també, amb una situació repetida al llarg dels últims anys: 

Sant Andreu com a districte a la cua en inversions a nivell de ciutat.  

 

Aquesta proposta de pressupostos ha hagut de ser retirada de la comissió on havia de ser aprovada 

inicialment en no comptar amb el suport necessari per part de la resta de formacions polítiques. De 

persistir aquesta situació, ens trobaríem al 2016 amb un pressupost prorrogat que significaria 

23.806.812,99€, un 16,3% menys o el que és el mateix, en números absoluts, 4.632.569,24€ menys al 

Districte, la segona baixada més alta darrere el Districte de Nou Barris.  

 

Aquesta situació ens obligaria a re definir l’execució de bona part dels equipaments estratègics que 

demanen els barris de Sant Andreu, mantenint així una cicatriu oberta que, en alguns casos porta 

gairebé una dècada. Aquesta situació de pròrroga pressupostària tampoc ajudaria a dur a terme mesures 

per tal de revertir les desigualtats socials que afecten a part dels barris de Sant Andreu. 

 

La proposta pressupostària presentada per l’equip de govern del Districte de Sant Andreu contempla 

actuacions ja iniciades com és el cas, per exemple de les obres al Casal de Barri Torre de La Sagrera o 

l’Espai L’Associació al barri de Congrés-Indians, però també actuacions noves i amb voluntat de cosir 

ferides obertes com per exemple la consignació pressupostària per a la redacció del projecte executiu de 

l’escola bressol de Casernes o dels equipaments de titularitat municipal en l’àmbit de Porta Trinitat (com 

és el cas de l’edifici que acollirà el futur centre de serveis socials). Una pròrroga pressupostària obligaria 

a replantejar aquestes actuacions i per tant allunyar la posada en marxa d’equipaments i serveis 

demanats des de fa molts anys.  

 

Altres actuacions contemplades en la proposta de pressupost i que caldria replantejar en el calendari en 

el cas d’una situació de pressupostos prorrogats és la redacció del projecte executiu de la pacificació del 

C/Gran de Sant Andreu o l’ajornament de la remodelació del mercat de Bon Pastor així com la redacció 

de projecte del mercat de Sant Andreu. Quedaria, també en l’aire la redacció de projecte executiu de 

l'escola bressol de Congrés-Indians, actuació que figura en el marc dels equipaments 

pendents al Canòdrom i que també forma part de la proposta pressupostària feta pel govern.  

 

Obrint una mica més el focus, en l’àmbit de polítiques de ciutat, un pressupost prorrogat afectaria de 

manera directa a algunes de les actuacions que es volen dur a terme des de l’àrea de Drets Socials i 

que, sens dubte, afectarien de manera directa a molts veïns i veïnes del Districte, sobre tot dels barris de 

Trinitat Vella, BOn Pastor i Baró de Viver. L’estratègia “Franja Besós” i tota l’aposta per treballar la 

revitalització de la zona industrial de l’àmbit nord-est de la ciutat integra també la proposta pressupostària 

del govern; l’ampliació pressupostària prevista en Servei d’Atenció Domiciliària, serveis socials bàsics, 

atenció a gent gran i beques menjador es ressentiria i les noves polítiques de salut (Trinitat Vella per 

exemple és segons la mesura de govern nou barri a incorporar al programa Salut als barris) també es 

veurien afectades i això tindria un impacte evident als barris de Sant Andreu.  

 

La presentació del projecte de pressupostos per al 2016 ha estat una de les etapes del camí recorregut 

en aquests últims mesos. Fem aquest balanç en el moment en que tot just acabem de finalitzar la 

primera ronda de consells de barri i quan ens trobem immerses en l’elaboració del Pla d’Actuació 

Municipal (PAM) i el Pla d’Actuació de Districte (PAD), fulls de ruta que marcaran les actuacions del 

govern en els propers quatre anys. En el marc dels consells de barri ens hem proposat el repte de 

millorar el seu funcionament i fer dels consells un veritable òrgan de participació i de relació entre la 

ciutadania dels barris i el govern del Districte i la ciutat. És per això que hem plantejat un exercici 

col·lectiu per a re pensar aquest espai de participació que ens ha servit per obtenir una radiografia del 
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que tenim així com moltes propostes de millora que hem d’anar incorporant tant de cara als propers 

consells com a les pròpies comissions de seguiment. Millores en la comunicació i difusió dels consells de 

barri, en la dinàmica dels propis espais per a que siguin veritables espais de treball i proposta i en la 

feina prèvia que es fa a les comissions de seguiment són algunes de les demandes reiterades a cada 

consell.  

