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CONSELL DE BARRI DE SANT ANDREU  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

26 de novembre   18:30h 

Per motius de la situació de pandèmia actual provocada per la Covid19 aquest consell va tenir lloc 

per via telemàtica oberta a la web del DECIDIM. 

Assistents 

Presidenta:  Lucia Martín. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

 

Comissió de Seguiment: 

 

Juan Jose Moro. Vicepresident del Consell de Barri de Sant Andreu. 

Gerard Sentís. Conseller Tècnic del Districte de Sant Andreu. 

Ivan Marzà. Conseller de Barri de Sant Andreu. 

Daniel Gómez. Conseller GM-ERC 

 

Assistents: 

 

Assistència total en el moment de màxima afluència: 20 persones   

Ciutadanes i ciutadans: 4         

Representants d’entitats: 4        

Altres (consellers, tècnics i ponents): 12      

 

Representants de les següents entitats: 

 

Associació Veïnal Sant Andreu de Palomar 

Associació Veïnal Sant Andreu Sud 

S.E Sant Joan de Mata 

Exprés de Sant Andreu 

 

Tècnics Municipals i ponents 

 

Lucas Martínez. Cap Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Elena Pozo. Tècnica referent de Sant Andreu 

Eva Luengo. Tècnica de participació 

Joan Carles Melero. Director Serveis Tècnics IMHAB 

Eduard Cabus. Departament de Gent Gran. IMSS 

Alicia Aguilera. Cap Departament de Joventut. 
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Ordre del dia 

1.   Elecció de la vicepresidència 
2.   Membres de la comissió de seguiment del Consell de Barri 
3.   Informe situació Covid19 a Sant Andreu de Palomar 
4.   Edifici C de Casernes (nous habitatges i Espai Jove Jaume Oller) 
5.   Precs i preguntes 
 
 

La sessió s’inicia a les 18.30 i el Conseller de Barri del Districte de Sant Andreu, Ivan Marzà,  dóna la 

benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia, informa que per motius d’agenda d’alguns 

ponents es faran canvis en l’ordre dels punts del dia.  

 

Punt 4: Edifici C de Casernes (nous habitatges i Espai Jove Jaume Oller): 

  

Juan Carles Melero, Director de Serveis Tècnics de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona, informa de la situació actual de les obres de l’Edifici C de Casernes, dels 152 habitatges 

de lloguer per a gent gran i Espai Jove Jaume Oller. Pel que fa als habitatges per a gent gran, els 152 

habitatges estan repartits en 4 escales, i destaca la proposta d’un edifici per a l’oci compartit, entre 

les que hi ha una proposta de cultius d’hort urbà. Els habitatges han estat construïts per a la 

reducció del consum energètic, i tenen la màxima qualificació d’energia sostenible (>6,10 A). El 

projecte té un pressupost d’adjudicació de 15,35M€, l’inici de les obres van tenir lloc el passat mes 

d’octubre i la seva finalització està prevista per a finals de l’any 2022. Es pot consultar la presentació 

amb més informació al respecte als documents adjunts a la pàgina del DECIDIM: 

 https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9134/20201126_IMHAB.pdf 

 

Eduard Cabus, referent de l’Àrea d’Habitatges amb Serveis per a Gent Gran, de l’Institut Municipal 

de Serveis Socials, fa la presentació dels habitatges amb serveis per a la gent gran, de l’edifici C de 

Casernes. Aquests habitatges socials són de lloguer protegit, propietat de l’Institut Municipal de 

l’Habitatge i van adreçats a persones de més de 65 anys, amb autonomia personal. Per a poder 

accedir caldrà estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de 

Barcelona (HPO) i no tenir en dret d’us cap altra habitatge accessible. Es pot consultar la presentació 

amb més informació al respecte als documents adjunts a la pàgina del DECIDIM:  

https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9133/Presentaci%C3%B3_Habitatges_Serveis_Sant_An

dreu-1.pdf 

 

  

https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9134/20201126_IMHAB.pdf
https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9134/20201126_IMHAB.pdf
https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9133/Presentaci%C3%B3_Habitatges_Serveis_Sant_Andreu-1.pdf
https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9133/Presentaci%C3%B3_Habitatges_Serveis_Sant_Andreu-1.pdf
https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9133/Presentaci%C3%B3_Habitatges_Serveis_Sant_Andreu-1.pdf
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Alicia Aguilera,  cap de departament de Joventut, fa la presentació del projecte del futur Espai Jove 

