
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Informe de la regidora  
Bona tarda a totes i a tots,  

 

Abans d’iniciar el meu informe vull felicitar i agrair la feina de la gent implicada a les 

Festes de la Primavera de La Sagrera i la Setmana per la convivència de la Trinitat 

Vella. També vull saludar especialment a la gent del Bon Pastor i Navas que estan en 

plena festa major. I animar a tothom a participar a les properes festes majors de Trinitat 

Vella, Baró de Viver i les festes de Primavera de Sant Andreu! 

 

Des del darrer plenari s’han dut a terme petites i grans actuacions que convé destacar. 

Una de les més rellevants és l’inici de les obres del carrer Gran de St Andreu la 

setmana passada. Es tracta d’una de les apostes del govern del districte, inclosa en el 

PAD, i que després d’un procés llarg de participació i diàleg amb veïns, veïnes, 

comerciants i entitats veurà els fruits ben aviat. El dia 19 de maig es va constituir la 

Taula de Seguiment d’Obres del Carrer Gran  per tal de fer un seguiment acurat durant 

l’any del conjunt de les actuacions. 

 

També constituirem ben aviat la Taula de Seguiment de les Obres del Poliesportiu 

Camp del Ferro i hi farem una visita d’obres. 

 

A la vegada, hem començat una taula de treball amb veïnes, veïns i comerciants de la 

Plaça Mercadal, que permeti fer propostes de rehabilitació des de Paisatge Urbà i de 

dinamització econòmica mentre duren les obres. 

 

El Parc Santiburcio i les obres del PERI Lanzarote segueixen el calendari previst i ja 

comencen a visualitzar dos grans espais verds per al barri de Sant Andreu. 

 

Laia Ortiz Castellví 
Regidora  Districte de Sant Andreu 
 
Pl. Orfila, 1 1a planta 
08030 Barcelona 
93 291 69 10 
regsantandreu@bcn.cat 
www.bcn.cat/santandreu 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

I per part del IMU es va presentar a finals d’abril el projecte d’urbanització de la Rambla 
Marta Mata amb previsió que es licitarà aquest mes de maig. 

 

La plaça de la Trinitat encara la recta final i aquest estiu començaran les obres del 

carrer Galícia. 

 

Les obres de Cardenal Tedeschini ja estan acabades i les del carrer Puerto Príncipe 

ho faran a finals de juny. 

 

A Bon Pastor, la plaça Mossèn Cortinas ja està en obres, que està previst que acabin 

al desembre. 

 

OCUPACIÓ 
Una altra fita per nosaltres molt rellevant és la constitució de la Taula d’ocupació del 
Districte, una de les mesures incloses al PDE. Ben aviat us farem arribar un document 

de valoració de l’assoliment d’objectius del PDE el passat 2017, retorn que ja s’ha fet al 

Consell de Comerç i a la Taula del polígon. 

 

I en matèria d’ocupació també és important la reunió de la Taula del polígon del Bon 

Pastor, a la que la majoria de grups municipals vau assistir, on vam avançar en temes 

com la mobilitat, la dinamització i propostes de futur per al polígon. 

 

A nivell de dinamització comercial és important mencionar la nova edició d’Atrapa la 
tapa, de la mà de les associacions de comerciants. Gràcies als establiments implicats 

per animar els vespres de dijous als nostres barris. 

 

El projecte executiu del Centre d’Interpretació del Treball a la Nau F del recinte de 

Fabra i Coats s’està fent  consensuat amb les entitats vinculades a partir de la Taula 

d’aquest centre. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MOBILITAT 
Pel que fa busos esperem l’arribada del V33 aquest juny. 

 

A més, el carril bici de Segre finalitzarà aquesta setmana, havent incorporat la millora 

dels guals i vorades malmesos. 

 

El canvi de sentit del carrer Cep al barri de Congrés-Indians també ha estat executat 

pel Districte. 

 

Hem realitzat dues reunions amb la Direcció de TMB per requerir la solució a les 

vibracions de la línia 9. 

 

DRETS SOCIALS 
En clau educativa, enguany celebrem els 40 anys de les escoles d’adults (Bon Pastor, 

Sant Andreu, Trinitat Vella). Seguim treballant en els temes als que ens hem 

compromès a desencallar en aquest mateix plenari (Mestre Gibert, Ferran i Clua, 

Institut St Andreu-La Sagrera...). 

 

Durant aquest període s’ha fet la campanya de preinscripció a les escoles, amb una 

Oficina Municipal d’Escolarització a Sant Andreu. 