 

Els consells han estat també l’espai per a presentar l’ambiciós projecte de participació que es planteja 

per a definir el PAM i el PAD. Aquest procés pretén generar multiplicitat d’espais de trobada i de debat 

(alguns ja constituïts com és el cas dels Consells Sectorials de Districte o de la relació habitual de 

l’administració amb els teixit associatiu dels barris i d’altres on es procura arribar a la ciutadania menys 

activa o amb més dificultats per a la participació) en que es parli i es posin damunt la taula les 

necessitats i prioritats dels territoris així com els temes que més els hi preocupen. Es vol dur a terme un 

projecte que permeti recollir les necessitats i prioritats dels territoris i els temes que més preocupen per 

acabar elaborant el PAM i els PADs. Aquesta implicació de la ciutadania en el disseny i 

desenvolupament de les polítiques públiques permet dues coses: fer una política en millors condicions 

per a respondre més eficientment a les demandes i necessitats socials; i també una major 

coresponsabilització entre ciutadania i Ajuntament que millora la posterior aplicació, seguiment i 

avaluació. L’objectiu: acabar elaborant un full de ruta comú amb la ciutadania que marqui l’acció de 

govern dels propers quatre anys. 

 

El procés participatiu per a l’elaboració del PAM i els deu PADs de districte es durà a terme en tres fases:  

 

 Primera fase: està tenint lloc actualment, es va iniciar a principis de novembre i finalitzarà el 

gener de 2016. En aquesta fase s’elabora el document de PAM i PADs i es duu a terme el debat 

en tots aquells òrgans de participació de l’Ajuntament de Barcelona com són els consells 

sectorials; els consells de barri; reunions amb entitats, col·lectius i ciutadania organitzada per tal 

de recollir les seves aportacions. També es buscarà la participació dels treballadors municipals. 

 

 Segona fase: entre finals de gener i el març de 2016. S’iniciaran els prop de 300 espais de debat, 

tant a nivell territorial com sectorial, i també es posarà en marxa la plataforma digital. D’aquí 

sortirà el document final amb les propostes i la priorització per part de la ciutadania. 

 

 Tercera fase: tindrà lloc entre els mesos d’abril i juny-juliol, moment en el que es farà el procés 

d’elaboració del document definitiu i la tramitació administrativa per a la seva aprovació pel 

Plenari. És a dir, s’aprovaran o desestimaran les diverses propostes, s’explicaran i publicaran els 

resultats, es negociarà el document amb els grups i es validarà i aprovarà. 

 

 

Aquest informe vol donar compte també d’aquelles actuacions aprovades a nivell de ciutat que, per la 

seva incidència al territori, entenem que són d’interès per al Districte i la ciutadania dels barris que el 

conformen.  

 

És el cas de les propostes presentades per a la reducció de les desigualtats socials en matèria de 

salut. Aquest document i les mesures que es volen implementar pretenen acabar amb preocupants 

desigualtats entre els barris, com ara la diferència de gairebé 11 anys d’esperança de vida entre una 

veïna de Pedralbes i una que viu a Trinitat Vella o Torre Baró. Aquestes desigualtats no tenen la seva 

causa principal en els recursos i els equipaments sanitaris dels quals disposa la comunitat, sinó que 

depenen dels anomenats determinants socials de la salut: situació econòmica, treballs realitzats, entorn 

urbà, habitatge, medi ambient... Amb aquest primer paquet de mesures, el govern pren el compromís de 

treballar per reduir aquestes desigualtats així com altres desigualtats entre grups socials, com ara les de 

classe social, gènere, país d’origen... Entre les mesures que es proposen n’hi ha que tenen un impacte 
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directe a barris de Sant Andreu, com és el cas del reforç al programa Salut als baris per tal d’estendre la 

seva acció a set nous barris de la ciutat entre els quals figura Trinitat Vella. El govern ha proposat 

