
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA – INFORME DEL CONSELL DE BARRI DE SANT ANDREU DEL PALOMAR 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dimarts, 4 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària 

Horari:  De 18:30 hores a 20:30 hores 

Lloc:   Auditori de Can Fabra 
 

Assistència 

Nombre de participants:   160 

Edat mitjana:    A partir d’enquestes omplertes (aprox. 40 anys) 

Gènere de les participants: Femení (70), Masculí (90), No binari (-). 

 

Ordre del dia 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la ciutadania, de 

forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de projectes d’inversió als 

10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Andreu és de 7,5 milions 

d’euros.  

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les propostes 

que presenta inicialment el Districte de Sant Andreu al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en 

l’àmbit objecte del Consell.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la 

ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 

d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”.  

En aquesta sessió els debats en grup es divideixen per eixos d’accions del PAM: Grup 1: Eix 1 Drets 
Socials; Grup 2: Eix 2 Emergència Climàtica; Grup 3: Eix 3 Promoció Econòmica Eix 4 Dret a la Ciutat; 
Grup 4: Eix 5 Aprenentatges, Creativitat i Vincles.  

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes sorgides 

de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

https://www.decidim.barcelona/
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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Casernes. Nou equipament esportiu als 
terrenys de les antigues Casernes. PAV 
3 Casernes. 

 

Es demanda que l’equipament tingui piscina ja que només 
existeix un equipament en tot el barri amb piscina i 
existeix molta demanda. Aquesta hauria de ser accessible 
a l’estiu i l’hivern.  
Es consideraria positiu que en l’equipament hi hagués 
algun espai en obert de lliure accés per tothom.  

Centre d'Interpretació "Cases del 
Pont". 

 

Es considera que hi hauria d’existir una actitud de 
reparació a les molèsties causades a les persones que 
vivien allà per part de l’Ajuntament.  
S’afegeix que, en aquest projecte, s’hauria d’incloure la 
Capella dels Segadors.  

Iniciar la recuperació de l'antic cinema 
Lauren per ubicar equipaments per al 
barri. 

 

Es genera un gran debat en aquesta proposta. Algunes 
persones veuen bé que la titularitat passi a ser de 
l’Ajuntament. No obstant, existeix un grup ampli de 
persones que considera que aquesta proposta no hauria 
d’aparèixer al PAD, ja que l’espai ja va ser okupat fa 4 anys 
per diversos col·lectius que tenen una programació 
d’activitats socioculturals obertes a tothom. D’aquesta 
manera considerarien que l’espai ja hauria estat recuperat 
per la ciutadania.   

Fabra i Coats. Escola de Música. Trasllat 
de l'escola municipal de música de 
l'edifici actual (c/Segadors) al recinte 
de la Fabra i Coats 

Es demanda que a la nova ubicació de l’escola hi hagi un 
Auditori, ja que en l’anterior espai no n’hi havia.  

Habitatge públic a les antigues 
Casernes. Construcció dels habitatges 
compromesos en el pla d'equipaments 
de casernes. 

En general, hi ha desinformació del projecte. Cal definir: 
temps del projecte (quan comencen i s'acabaran les 
obres?), número d'habitatges, destinataris (proposta de 
fer pisos emergència social accessibles per persones amb 
requisits per sota de HPO) , tinença dels habitatges 
(lloguer/compra), pla d'usos dels espais de l'edifici, 
equipaments (escola bressol, gent gran, joves) 

Pacificació de la Meridiana En general, hi ha preocupació sobre el futur de l'actuació i 
les afectacions durant les obres (soroll, contaminació 
sonora i desviaments de trànsit). Es proposa tenir en 
compte la planificació del Tramvia al projecte com a 
transport central de l'actuació ja que no s'està tenint en 
compte amb les obres actuals.  
Es proposa l'emplaçament d'un Aparcament a l'entrada de 
la ciutat/districte i el reforç del transport públic en aquesta 
zona. Es detecta la necessitat de tenir dos carrils de trànsit 
rodat per serveis i humanitzar el projecte en comptes de 
pacificar. Es planteja la necessitat de col·laborar amb 
altres administracions que gestionen la zona d'actuació. 

Reurbanització Passera Rambla Onze 
de Setembre/Triangle ferroviari. Nou 
accés al Triangle ferroviari garantint 

Actuació necessària per realitzar en aquesta legislatura. 
Cal informació sobre el projecte de reurbanització i es 
planteja que sigui una actuació definitiva, que respongui 
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l'accés del futur institut La Sagrera-Sant 
Andreu. 

les necessitats de les veïnes i que no sigui provisional. 

