
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Informe de la regidora – Consell de Districte, 3 de juliol de 2018 
 
 
Bona tarda a totes i a tots  
 
 
Ens trobem de nou al Consell Plenari de Districte. Abans de detallar les principals 
accions dutes a terme aquests darrers dos mesos m’agradaria agrair i felicitar les 
comissions de festes de Trinitat Vella i Baró de Viver per la feina feta durant les 
seves festes majors, així com les entitats vinculades a revetlles de Sant Joan, les 
Festes de la Primavera de l’Ateneu L’Harmonia i les Jornades de consum responsable. 
 
També ens hem de felicitar des del Districte per haver iniciat el conveni amb la Fira 
Literal, que enguany i malgrat la pluja va ser un èxit de nou i segueix creixent en 
quantitat però sobretot en qualitat. I cal destacar també l’ambiciós conveni signat amb 
Trinijove per dur a terme estudis professionalitzadors vinculats a les arts escèniques a 
Trinitat Vella i amb l’Associació Pont del Dragó que comença a construir el seu projecte 
de centre ocupacional per persones amb discapacitats físiques. 
 
 

1. Obres 
 
A nivell d’obres al Districte, cal posar de relleu que la pacificació del carrer Gran de 
Sant Andreu no està generant cap problemàtica destacada i avança al ritme esperat. 
Gràcies a la bona feina del referent d’obres que Districte ha contractat, el diàleg és 
freqüent amb entitats veïnals, comerços, Districte i direcció d’obres. En breu es reunirà 
de nou la Comissió de Seguiment per avaluar aquestes qüestions i enfrontar el repte de 
la mobilitat. 
 
Durant els mesos de maig i juny s’han dut a terme les activitats participatives sobre 
el Pla d’usos del carrer Gran. Veïnat i comerciants han pogut fer arribar les seves 
reflexions a l’equip redactor del document que preveu tenir el document acabat per 
portar a aprovació inicial tornant de l’estiu. 
 
Aquest juliol finalitzen les obres de plaça Trinitat,  el Parc Santiburcio i el PERI 
Lanzarote, a més del carrer Puerto Príncipe. Aquestes obres dotaran de més espai 
verd el barri de Sant Andreu, que guanyarà un nou espai ben gran que veïns i veïnes 
hauran de fer-se seu. 
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Al Bon Pastor, acabarem l’any amb tres grans obres finalitzades. La Plaça Mossèn 
Cortinas ja té les obres en marxa, i el mercat i el Casal de Gent Gran estaran llestos a 
la tardor. 
 
Han començat també les obres del carril bici del carrer Dublín-Rovira i Virgili i s’ha 
renovat la pintura del circuit per les classes de circulació viària del Parc de la Pegaso. 
 
I, finalment, el Camp del ferro: la comissió es va reunir el dia 27 de juny amb les AVV 
de La Sagrera i St Andreu Sud, a més dels tècnics competents i els consellers/es de 
l’oposició. 
 
Pel que fa la participació en operacions urbanístiques, i a banda del pla d’usos del 
carrer Gran, esmentem també el procés sobre Trinitat Nord que ha arribat al seu final 
i s’ha enviat l’informe a la comissió de seguiment; dues sessions participatives sobre la 
futura plaça de la Pomera i els debats sobre el nou equipament del carrer Enric 
Sanchís a Bon Pastor. 
 
 

2. Feminismes i LGTBI 
 
Ens enorgulleix que les entitats de Sant Andreu però també les d’arreu de la ciutat 
posin el nostre Districte al mapa de les reivindicacions LGTBI. El passat 17 de maig 
vam celebrar a plaça Orfila l’acte de ciutat en motiu del Dia contra la LGTBIfòbia amb 
molta assistència. 
 
 

3. Esports 
 
Com sabeu, l’acabament de temporada és ben intens en tots els clubs esportius de 
Sant Andreu. Aquests mesos és temps de sopars de tancament de curs, així com de 
lliurament de trofeus, celebracions i nous reptes. 
 
L’enderroc del pavelló de l’escola Ignasi Iglesias ha coincidit, tal i com estava previst, 
amb l’entrada en funcionament de les pistes de Torras i Bages. Dues noves pistes 
que vam poder visitar a la jornada de portes obertes i que tenen molt bona valoració 
per part dels usuaris i usuàries. 
 