augmentar amb 300.000 euros la dotació pressupostària per al 2016 per tal de poder ampliar el 

programa Salut als Barris a Barcelona (SaBB), que impulsa l’Agència de Salut Pública de Barcelona, per 

tal de reforçar-lo en aquells barris a on ja està implantat. També per implantar-lo en aquells altres barris 

de la llista dels 18 amb pitjors indicadors que actualment no tenen aquests programes: concretament els 

barris del Verdum, Can Peguera, Turó de la Peira, Trinitat Vella, Gòtic i el Carmel. A aquests efectes, 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona ja ha iniciat la diagnosi específica d’actius i problemes en els 

barris prioritaris que encara no formen part del programa per definir les intervencions necessàries en 

cada barri. La intervenció en salut comunitària és una estratègia que té com a finalitat la millora de la 

salut d’una comunitat definida, per exemple, un barri, a partir d’una concepció social de la salut 

 

En matèria de lluita contra les desigualtats i en favor dels barris amb una situació més 

desfavorida, el govern de la ciutat ha posat en funcionament les Oficines Contra la Pobresa Energètica, 

un servei municipal especialitzat en l’estalvi i l’eficiència energètica, que ofereix informació, formació, 

assessorament i actuacions d’intervenció a la llar a aquelles persones i famílies que es troben en una 

situació de pobresa energètica, és a dir, que no poden mantenir l’habitatge en unes condicions 

energètiques adequades.  

A Barcelona, s’estima que un 10% de les llars es troben en risc de patir pobresa energètica, un fenomen 

que es concentra en alguns dels barris més desfavorits, situats als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i 

Sant Martí, on conflueixen un alt volum de famílies en situació d’exclusió residencial, un parc immobiliari 

de baixa qualitat i índexs d’atur elevats, alguns dels indicadors que estan directament vinculats amb la 

pobresa energètica. 

Per respondre a aquesta situació, i mentre es treballa per millorar els protocols existents i la col·laboració 

amb les companyies subministradores, l’Ajuntament posa en marxa, a través de la xarxa d’oficines 

d’habitatge, un servei específic que ofereixi informació, formació, atenció i intervenció a persones i 

famílies que es puguin trobar en situació de pobresa o vulnerabilitat energètica. 

Aquest servei tindrà una de les seves seus a Sant Andreu i treballarà de manera coordinada amb 

l’Oficina d’Habitatge de la que disposem al Districte. Per tal de comunicar la posada en marxa del servei 

s’ha disposat una campanya de comunicació que inclou bustiades als barris de la franja Besòs així com 

cartelleria i informació de mà als equipaments del Districte i als centres de serveis socials. 

 

 

En el marc de la lluita contra les violències masclistes, l’Ajuntament posa en marxa una nova mesura 

de govern que preveu incrementar en més d’1 milió d’euros el pressupost destinat al cobrir els serveis 

que detecten, atenen, recuperen les dones víctimes de violència, així com tots aquells programes 

dedicats a la prevenció. Amb aquesta mesura, el sistema de recollida de dades s’unificarà i s’ampliarà, 

per obtenir una anàlisi en profunditat del fenomen de la violència, i per actuar de manera més eficaç. Per 

fer-ho possible, es reforçaran els recursos humans i materials del dispositiu municipal d’atenció per 

violència masclista i es farà un protocol de dol de ciutat, definit conjuntament amb els moviments 

feministes, que permeti visualitzar el rebuig institucional a la violència envers les dones.  

A nivell de Districte i amb motiu del 25 de novembre, dia internacional per a l’eliminació de la violència 

vers les dones, el Consell de Dones ha dissenyat una completa programació que contemplava actes a 

tots els barris i per a tots els públics. També s’ha penjat del balcó de l’ajuntament una pancarta per a 

rebutjar les violències masclistes que es mantindrà fins la finalització de la festa major per reivindicar 

unes festes lliures d’assetjament i de violències masclistes.  