 

S’ha obert el període de preinscripció per les Escoles Bressol. Per millorar el servei a 

les famílies, aquest any s’incorpora com a novetat la preinscripció per internet, per mitjà 

del portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. S’hi podrà accedir mitjançant el 

web barcelona.cat/escolesbressol/preinscripció, que estarà operatiu entre el 2 i el 14 de 

maig. Si ho prefereixen, les famílies podran presentar igualment la sol·licitud de manera 

presencial. 

 

Amb la mateixa finalitat de simplificar els tràmits, les famílies únicament hauran 

d’aportar la documentació que l’Ajuntament no pugui comprovar directament amb el 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

padró. El barem del criteri de proximitat del domicili es farà amb l’adreça del volant de 

convivència de l’alumne. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) 

comprovarà aquesta informació directament amb el padró municipal. 

 

El proper curs el Districte de Sant Andreu comptarà amb la nova EBM Canòdrom. 

 

I justament la setmana passada vam assistir un any més a l’Audiència jove, on vam 

parlar amb cinc escoles sobre el zoo que volem. 

 

I si parlem de drets socials hem d’estar molt orgullosos i orgulloses de la feina que 

estem fent al districte, de la mà de les entitats, per visibilitzar i defensar els drets del 

col·lectiu LGTBI. El dia 6 d’abril vam tenir un acte per la visibilitat trans a La Sagrera, 

amb una gran participació, i el proper 17 de maig l’acte de ciutat del Dia contra 

l’homofòbia es farà també al nostre districte, aquí a la plaça Orfila. 

 

A nivell d’esports també cal esmentar el “Taller pràctic per conèixer els aspectes clau 

per presentar-se a concursos públics” que es durà a terme al juny al centre cívic Baró 

de Viver adreçat especialment a entitats dels barris del districte. A la tardor es farà el 

curs de gestió esportiva on s’animarà a les mateixes entitats a inscriure’s. 

 

I l’obertura de les pistes Torras i Bages ja és una realitat. Esperem poder fer una 

jornada de portes obertes durant les properes setmanes. 

 

De l’àmbit cultural ens hem de felicitar pel projecte Calidoscopi Cultural, que 

representa un nou impuls a tots els equipaments del Districte i un salt endavant 

respecte anteriors edicions. 

 

PREVENCIÓ 
Per a l’estiu mantindrem i ampliarem els serveis que ajuden a una millor convivència en 

alguns espais públics. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Els agents cívics a Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de viver seguiran durant tot el temps 

d’estiu amb els mateixos horaris que a l’ hivern.  

 

El servei de vulnerabilitat treballa a Bon Pastor i Trinitat Vella per prevenir situacions 

habitacionals complicades. 

NAVAS 

Al barri de Navas ens hem trobat amb els i les joves del centre obert per conèixer la 

seva percepció del barri i especialment de la plaça Ferran Reyes. També treballem en 

algunes millores d’aquesta plaça per tal que tots els col·lectius s’hi sentin còmodes. 

Hem solucionat el problema amb el semàfor del carrer Navas amb Indústria i el carril 

bici es posarà en marxa en breu. 

TRINITAT VELLA 

A la Trinitat Vella hem avançat en el projecte de la cal·listènia de la mà del Pla de 

Barris, amb la participació de diversos joves del barri. També les tanques del camí del 

rec han estat decorades dins el mateix projecte.  

Segueix endavant el projecte de la mitgera de la futura plaça dels Drets dels Infants així 

com la pròpia plaça. 

Està en marxa l’execució subsidiària per part del Districte de la coberta del Passadís de 

Trinitat Vella per tal de permetre l’actuació posterior de Pla de Barris en la millora dels 

accessos. 

 

El conveni amb Trinijove, un acord professionalitzador sobre Arts Escèniques en les 

praxis de maquillatge i escenografia, ja està en aprovat i el signem aquesta 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

setmana. Us informarem dels cursos professionalitzadors que es portaran al barri de 

Trinitat Vella però accessibles per a totes les persones del Districte. 

 

I en relació a la memòria històrica, i dins el programa d’actes de la Primavera 

Republicana, vam descobrir la placa que recorda el passat de la presó de dones de la 

Trinitat. 

 

Avança el procés de participació a Trinitat Nord per definir equipaments de la 

transformació de Trinitat Nord. Al procés engegat des del Districte s’hi sumen les 

propostes de les entitats amb una trobada que es farà aquest diumenge. 

 

CONGRÉS 

Avancem amb el projecte de reurbanització de la plaça del Canòdrom i jardins Vèlia, 

que es presentarà al proper consell de barri. També estan avançant les reunions per 

definir l’equipament esportiu.  

Ahir mateix Districte, AVV i comerciants es van trobar per seguir treballant en la 

dinamització comercial del barri. I per fi ja tenim calendari d’actuació en la accessibilitat 

del metro de Maragall. 