En matèria esportiva també cal felicitar-nos per la lluita per la promoció d’ascens a 
Segona B de la Unió Esportiva Sant Andreu, un esdeveniment que va mobilitzar a 
bona part dels andreuencs i andreuenques. Malauradament no va poder ser. 
 
I els premis Ciutat de Barcelona de natació, organitzats un any més pel Club Natació 
Sant Andreu i que van posar el club i el nostre districte en el mapa de l’esport 
internacional. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
4. Cultura i memòria històrica 

 
Amb l’arribada de la primavera les activitats culturals floreixen encara més als nostres 
barris. A Congrés, es van fer dues grans activitats durant el mes de maig sota el 
paraigua de les “Grades Obertes”, que s’ampliaran amb sis sessions de cinema 
durant el juliol i l’agost. 
 
El Calidoscopi Cultural va fer vibrar tot el mes de maig bona part dels equipaments 
del Districte amb grans propostes culturals que van finalitzar amb un recital poètic d’allò 
més interessant amb David Castillo, Feliu Formosa i Joan Margarit. 
 
El programa Parasol, presentat a les comissions consultives, recull totes les activitats 
d’estiu que es fan als barris de Sant Andreu. 
 
També vam acompanyar les entitats de Congrés-Indians que van celebrar els deu anys 
del seu casal de barri, un equipament molt utilitzat i molt ben valorat per veïns i veïnes; 
vam ser als 70 anys de l’escola d’aprenents de la Maquinista; els premis Fica’t al SAT 
amb una desena de projectes del districte i vam lliurar el Premi Miquel Casablancas. 
 
En matèria de memòria històrica vam organitzar just la setmana passada la xerrada 
sobre la guerra civil a Sant Andreu dins el cicle Barcelona Bombardejada que 
commemora el 80è aniversari dels  bombardeigs de la ciutat. 
 
Seguint amb la memòria històrica, ens hem reunit amb el Comissionat de Programes 
de Memòria, Ricard Vinyes, per avançar en els espais museístics vinculats al Rec 
Comtal i a la història de Sant Andreu. D’una banda, reivindiquem el parc arqueològic i 
el molí i, de l’altra, les cases del carrer del Pont. D’aquesta última ja hem rebut el Pla 
Director que ens permetrà saber les possibilitats de conservació i ús de l’espai. 
 
Parlant de comissionats també ens hem trobat amb Joan Subirats, comissionat de 
Cultura, amb qui vam treballar sobre la urbanització i concepció global del Recinte de 
la Fabra i Coats, així com el seu arrelament al territori. Sabem que és un repte encara 
pendent la seva permeabilitat i en aquesta direcció treballem plegats, Comissionat i 
Districte. 
 
En matèria cultural també volem comentar que ja treballem de la mà de la Comissió de 
Festes i de les Festes Reivindicatives per la propera Festa Major de Sant Andreu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

5. Educació 
 
Com ha sortit diversos cops al Consell Plenari, des de l’equip de govern del Districte 
seguim acompanyant les reivindicacions i assumptes pendents de les escoles Mestre 
Gibert, La Maquinista i 30 passos. En tots els casos estem fent tot el que està a les 
nostres mans. 
 
També seguim amb atenció les obres ja iniciades a l’Escola Ignasi Iglesias i treballem 
de la mà de l’Emili Juncadella per fer un nou espai d’estada al xamfrà de davant del 
centre. 
 
I entre els actes en matèria educativa hem assistit als Jocs Florals, on vam poder 
gaudir d’unes peces de gran qualitat; al 40è aniversari de les escoles d’adults; a 
l’aniversari de l’Aula d’Extensió Universitària i vam fer retorn sobre el procés participatiu 
de l’espai jugable del Parc de la Pegaso. 
 