 

Les últimes setmanes han estat també clau de cara a l’execució de les accions derivades de la 

modificació pressupostària de l’exercici 2015 que ha permès a la ciutat disposar de 96 milions 

d’euros més per invertir en polítiques socials i de millora dels equipaments i l’espai públic. En el cas de 

Sant Andreu hem estat treballant en fer efectives les expropiacions plantejades per part del Districte, les 
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millores en diferents equipaments públics així com també en l’adquisició patrimonial de diferents locals i 

espais (antic edifici d’Hisenda al C/Gran de Sant Andreu, locals del PMHB al Bon Pastor per a la ubicació 

del futur Casal de Gent Gran, etc.). En alguns casos s’ha estat treballant també la definició dels seus 

usos de futur. És el cas de l’antic edifici d’Hisenda. Hem iniciat converses i està a punt de començar a 

funcionar una taula de treball amb la Universitat Oberta de Catalunya per a la cessió de l’espai per a la 

instal·lació d’una de les seves seus.  

 

En matèria de polítiques per a millorar la convivència i l’ús de l’espai públic, el Districte ha posat en 

marxa un servei d’intervenció per a la convivència en l’espai públic que inicia la seva activitat a partir de 

la propera setmana. Es tracta d’un servei que pretén recollir la informació dels conflictes existents a la via 

pública i elaborar propostes d’intervenció, comptant amb els recursos i serveis del territori, mitjançant 

estratègies a nivell individual, grupal i comunitari. L’objectiu del servei és reforçar els valors de 

convivència i responsabilitat ciutadana, fomentant la cohesió social dels veïns del territori. El servei 

treballarà a la franja Besòs (Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver) i Navas. 

L'execució del programa o servei es realitzarà sota la direcció de la Direcció de Serveis a les Persones i 

al Territori i abordarà les següents línies de treball: 

 

 Garantir el coneixement i la informació dels conflictes de convivència emergents al territori. 

 Dur a terme actuacions d'anticipació que pretenen reduir o canalitzar positivament les situacions 

de conflicte social, que generen agressions, inseguretat ciutadana o reaccions segregadores, 

des d' una detecció proactiva i preventiva dels possibles conflictes, per tal de reduir i evitar 

l'exposició al risc i rebaixar tensions. 

 Desenvolupar estratègies individuals, grupals i comunitàries per afavorir la convivència i el 

civisme, derivant als projectes d'intervenció existents al territori, o proposant la creació i/o 

modificació d’aquests. 

 Possibilitar el coneixement i treball mutu de les parts actives en el conflicte, afavorint la implicació 

de la comunitat i la corresponsabilització, detectant casos susceptibles de ser derivats als serveis 

de Mediació i resolució de conflictes. 

 La intervenció ha d’estar orientada a detectar, recollir i canalitzar situacions que poden afavorir 

un ús intensiu i/o inadequat de la via pública, per la seva situació, mobiliari, infraestructura, etc. 

 Facilitar als ciutadans l'accés als a canals de participació vers la convivència i/o denuncia de 

situacions incíviques. 

 

Aquesta dotació s’uneix a la figura dels agents cívics ja existents, sobre els que es reforçarà el control 

per part del Districte, en conversa permanent amb BSM, de qui depenen directament. Com a 

complement a aquesta actuació, s’està treballant per l’ampliació del servei de patis oberts als centres 

educatius del Districte.  

 

Entre les mesures que es posen en marxa per pal·liar les desigualtats socials, el dia 1 de desembre 

es van incorporar un educador i una treballadora social al Centre de Serveis Socials de la Franja Besòs. 

Aquestes incorporacions permetran al centre reforçar el treball grupal i comunitari que es durà a terme en 

els propis barris per tal de enfortir la feina amb persones especialment vulnerables: joves, gent gran, 

víctimes de violència masclista... 

  

En el plànol de les obres relatives als equipaments, està a punt d’obrir les seves portes el Casal de 

Barri Can Portabella, un nou equipament que donarà servei a la zona sud del barri de Sant Andreu de 

Palomar i que tindrà una jornada de portes obertes el proper 12 de desmbre; també continuen endavant 

les tasques de construcció del Casal de Barri Torre La Sagrera i de l’Espai de l’Associació al barri de 

Congrés-Indians, entre d’altres actuacions que s’estan duent a terme com són les obres de la Carretera 

de Ribes, les del Pilar de l’Aigua a La Sagrera...  
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També estan en marxa les obres d’urbanització de la tercera fase de les “Cases barates” del Bon 

