ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT DEL DISTRICTE
SANT ANDREU
Dimecres, 11 de juliol de 2018, a les 18h. Seu del Districte

Ordre del Dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Mans al verd
Valoració/Programació Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu
Barris + Sostenibles
Precs i preguntes

Assistents:
Josep Alberjon
Josep Vilà
David Vallverdú
Gema Rama
Francesc Roma
Andrea de Haro
Montserrat Rodés
Ramon Barbet

Conseller Municipal GMD Barcelona en Comú
Conseller PDeCAT
Ateneu L’Harmonia
Plataforma Veïnal de Sant Andreu
Ecologia Urbana
Ecologia Urbana
Aula Ambiental Districte Sant Andreu
Ecologia Urbana
Direcció SPT Dte. Sant Andreu

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
No es fa cap esmena a l’acta de la sessió anterior. Queda aprovada

2.

Mans al verd

Gema Rama i Francesc Roma, del Departament de Participació d’Ecologia Urbana explica
que és una col·laboració entre Parcs i Jardins, Democràcia Activa i els Districtes.
Es fan dos tipus d’actuacions. La cura dels escossells, que cal fer sota la supervisió del
Parcs i Jardins, i la dinamització dels horts comunitaris. Aquesta darrera actuació es
fonamenta en aconseguir que espais que no s’utilitzen es converteixin en llocs de treball
comunitari des d’un plantejament ecològic. Al Districte hi ha algunes experiències en els
dos sentits. En relació als horts comunitaris destaca que n’hi ha un a la Sagrera que està
funcionant dinamitzat per l’AVV de la Sagrera, que n’hi ha un altre molt avançat al carrer
Lanzarote i un altre al carrer Foradada.

Sorgeixen intervencions per aclarir circuïts en el tema dels escossells i en com vehicular
propostes d’espais buits. Es diu que en principi a través de la Direcció de SPT es
vehicularan les propostes de treball.
Es planteja que a la Fabra i Coats seria interessant que es treballés en el procés de
reurbanització de l’entorn.
3.

Valoració/Programació Aula Ambiental Districte de Sant Andreu

Andrea de Haro recorda que en l’últim Consell havia fet la presentació de l’Aula i que ara
era un bon moment per a fer la valoració de la tasca realitzada en aquest temps. Fa un
exposició explicant el que s’ha fet i el resultat de la feina realitzada durant l’any. Aporta
dades del punt d’informació i consultes, de programa d’activitats i de la valoració feta per
les persones que hi ha participat. Destaca els diferents tipus de públic a qui s’adreça i
finalment el suport tècnic que es dona a les iniciatives de participació ambiental.
Finalment fa una valoració dels diferents àmbits de treball i destaca que cal arribar a tots
els barris del districte de forma més clara i que aviat funcionarà la web dintre de la web
del districte.(veure annex)
4.

Barris+Sostenibles

Montse Rodés d’Ecologia Urbana explica el programa barris més sostenibles. El situa
dintre de l’evolució que ha anat tenint l’Ajuntament en el tractament del temes d’ecologia
(agenda 21, Compromís ciutadà per la sostenibilitat i estratègies de cultura de
sostenibilitat ; escoles, entitats, empreses, comerç,... i finalment barris + sostenibles)
L’objectiu és el d’estendre la cultura de la sostenibilitat als barris de Barcelona a través de
la xarxa de referents i la xarxa d’equipaments ambientals de ciutat i de Districte.
Actualment n’hi ha cinc de ciutat i 9 de Districte. (veure annex)

6. Precs i preguntes
No hi ha temes

Ramon Barbet
Serveis a les Persones i al Territori

