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

DEL DISTRICTE SANT ANDREU  

Dilluns, 10 d’octubre  de 2016, a les 18,30 h. Seu del Districte 

 

Ordre del Dia:  

1. Propostes Consell novembre 2015. 

2. Comissió d’activitats. 

3. Pla de comunicació. 

4. Festes més sostenibles. 

5. Aula Ambiental. 

6. Presentació Cooperativa Alencop 

 

Assistents: 

Josep Alberjon Conseller Municipal GMD Barcelona en 

Comú 

Enric Barris  AVV La Sagrera 

Dolores Torres 
Plataforma Veïnal Sant Andreu 

Josep Vilà 
Conseller municipal CIU 

Jordi Obón 
Conseller municipal C’s 

Joseph 
Coop. Alencop 

Jesús Garcia 
Coop. Alencop 

Pepa Velasco 
Tècnica del Districte 

 

1.- Seguiment propostes del Consell de novembre del 2015 
 

Es repassen tots els punts i s’explica la situació i realitat de cadascun. 
 

2.- Comissió d’activitats 
 

La proposta de la creació de diferents comissions per desenvolupar els temes  de manera més 

concreta i puntual, queda ajornada atès la poca assistència. 
 

Tanmateix es proposa convocar el consell sectorial amb una freqüència trimestral, en comptes  

d’anual com estem fent en l’actualitat.   
 

3.- Pla de comunicació 
 

Es fa un repàs del canals i circuïts utilitzats per fer difusió dels diferents programes i activitats 

(estalvi energètic, reciclatge, dia sense cotxes, reutilització, ...) per tal de millorar la comunicació en 

la mesura de les possibilitats, no obstant això,  no sorgeix cap proposta a afegir  al  que ja es fa des 

de la Direcció  de Serveis a les Persones i al Territori del districte. 
 

4.- Festes més sostenible 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

Es proposa avançar en aquest àmbit i es considera convenient  començar  al 2017.  Es tractaria de 

preparar una sèrie de propostes i bones pràctiques per  presentar a totes les comissions de festes del 

districte,  amb el següent  pla de treball:  
 

a) El tema es plantejarà en la propera reunió del consell (es proposa al gener). El conseller i la 

tècnica portaran una proposta inicial 

b) Implicar la futura aula d’educació ambiental del Districte  

c) Demanar la col·laboració i suport als tècnics de barri del districte 
 

5.- Aula d’Educació Ambiental  
 

S’informa del compromís del districte en la creació de la citada aula al Parc de la Trinitat, els 

participants al consell manifesten la seva conformitat i demanen dues coses: 
 

a) Més informació sobre les seves funcions 

b) Que es contempli la possibilitat de que l’aula disposi d’un rentavaixelles industrial de 

manera que converteixi l’aula en un centre de dinamització del punt 4 d’aquest resum, 

d’aquesta manera seria més factible animar a les Comissions de festes  dels barris a la 

utilització de material reutilitzable (plats, gots, forquilles...de plàstic reutilitzable una vegada 

netejat i higienitzat) en les celebracions de dinars col·lectius, àpats comunitaris... 
 

6.- Presentació de la Cooperativa Alencop 
 

Els senyors Jesús García i Josep Ambar presenten la Cooperativa,  que es dedica a la recollida a 

domicili d’electrodomèstics i tota mena de ferralla.  Ells volem implementar el servei al nostre 

districte 

Des del Consell manifestem la nostra total disponibilitat a donar suport al projecte. 

  

 Es proposa la convocatòria del proper consell pel mes de gener amb l’ordre del dia 

següent: 
 

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

2.- Presentació més detallada de l’Aula d’Educació Ambiental  del districte 

3.- Presentació d’un resum de a quins espais públics del districte (edificis)  ja tenim il·luminació per  

L.E.D.  

4.- Detall de la campanya Carrega’t d’energia i propostes d’implementació pròpies del  districte.    

  

 
 