Pastor que afecten a l’illa creada pels carrers Mollerussa, Biosca, Claramunt i Alfarràs. Paral·lelament, el 

Patronat Municipal de l’Habitatge (PMHB) ha adjudicat per un valor de 760.700 euros la redacció dels 

projectes bàsics dels cinc nous blocs de pisos que s’hi ha d’edificar, i que començarien a construir-se el 

2017. El propi Patronat ja té prevista una trobada amb el veïnat afectat per tal d’explicar les dates 

d’entrega dels nous habitatges així com el model de sorteig que es durà a terme. Aquesta reunió es durà 

a terme el proper 14 de desembre.  

 

Pel que fa a la mobilitat, durant els últims dies d’octubre i primers de novembres, es van fer sendes 

trobades participatives a Sant Andreu de Palomar i Bon Pastor/Baró de Viver per tal de recollir 

aportacions de cara a la implantació d’una nova fase de la Nova Xarxa de Bus. Algunes d’elles antigues 

demandes com la millora de la freqüència de pas de la línia 60 o el canvi de recorregut segons una 

proposta veïnal per tal d’afavorir la comunicació entre els dos barris.  L’Ajuntament de Barcelona vol 

fomentar l’ús de formes de mobilitat sostenibles, per això l’aposta per la bicicleta a la ciutat i la posada en 

marxa d’una estratègia a diferents nivells per incrementar la utilització d’aquest mode de transport que 

impacta també en el marc de Districte. El consistori proposa una inversió de 32 milions d’euros fins al 

2018 per gairebé triplicar l’actual xarxa de carrils bici, passant de 116 quilòmetres actuals a més de 300. 

A nivell de ciutat es duran a terme més de 100 actuacions a diferents vies i carrers per dotar-los de carril 

bici o itinerari ciclista. Una part d’elles afectaran al Districte de Sant Andreu.  

 

Una actuació de major envergadura en matèria de mobilitat que ha iniciat ja el seu recorregut és el 

procés participatiu de pacificació de l’Avinguda Meridiana. El primer pas es va produir fa unes 

setmanes amb la constitució de la Comissió de Treball amb teixit associatiu dels tres districtes afectats i 

una representació de les formacions polítiques del consistori. Aquest espai de trobada i de treball conjunt 

amb tots els col·lectius implicats permetran, d’una banda, avançar en l’objectiu de convertir la Meridiana 

en un eix cívic de referència on els vianants, els espais verds i de lleure i el transport públic en siguin 

protagonistes. 

En aquesta primera sessió es va explicar la feina que s’ha fet fins ara i es van presentar dos estudis ja 

realitzats: un document de diagnosi prèvia i propostes per al nou espai Meridiana –per tot l’àmbit–, i una 

avaluació funcional i aforament de vianants i ciclistes –només per l’àmbit de Sant Andreu–. Així mateix, 

es va posar de manifest la necessitat de fer una diagnosi de tot l’àmbit d’estudi Glòries – Pont de 

Sarajevo. 

Segons el calendari de treball establert, a partir dels mesos de març-abril es definiran els criteris de com 

ha de ser la nova Meridiana a través de tallers, jornades i sessions de treball oberts a la ciutadania. 

Durant el darrer trimestre de 2016 es farà la valoració dels resultats a la taula de participació, i l’any 2017 

es durà a terme la redacció, licitació i contractació dels projectes executius, amb l’objectiu d’iniciar les 

obres el 2018. 

La Taula de Participació compta amb representants de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat; dels 

Districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris; de la Regidoria de Participació i Territori; de l’Institut 

Municipal de Discapacitats (IMD), de tècnics d’Ecologia Urbana i dels grups polítics. També en formen 

part associacions veïnals i col·lectius dels territoris que conflueixen a l’avinguda –Sant Martí, Sant 

Andreu i Nou Barris–, així com a diverses entitats de ciutat. 