Millores de pavimentació de la rambla 
Fabra i Puig 

Actuació necessària per realitzar en aquesta legislatura. Es 
proposa que es diferenciï de la resta de la Rambla 

Reurbanització Gran de Sant Andreu. 
Tram Joan Torras - Mossèn Clapés 

Actuació necessària per realitzar en aquesta legislatura. Es 
proposa que tot el carrer tingui el mateix sentit de 
circulació i que torni el bus del barri 

Urbanització entorns estació Sant 
Andreu Comtal 

Actuació necessària per realitzar en aquesta legislatura.  

Impulsar la finalització dels Jardins del 
GATCPAC als entorns de la Casa Bloc 

Proposta necessària per revitalitzar la zona. És una zona 
molt deixada i acabar els jardins ajudaria a millorar-la. Els 
jardins serien una forma de posar en valor i donar 
reconeixement a l'edifici de la Casa Bloc com a patrimoni 
arquitectònic de la ciutat, millorant-ne la seva conservació. 

Posada en marxa de l’Hort comunitari 
del c. Lanzarote. 

Es tracta d'un espai molt petit. Es detecta la necessitat de 
trobar altres espais d'horts urbans per ampliar el verd al 
barri. No s’entén de quina forma aquesta proposta s'obra 
a la ciutadania si aquest solar ja està emparaulat que el 
treballi l'escola Molí de Finestrelles. 

Pla de mobilitat del districte, amb 

especial atenció als barris de Bon 

Pastor (polígon) i Sant Andreu 

(finalització d'obres del mercat). 

Es considera un estudi important a fer a Sant Andreu per 
analitzar les vies de sortida del barri (casc antic). Amb la 
proposta de peatonalitzar certes zones del centre del 
barri, només queda un vial de sortida de tot el trànsit del 
barri, C/ Santa Coloma i caldria diversificar-ho. 

Estudiar la viabilitat de fer una superilla 
al casc antic de Sant Andreu del 
Palomar. 

La proposta no es veu tant necessària com a model 
superilla a replicar, sinó que es considera important 
treballar la pacificació del trànsit al barri i fer propostes de 
carrers zones 10/20 i inclús reduir carrils de circulació en 
alguns carrers (per exemple la zona de la rambla de St 
Andreu) . 

Creació d’un espai d’aparcament a Sant 
Andreu Sud a l’espai del Macropou 

Es considera que la ubicació de l'aparcament a la zona sud 
no és la més correcte ja que podria fer que entrés més 
trànsit de nivell de ciutat al barri. Es proposa ubicar el nou 
aparcament a zona nord. Es demana que aquest 
aparcament sigui soterrat per mantenir els espais en 
superfície per al vianant i no per al cotxe. 

Analitzar i proposar nous models de 
recollida de residus a algun dels barris. 

Es proposa fer un estudi o prova pilot per impulsar nous 
models de recollida de residus al barri. Es valora que les 
dues opcions més òptimes (sense consens del grup) serien 
el porta a porta i la recollida amb punts mòbils. Els punts 
mòbils poden ser més higiènics però cal mirar bé els 
horaris perquè estiguin disponibles per a totes les veïnes. 
Es proposa canviar els vehicles de recollida de residus per 
vehicles elèctrics que contaminen menys i fan menys 
soroll. 

Posada en funcionament del Mercat de 
Sant Andreu 

Aprofitar el refugi d'aquest mercat: Objectiu: 
manteniment memòria històrica 

NOVES PROPOSTES  
Institut públic Existeix la necessitat de tenir un nou institut públic al barri 

ja que la demanda és molt gran. Es creu que, com a 
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mesura provisional, aquest institut podria ubicar-se als 
barracons que quedaran alliberats després de la reubicació 
de l’Escola Maquinista. S’emfatitza que és molt important 
que els nens i nenes no convisquin amb obres. La 
demanda es fa des de: sosesosantandreu@gmail.com 

Creació d’espais de debat públic.  Es considera que els espais de participació com els 
plantejats a la sessió no són suficients per poder debatre 
tot allò que es vol.  

Skatepark Es considera que seria positiu pel jovent del barri la 
construcció d’un skatepark.  

Dotar d’un nou espai a la colla de 
diables ‘La Satànica’.  