Sant Andreu. Segons les dades que presenta Sant Andreu seria el 5è barri amb més volum de joves 

de 12 a 35 anys dels 73 barris que té la ciutat. El projecte parteix d’un procés participatiu previ, 

entre els que van participar un total de 309 alumnes de l’institut Dr. Puigvert. L’Espai oferirà serveis 

i activitats pròpies del catàleg de serveis d’un equipament d’aquestes característiques: serveis 

d’acollida i atenció informativa, espai de trobada, serveis d’assessorament juvenil, entre altres, i 

activitats programades pròpies de l’equipament de gran format i projectes singulars i activitats 

comunitàries.  L’Espai compta amb una superfície funcional total de 1.104m2. Es pot consultar la 

presentació amb més informació al respecte als documents adjunts a la pàgina del DECIDIM: 

 https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9135/espai_jove_Jaume_Oller__1_.pdf 

 

Punt 1 i 2: Elecció vicepresidència i membres de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 

 

S’informa de la renovació de la vicepresidència del Consell de Barri, que actualment ocupa el Juan 

Jose Moro, que ho ha estat durant més de 14 anys, se li agraeix públicament la seva tasca i la seva 

aportació als temes del Consell i del Barri de Sant Andreu. 

La nova proposta de candidatura a la vicepresidència del Consell de Barri, es presentada per part del 

conseller de barri del Districte, Ivan Marzà, i es tracta de la Georgina Cascante, membre d’entitats 

del barri com l’esbart Maragall o el Centre Juvenil de Sant Andreu, fa la seva presentació al Consell i 

expressa la seva motivació i il·lusió per agafar aquest encàrrec. 

 

Punt 3: Informe situació Covid19 a Sant Andreu de Palomar 

 

La Regidora del Districte, Lucia Martín, fa un resum de l’actuació municipal actual al barri de Sant 

Andreu. Informa de les actuacions realitzades per a reforçar el consum de proximitat, com per 

exemple l’inici actual de la campanya amb les bosses de promoció del comerç, a canvi d’un mínim 

de 5€ en tiquets de compra, per incentivar les compres al barri. Fa referència a les intervencions 

realitzades per a millorar els entorns dels centres escolars. En concret l’ampliació de voreres a 

l’Escola Bressol El Mar, i l’oferiment d’espais municipals per a l’ampliació de les activitats escolars a 

diversos centres educatius del Districte.  

Informa també de les actuacions realitzades en relació a la millora de la neteja , amb la creació d’un 

grup de treball amb tècnics referents de neteja municipals i representats veïnals, així com temes de 

recollida selectiva.  

 

Punt 5: Precs i preguntes:  

Els veïns expressen les següents queixes o peticions, que es remetran als departaments municipals 

corresponents: 

https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9135/espai_jove_Jaume_Oller__1_.pdf
https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/9135/espai_jove_Jaume_Oller__1_.pdf
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Pregunta Veí: Expressa la petició de millorar al C/Ramon Batlle, als voltants de l’escola FEDAC, 

malgrat les restriccions actuals, els cotxes fora de l’horari d’entrades i sortides, passen molt a prop 

de la vorera, i quan passen camions no poden realitzar bé el gir, considera que és un risc i un perill 

en aquella zona i fa la petició de que es busquin solucions. Resposta Regidora: Els serveis tècnics del 

Districte, juntament amb Mobilitat i Guàrdia Urbana, van descartar aquest tall de carrer però 

demanem que considerin l’opció d’alguna mesura per alentir la velocitat o que ens facin arribar els 

arguments per no dur-ho a terme.  

Pregunta AAVV Sant Andreu Sud: Intervenció de la representant de l’entitat: La problemàtica de 

l'increment de transit al casc antic, la compartim i ens n'alegrem que es tingui intenció d'estudiar 

com resoldre-ho, però com sempre, oblidem que l'impacte gros del trasllat del trànsit causat per la 

pacificació del carrer Gran, és a Virgili, Segre i Santa Coloma, on també volem i exigim solucions, 

com tantes i tantes vegades us hem reclamat. Resposta Regidora: L’estudi de mobilitat que hem 

encarregat inclourà també la zona sud de Sant Andreu per avaluar l’impacte de la pacificació del 

carrer Gran de Sant Andreu. 

Pregunta David García, Exprés de Sant Andreu: pregunta per la parcel.la propietat Consorci de 

Zona Franca , pregunta si tira endavant el tanatori, ja que estava considerat un alberg per a joves. 

Resposta Regidora: La parcel.la no és propietat municipal sinó que és del Consorci de la Zona 

Franca, el qual va treure a subhasta privada la seva compra, i es van presentar dues propostes, cap 

d’elles per fer-hi un alberg. Una era la proposta de Memora. Els terrenys segons els acords de fa 14 

anys ho destinaven a un Alberg Juvenil (Allotjament Turístic Privat) però no es va presentar cap 

proposta. Cal valorar amb la participació de tothom si l’alberg és el que el barri necessita. 