 

En els últims dies, s’està avançant per a desencallar tota una sèrie d’equipaments i actuacions 

pendents al Districte, algunes d’ells amb molts anys de retard acumulat: es tracta de projectes de 

l’àmbit de les Casernes a Sant Andreu de Palomar, equipaments i habitatges a Porta Trinitat (Trinitat 

Vella) així com la definició i el disseny del mapa educatiu del Districte, de la mà del Consorci i la 

Coordinadora d’AMPAS, per a una millor planificació escolar al territori. Aquest nou mapa preveu la 

construcció de noves escoles bressol i d’educació primària en diferents barris del Districte així com 

també instituts d’educació secundària i formació professional.  
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Entre les actuacions des bloquejades es troba també la que es duu a terme a la Plaça de la Guineu 

(Navas), fruit de les converses mantingudes amb les veïnes i veïns de l’entorn per tal d’iniciar durant el 

primer trimestre de l’any les obres d’obertura del pas des de l’Avinguda Meridiana. Un altre projecte que 

tira endavant és el poliesportiu de Camp del Ferro, un cop feta una revisió del projecte que combinés un 

menor cost preservant el número de pistes previstes. Amb el nou projecte es garanteix la funcionalitat de 

l’equipament així com la continuïtat de l’Escola de la Llotja. Un cop fets els ajustos s’iniciaran les 

converses respectives amb les entitats veïnals i esportives de l’entorn per explicar el projecte definitiu i 

tirar endavant la redacció del projecte executiu de l’equipament.  

 

L’equip de govern del Districte ha obert també converses amb els operadors corresponents per tal de 

desenvolupar els PERI Lanzarote i Madriguera, a Sant Andreu de Palomar i Trinitat Vella, respectivament 

així com el que afecta a l’àmbit d’Enric Sanchís al Bon Pastor.  

 

Una altra línia d’actuació en que s’està treballant és l’anomenat “Eix Besòs”, un projecte compartit amb 

Nou Barris i Sant Martí per al desenvolupament dels barris situats als entorns del riu Besós. En el marc 

d’aquestes actuacions, s’ha pres la decisió, després de molts anys sense fer-ho, de presentar tota una 

sèrie de projectes, de caire tant urbanístic com social, a la convocatòria EDUSI de la UE, un programa de 

fons europeus que ha significat un esforç important de formulació de projectes per part de les diferents 

direccions del Districte i de la que estem pendents de resolució.  

 

La situació de les terrasses al Districte ha estat també objecte de treball en els darrers mesos, tal i com 

s’ha pogut comprovar a la comissió consultiva corresponent on s’ha presentat una radiografia de l’estat 

actual de les terrasses així com les distribucions prèvies previstes a Plaça de l’Estació, Plaça d’Orfila i 

Carrer Pons i Gallarza/Arc del Mercat i l’Ordenació Singular de Plaça Comerç. Aquesta presentació en 

comissió és el darrer pas després de incorporar a la proposta inicial les aportacions fetes per l’Associació 

de Veïns de Sant Andreu de Palomar. La comissió tècnica de terrasses a nivell de ciutat serà 

l’encarregada de donar el vist i plau a la seva aprovació.  

En el capítol d’actes més destacats del Districte dels darrers dos mesos, cal fer esment a les festes 

majors de La Sagrera, ja finalitzades, i a les de Sant Andreu, encara en curs. Centenars d’activitats en 

tots dos barris que ens permeten gaudir dels carrers i les places i que ens demostren el potencial del 

teixit associatiu dels nostres barris. Felicitats, doncs, a totes les entitats i també a les comissions de 

festes de Sant Andreu i La Sagrera per la seva feina. 

La festa major de Sant Andreu tanca el calendari festiu dels barris de la ciutat i ens indica que ja tenim 

aquí el Nadal. Són moltes les activitats previstes, tant les programades directament des del Districte com 

les que plantegen entitats i equipaments. De la programació de Nadal, enguany més present que en 

anys anteriors als Districtes, cal remarcar La Fàbrica dels Reis d’Orient que es celebrarà al recinte de la 

Fabra i Coats a partir del 28 de desembre.   

 

Pel que fa a l’agenda, tant de la regidora com de la resta de membres de l’equip de govern, hem 

continuat les trobades amb entitats i associacions del Districte, la participació en consells sectorials i 

comissions de seguiment. Una part d’aquestes trobades s’emmarquen en la relació ordinària del teixit 

associatiu amb el govern del Districte, d’altres ja formen part del procés de recollida de propostes de cara 

el PAM i el PAD.  

 

 


