
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE BON PASTOR 

 
Data:  Dijous, 12 de novembre de 2020 

Horari:  De 18:30 hores a 19:46 hores 

Lloc:   meet.jit.si/CBBonPastor 

Assistència 

Assistència total en el moment de màxima afluència: 41  

S’excusa a la Presidenta del Consell la Sra. Lucia Martin Gonzalez, regidora del districte de St. Andreu 
per malaltia. 

Consellers/res: 

Gerard Sentís, conseller tècnic del districte (GMD BcnComú)  

Antonio Fortes Gutierrez, conseller del barri (GMD PSC) 

Ruth Gabriel Zarco , (GMD BcnComú) 

Felipe Martinez Ribera, (GMD PSC) 

Montserrat Reyes Mestre,  (GMD ERC) 

Anna Satorra Sansano (GMD JxCat) 

Marcos Rodriguez Hernandez (GMD Cs) 

Anna Garcia Escrig (GMD BxCanvi) 

Isabel Loscos (Consellera de Comerç i Salut) 

Tècnics municipals : 

Maria Gas de Cid, Gerenta Districte Sant Andreu 

Lucas M. Martinez Chito, Director Serveis a les Persones i Territori  

Eva Luengo, tècnica de Democràcia activa 

Adoración Garmón, Tècnica de barri de Baró de Viver i Bon Pastor 

EPB (Policia de barri) 

Jordi Ruiz ,Mossos Sant Andreu 

Marc Lopez, Centre Cívic 

Virginia Cierco, Biblioteca Bon Pastor 

Marisa Raya ,Casal de la Gent Gran 

Altres: Natalia Garcia ,secretaria política municipal ERC 

Entitats representades: 

-AAVV Bon Pastor 
-AVIS 
-Banc del Temps 
-Penya Barcelonista Bon Pastor 
 
Ciutadans:   22 persones 
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Ordre del dia 

1. Elecció de la Vicepresidència  

2. Membres de la Comissió de Seguiment 

3. Informe Covid-19 al barri 

4. Suport al comerç de proximitat 

5. Precs i preguntes 

 

1.-Elecció de la Vicepresidència: Hi ha dues candidatures per aquest càrrec: El Sr. Jorge Bueno i la 

Sra. Sonia Amable. La Sonia Amable expressa la seva voluntat de no continuar amb la candidatura en 

aquest moments. El Sr. Jorge Bueno explica la seva trajectòria en temes d’interès pel barri i 

participació en l’AAVV. No hi ha cap inconvenient per part de les persones assistents al Consell i per 

tant serà el nou vicepresident del Consell de Barri del Bon Pastor. 

2.-Membres de la Comissió de Seguiment:  El conseller de barri, Antonio Fortes menciona totes les 

entitats representades i convocades a la Comissió de seguiment del Consell de barri i ofereix que 

puguin formar part altres entitats interessades. Es ratifica l’actual Comissió de seguiment (Agrupació 

esportiva Bon Pastor, AVIS Bon Pastor, AAVV, Banc del Temps, BP&BV Cultural i Comunicació, Bruixes 

i Diables, Centro Cultural Andaluz, Comissió de Festes, casal de la Gent Gran, Dimonis BonPasFoc, 

Penya Barcelonista) 

3.-Informe Covid-19 al barri: Gerard Sentis fa menció de l’impacte que la pandèmia ha tingut a tot 

arreu i com l’Ajuntament  amb els seus 15.000 treballadors/es s’ha tingut que reinventar-se amb el 

teletreball sense deixar les prioritats dels barris. 

Les prioritats s’han tingut que  modificar en funció d’un nou escenari i del pressupost disponible. En 

aquest moments prioritzem les persones més vulnerables i tota la nostra acció de govern va 

orientada a elles. 

Un agraïment especial per  la feinada de la Biblioteca, Centre cívic i casal de gent gran , que han anat 

molt més enllà del que els toca per seguir en contacte amb tota la gent del barri. També als 

comerciants i paradistes del mercat, les escoles... serveis imprescindibles aquests mesos. 

I al Rebost, per la feinada de proveir aliments a moltes famílies que amb aquesta pandèmia han 

necessitat ajuda. També a l’Associació Gitana que ha lliurat menjar a moltes famílies durant els 

mesos més complicats de la pandèmia.  

Mencionar també, que  l’institut de jardineria Rubió i Tudurí és al barri des del gener i ja està 

aixecant els hivernacles que han de permetre fer les pràctiques a l’alumnat; o el projecte de Finques 

d’alta complexitat impulsat per Pla de Barris acompanyant a les comunitats de veïns i veïnes sobre 

les obres de millora i accessibilitat d’alguns edificis, p.ex. continuen les del C/ Estadella 96, C/ 

Cresques 5 (finalitzada), C/ Llinars del Vallès7 i C/ Estadella 89; que la 4 fase de les cases barates 

avança tot i que n’hi ha dues obres que es reprendran al gener per uns problemes amb les 

constructores. Sobre aquest tema, tan l’AAVV  com l’oficina de Pla de Barris us poden donar més 

informació. 