Es considera que l’espai que tenen és massa petit i està en 
males condicions. Demanden el seu trasllat a un espai més 
gran on poder tenir el material del que disposen.  

Defensa del dret a la ciutat a través del 
dret a l'habitatge 

Implementar mesures per frenar l'emergència habitacional 
del barri i evitar l'expulsió del veïnat 

Fiscalització d'operacions immobiliàries Regulació dels permisos de reformes en habitatges en 
règim de lloguer o compra per part de les immobiliàries 
per tal d'equilibrar els drets amb la resta de la ciutadania 

Conservació del patrimoni del barri Conservació d'elements urbans i mobiliari preferentment 
abans de substituir-los o comprar-ne de nous 

Espai d'esbarjo exclusiu per a gossos Ubicació d'espai exclusiu per a gossos al barri de Sant 
Andreu independent a altres usos i persones 

Estudi sobre la pacificació de carrers i 
sentits de circulació als carrers de 
plataforma única 

Pacificació de les zones 30 i assegurar la reducció de la 
velocitat en aquests carrer a través de restriccions 
efectives 

Construcció de piscina exterior Construcció d'equipament esportiu i lleure per a ubicació 
de piscina a l'aire lliure 

Impulsar la creació d'horts urbans 
comunitaris a tot el districte. 

Desenvolupar horts urbans en els solars de l'Ajuntament 
buits al centre de St Andreu per a entitats i ciutadania, 
afavorint així la creació d'espais per a la gent gran. 

Millorar l’enjardinament dels nous 
carrers. 

Estudi del tipus de vegetació que es planta en els jardins 
dels carrers reurbanitzats perquè sigui més duradora i 
millorar els materials d'acabat dels elements. També es 
detecta la necessitat de racionalitzar més el disseny dels 
nous enjardinaments proposant diferents espais i usos. 

Els casals de gent gran han de ser 
gratuïts 

Les activitats ofertes als casals de gent gran no haurien de 
ser pagades i s'hauria d'ampliar l'oferta d'activitats 

Reforma del casal Catòlic de Sant 
Andreu 

Dur a terme en aquest casal (casal Catòlic de Sant Andreu, 
carrer Pons i Gallarza núm. 60) les mateixes millores 
proposades pel casal Bascònia (Punt 3, Eix 1) 

Treballar per a que els patis de les 
escoles siguin Patis Co-educatius (dins 
de l'horari escolar) 

 

Creació del Parc Arqueològic del Rec 
Comtal 

Creiem que pot ser una molt bona opció de promoció 
econòmica 

Total de de comentaris a propostes 
existents 

17 

Total de noves  propostes realitzades 17 
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3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Reforma Casal Sant Andreu Es considera que l’equipament precisa d’una reforma.  

Arbrat boral de sortida Avda. 
Meridiana entre els carrers Sòcrates i 
Riera de Sant Andreu 

Restituir l'arbrat tallat en el boral de sortida de l'avinguda 
Meridiana, entre els carrers Sòcrates i Riera de Sant 
Andreu 

Creació de plataforma única al carrer 
Sant Narcís 

Reurbanització de voreres i enllumenat des del carrer 
Liuva fins carrer Cervera i els carrers transversals 

Creació d'espai d'esbarjo per a gossos Destinar un espai per a gossos en el barri de Sant Andreu 
per permetre l'esbarjo sense el perill de conflicte amb 
humans. Els existents estan fora del barri, a Baró de Viver. 
Els gossos són una realitat, cal fer un tancat perquè es 
moguin tranquil·lament. Això beneficia a la ciutadania 
amb gossos. 

Reforma integral de la plaça Can 
Portabella 

- 

Urbanització de la llosa acabada de 
l'AVE 

- 

Reforma de la tanca d'obra de les 
obres de l'AVE 

Dignificació i humanització de la tanca 

Insonorització del soroll de pas de 
trens 

Implementació de pantalles de protecció al soroll allà on 
les vies del tren estan descobertes (encara que siguin 
provisionals). Els veïns de Can Portabella al carrer Josep 
Soldevila pateixen el soroll del pas de trens situats a 15 
metres de l'edifici i demanem poder conciliar el descans 
dels veïns que estem situats davant de les vies 

Remodelació i recuperació de l'estació 
de Sant Andreu Arenal 

Ampliació del projecte des de Fabra i Puig 

Remodelació de voreres al carrer Pons i 
Gallarza 

Remodelació de voreres per assegurar la seva 
accessibilitat 

Ampliació del parc infantil al solar buit 
del passeig Torras i Bages amb carrer 
Joan Torras 

- 

Creació d'hort escolar per l'escola Molí 
de Finestrelles al carrer Lanzarote 

- 

Horts urbans a la zona de Casernes Creació d'espai d'hort urbà comunitari per a tota la 
ciutadania als solars entorn l'edifici de Casernes, 
aprofitant que es revitalitzarà aquella zona. 