Tal i com es va explicar a la Comissió Consultiva, entre les activitats d’estiu de 
Districte ofereix: 

- 35 casals d’estiu amb 22.640 places ofertades 

- 9 colònies i 482 places ofertades 

- 21 campaments i rutes amb 489 places ofertades 

- 23 bressols i 1397 places ofertades 

- 26 campus i casals d’estiu i 11.645 places ofertades 

- Activitats sociocultural i 200 places ofertades 

 

6. Salut 
 
Des del primer dia que van saltar les alarmes al CAP La Sagrera sobre els serveis de 
pediatria hem acompanyat a la plataforma facilitant les reunions amb les diferents 
administracions i vetllant pel manteniment del servei. 
 
 

7. Gent gran 
 
Pel que fa la gent gran del districte, hem acompanyat els aniversaris d’El Caliu i el 
Casal Bascònia, amb dues grans festes. També hem visitat el Centre de dia de la 
Casa Bloc, un espai molt ben valorat per veïns i veïnes. 
 
 

8. Ocupació i Polígon 
 
En matèria d’ocupació ens podem felicitar pels passos endavant que anem donant. 
D’una banda, la Taula d’ocupació ja s’ha reunit per segona vegada i té prevista una 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

tercera trobada ara al juliol. Ja ha sortit algun projecte fruit del treball conjunt de les 
entitats. 
 
També hem assistit a la inauguració dels locals de Càritas i el seu projecte “Feina amb 
cor”, al Bon Pastor, així com a la tardor rebrem un projecte molt potent com el de 
Femarec al polígon. Ja ens hem reunit amb l’entitat, que compta amb tot el nostre 
suport. 
 
A nivell de polígon hem avançat en la feina sobre el planejament, després d’una 
trobada molt profitosa amb empreses, serveis tècnics i altres actors, que es va fer fa un 
parell de setmanes. 
 
I, per últim, seguim desplegant el Pla de Desenvolupament Econòmic, que just 
aquesta setmana compleix un any. Mensualment es reuneix el grup motor per fer-ne 
seguiment i ja ha fet retorn als diversos espais on n’ha de fer.  
 
 

9. Mobilitat 
 
En relació a la mobilitat aquesta setmana s’inicia la implantació de l’àrea regulada de 
Congrés-Indians, llargament treballada amb comerciants i veïnat. Entrarà en 
funcionament al setembre. 
 
La NXB ha complert la nova fase de desplegament aquest mes de juny amb el V33 i el 
D50 que passen pel Districte. És especialment important el V33 que uneix Baró de 
Viver i Bon Pastor amb Santa Coloma i el litoral barceloní. 
 
Recollint les demandes de la zona sud de Sant Andreu, s’ha reimpulsat l’aparcament 
subterrani de Can Portabella per resoldre els problemes que té la zona. S’ha 
encomanat a BSM la seva gestió. 
 
 

10. Comerç 
 
En termes de comerç, vam acompanyar a les associacions de comerciants a la seva 
sortida al carrer els dies 2 i 9 de juny. Una vegada més es va demostrar la potència 
del teixit comercial dels nostres barris i la importància que tenen per a veïns i veïnes. 
 
Estem treballant especialment amb la Unió de Botiguers Congrés Indians per 
dinamitzar el comerç al barri, també de la mà de l’AVV. Hem iniciat diverses línies 
estratègiques que esperem que tinguin fruits a mig i llarg termini. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

11. Habitatge 
 
I finalment en matèria d’habitatge, a banda de l’àmplia Mesura de Govern presentada, 
cal destacar l’inici de les obres de les noves fases dels reallotjaments del Bon 
Pastor i el procés de regeneració urbana de la Trinitat Vella que afectarà a 368 
habitatges de la Trinitat Vella amb una reforma integral en termes d’eficiència 
energètica i accessibilitat, entre d’altres. 
 
Abans d’acabar, m’agradaria posar de relleu la importància d’haver recuperat un govern 
a la Generalitat, que ens ha de permetre reprendre tots els temes pendents, i el canvi 
de govern a l’estat. Seguirem fent pressió per tal que compleixin amb les seves 
responsabilitats, com amb les obres de l’AVE i els solars del Consorci de la Zona 
Franca d’una banda o la residència de gent gran de Casernes, els centres educatius 
del nostre Districte i els serveis de salut, de l’altra. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol qüestió i el que no pugui resoldre avui per 
manca de temps ho podeu preguntar a qualsevol membre de l’equip de govern. 
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