Aprofito per felicitar a El Caliu pel seu 30è aniversari i al Casal de Barri Congrés-

Indians pels seus primers 10 anys de vida. 

SANT ANDREU 

A banda de les obres del carrer Gran, hem iniciat el procés participatiu del Pla d’usos 

per tal de protegir el comerç de proximitat i garantir que el carrer Gran sigui encara més 

gran, com diu la campanya que fa unes setmanes ja és als carrers. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Des d’aquest mes s’ha fet la cessió d’ús provisional de les pistes poliesportives Torres i 

Bages  a la Societat Esportiva Sant Joan de Mata per tal que puguin deixar el pavelló 

on eren fins ara. Les obres d’ampliació de l’escola comencen aquest mes.    

El projecte Temps de cura també és una de les petites perles amb què treballem, per 

veure com repartim el nostre temps i com cuidem a la nostra gent i a nosaltres 

mateixos. 

La urbanització del recinte de la Fabra i Coats, que es va explicar a la sessió 

consultiva, també ha començat a caminar i pretenem deixar un projecte abans que 

acabi el mandat. 

I per fi, els ascensors de l’estació de Sant Andreu Comtal ja són una realitat. I fa unes 

setmanes vam sentir el ministre de foment des de les obres de l’estació de La Sagrera 

afirmant que les obres de l’estació de Sant Andreu es licitaran a l’estiu i preveu que 

estiguin enllestides al 2020. Com sempre estarem molt a sobre d’aquesta qüestió. 

LA SAGRERA  

El Parc de la Pegaso mantindrà els serveis de dinamització de les pistes, que ara ja té 

mig any i que permet un ús mes adequat d’aquest parc. També s’han fet ja les sessions 

amb les tres escoles que han participat al disseny del futur espai jugable. Abans de 

l’estiu farem una sessió amb les entitats del barri i podrem començar a esbossar quin 

futur volem per al parc. 

També volem felicitar l’Escola Pegaso que aquest any celebra els 40 anys i l’inici del 

camí escolar que comença aquest divendres. 

Agraïm la feina feta als professionals que des del mes de març treballen al casal de 

barri de Torre de La Sagrera, amb una bona valoració per part dels usuaris i usuàries. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Davant la preocupació per la reducció de pediatria al CAP Sagrera, a través de la 

Comissionada de Salut, Gemma Tarafa, vam reclamar al Consorci Sanitari una reunió 

d’urgència per garantir continuïtat del servei i hem exigit reunions de seguiment amb la 

Plataforma. S’han realitzat dues reunions. Ara el compromís de Departament de salut 

és cobrir les places, però seguirem de prop el compliment dels compromisos per part 

de la Generalitat. Hem assistit com a Districte a aquestes reunions.  

BON PASTOR 

A Bon Pastor, vam inaugurar el centre obert de la Fundació CEL. També vam visitar les 

obres casal de la Gent Gran, que segueix segons calendari previst. I el regidor de 

mercats, Agustí Colom, així com el gerent de l’IMMB, van ser al mercat per desencallar 

algun tema pendent i resoldre dubtes. 

Aviat iniciarem la participació sobre el nou equipament d’Enric Sanchis i les funcions 

que ha de tenir per al barri.    

 

Prèviament a l’inici de les obres de la Fase 4, s’està treballant sobre la proposta 

d’urbanització dels entorns d’aquesta quarta fase.  Ja s’han adjudicat tres blocs de la 

4a fase i en breu sortiran els propers dos blocs. 

 

I fa uns dies va obrir el nou local Alencoop, al polígon. La cartera de serveis de la 

cooperativa s’amplia així com el seu radi d’acció. 25 persones de 10 països diferents 

han trobat en aquesta cooperativa la seva manera de guanyar-se la vida. 

BARÓ DE VIVER 

A Baró de Viver vam inaugurar amb èxit l’Àrea d’Esbarjo de Gossos, de nivell de 

Districte. També les obres del clavegueram dels carrers Clariana i Campins s’estan 

acabant amb la participació veïnal. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

I uns dies abans de Sant Jordi vam presentar amb molta assistència el llibre de Josep 

Capsir sobre els consells de guerra a Baró de Viver. Va ser un acte molt emotiu de 

reconeixement a moltes víctimes oblidades del Franquisme. 

 

També vam ser fa unes setmanes al tercer aniversari del Centre Cívic de Baró de 

Viver, el pal de paller de les activitats del barri. Felicitats a l’equip que hi treballa! 

 

Per acabar, us animo a participar del Calidoscopi Cultural durant tot el mes de maig i en 

especial a la Fira Literal que té lloc aquest cap de setmana al Recinte de la Fabra i 

Coats. 

 

Laia Ortiz Castellví 

8 de maig de 2018 