Jardins del GATCPAC Finalització de les obres dels jardins del solar entorn la 
Casa Bloc per a revitalitzar la zona i posar en valor l'edifici 
patrimonial de la Casa Bloc, aprofitant que properament 
serà la celebració dels 100 anys. 

Pacificació del Casc Antic Reurbanització de la zona de carrers compresos entre 
Joan Torres fins Fabra i Puig i Monges i Carrer Gran de St 
Andreu i entorns, fins C/ Segre amb l'objectiu de pacificar 

                                                             
1 La informació ampliada dels projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i  ha estat publicada a 
la plataforma Decidim.barcelona. 
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el trànsit. Es proposen fer zones 15 i plataformes úniques 
amb pivots a Carrer Malats i Carrer Gran de St Andreu 
perquè només entrin veïnes i comerç. 

Creació d'un espai d'aparcament a Sant 
Andreu Nord 

Creació d'un gran aparcament soterrat a la zona nord, al 
solar al costat de la gasolinera Repsol, que serveixi per a 
tota la ciutat. Es proposa a la zona nord i no sud, per a 
evitar l'entrada de més trànsit al barri. L'aparcament 
hauria de ser soterrat per cedir l'espai de la via pública al 
vianant. 

Creació d'una Superilla Lanzarote i 
Eiximenis 

Pacificació dels carrers Lanzarote, Campeny i Eiximenis 
amb la intervenció d'una superilla compresa entre els 
carrers següents: C/ Palomar, C/ Gran de St Andreu, C/ 
Joan Torres i Pg Torres i bages. La proposta inclou 
reformar els espais verds de jardins del GATPCAC, l'espai 
de davant del Molí de Finestrelles i crear i perllongar l'eix 
verd Campeny-Residència. 

Reurbanització de les dues places 
entorn l’església de Sant Andreu de 
Palomar 

Incorporació de nous elements i mobiliari a les dues 
places entorn de l’església per activar l'espai. La proposta 
recull la idea de fer en una plaça una zona de parc infantil, 
i a l'altre plaça una zona d'elements de gimnàstica per a 
gent gran. 

Reforma del casal Catòlic de Sant 
Andreu 

Portar a terme en aquest casal (casal Catòlic de Sant 
Andreu, carrer Pons i Gallarza núm. 60) les mateixes 
millores proposades pel casal Bascònia (Punt 3, Eix 1) 

Afegir un ascensor nou al Casal Mossèn 
Clapés 

L'ascensor que n'hi ha ara sempre està espatllat i és 
insuficient. Per tant demanem que es repari i és faci un 
manteniment correcte d'aquest ascensor d'una banda, i 
de l'altra, que s'afegeixi un ascensor nou. 

Pacificació de l'entorn urbà de les 
escoles Turó Blau i Gibert i Camins 

Amb la finalitat de tenir un espai segur per la 
sortida/entrada de les criatures a l'escola. 

Acabar les obres del mercat de Sant 
Andreu i aprofitar el refugi 

Objectiu: manteniment memòria històrica 

Creació del Parc Arqueològic del Rec 
Comtal 

Creiem que pot ser una molt bona opció de promoció 
econòmica 

Afegir rampes a les voreres dels carrers 
del Casc Antic 

 

Millorar el paviment de Fabra i Puig Des del carrer Gran de Sant Andreu fins al carrer 
Concepció Arenal, especialment a la zona central 

Instal·lar a les places lavabos públics Per exemple al Parc de Sant Tiburci, podrien ser gratis o 
de pagament. 

Instal·lar aparells per fer exercici per a 
la Gent Gran als parcs. 

 

Total de projectes realitzats 27 
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4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

La trobada es veu alterada per la participació de nombroses persones que reivindiquen l’espai del 

cinema Lauren (la Cinètika) com a espai alliberat i autogestionat del barri. Aquesta irrupció altera en 

termes generals la sessió, i de manera específica el plafó de valoració.  

 

 

  