Continuen també projectes educatius de Pla de Barris (Til·ler musical, Joc de Llibres) que algunes 

activitats es van dur a terme on line o que aquest agost s’han fet els campaments d’estiu del Baobab. 

Continuem també amb el futur Museu de les Cases Barates. 
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4.-Suport al comerç de proximitat: projecte de fidelització:  La consellera de Comerç, la Sra. Isabel 

Loscos explica les diferents propostes que des de Comerç s’han fet per a donar impuls al comerç de 

proximitat al barri . Paquets amb mesures per reforçar i enfortir les associacions de comerciants i els 

comerços. Amb objectius com: 1) Fidelitzar el comerç de proximitat amb campanyes de comunicació 

i fidelització per atraure clients o continuar amb la moneda REC ; 2) Millorar la compatibilitat i la 

digitalització oferint 21 capsules formatives als comerciants o professionalitzar l’Associació de 

Comerciants a traves de la Dinamitzadora de comerç impulsant campanyes de comunicació o 

reunions de seguiment ; 3) Apropar els treballadors del polígon als comerç del Bon Pastor per això 

s’han fet 1200 talonaris amb 25 promocions (número de comerços que hi participen). En aquest 

moments no disposem de dades fiables ja que les empreses també han reduït el seu treball 

presencial. 

 

1. Precs i preguntes: els veïns i veïnes assistents expressen les següents peticions:  

Preguntes/Comentaris Respostes  
AAVV: 
-Donen les gracies al  Districte per el suport que 
han donat a la residencia de gent gran del barri 
per ajudar a constituir la junta de familiars 
demanen que es mantingui el suport per 
pressionar a la Generalitat perquè puguin 
solucionar les deficiències estructurals de l’edifici 
com és el tema de la maquina d’aire de fred/calor. 

Maria Gas (Gerenta): 
-El grup de treball que es va crear entre 
Generalitat i Ajuntament al inici del confinament 
pel tema de les residencies, es manté actiu . És 
crearà un espai de participació entre 
veïnat/Districte i Afers Socials per tractar les 
deficiències de la residencia. 

AVIS: 
-Es queixen de les plataformes de recollida 
selectiva mòbil. Diuen que al mati estan en un 
espai i al vespre en un altre i que els veïns 
s’enfaden deixant les bosses tirats al terra. 
 
 
 
 
 
 
-Volen tenir més informació de l’abandonament 
de l’empresa constructora de la 4 fase. 

Gerard Sentis (Conseller tècnic): 
-En el seguiment que s’ha fet entre entitats i 
serveis de l’ajuntament s’ha anat incorporant 
canvis de millora en el sistema com p.ex. incloure 
plataformes mòbils els diumenges o les 
campanyes informatives com el contacte amb les 
comunitats de veïns i veïnes i escoltar els seus 
suggeriments. Seguirem amb aquestes reunions 
de seguiment de la recollida selectiva del barri i la 
neteja per continuar incorporant canvis de 
millora. Incorporarem a més entitats del barri. 
-La 4 fase és responsabilitat de l’Imhab. 
 

Carles (veí): 
-A l’espai anomenat Galeries Darsa, està en molt 
males condicions, quan plou es crea uns basals 
molt grans per les persones i els vehicles. Demana 
intervenció del Districte per posar solució a 
aquest espai. 
 
 

Gerard Sentis 
-Per part del Districte hi ha interès en recuperar 
les interlocucions per abordar aquests problemes.  

Francesc Caparros: 
-Parla de queixa/reflexiva sobre l’atenció del Cap 
Salut a les altres malalties que no son covid ja que 
donen visites amb molt de temps d’espera i sobre 
tot pensa en la gent gran del barri. 
 

Isabel Loscos (consellera Salut) 
-Trucarà al director del Cap Salut Bon Pastor per 
conèixer les seves dificultats i carències.  

Josep M. Fanlo: 
-Residencia gent gran: té deficiències estructurals 
des de fa temps. 
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-Manca personal tan a la residencia com al cap de 
salut. Demana que el districte demani a la 
Generalitat perquè reforcen les plantilles 
sanitàries . 
-Ha estat molt encertat  relacionar els 
treballadors/res del polígon amb els comerços del 
barri. 

 
 
Gerard Sentis 
 
-El Polígon industrial del Bon Pastor és un polígon 
viu i és una prioritat del districte. 

Marta Digon (veïna de La Maquinista): 
-Vol saber si ja s’està treballant amb els terrenys 
de la Mercedes i expressa que hi ha un grup de 
veïns i veïnes de la Maquinista disposades a 
treballar amb el districte. 

Gerard Sentis: 
Anima a quest grup de veïns i veïnes a participar 
amb  l’AAVV del Bon Pastor ja que aquest tema 
també el treballen. Districte convocarà al veïnat 
interessat a parlar d’aquest punt. 

Virginia Cierco: 
-Explica que la Biblioteca continua activa en 3 dels 
seus serveis: préstec de llibres; suport en els 
tràmits on line i projectes amb les escoles. 
 

 

 

 

 


