
CONSELL DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

INFORME-BALANÇ CONSELLER 
 

VALORACIÓ general 

El consell és un òrgan de participació ciutadana en matèria ambiental, té programades de forma ordinària dues 

reunions a l’any (algunes extraordinàries si els temes ho aconsellen). Malgrat ser un òrgan per “animar” a la participació 

ciutadana en temes mediambientals, a la pràctica, ha funcionat més com un òrgan d’informació i consulta. 

Malgrat estar convidats tots els agents potencialment interessats en el tema del districte, l’assistència al mateix s’ha 

reduït generalment al conseller i tècnica del districte, als conselleres dels partits polítics amb representació al 

plenari, algun veí o veïna a títol personal o representant alguna associació de veïns, escoles..., i als tècnics convidats 

en funció dels temes  

BALANÇ en funció del P.A.D. 

Sobre UNA BARCELONA MÉS HUMANA I EN TRANSICIÓ ECOLÒGICA (punt 3 del P.A.D.) 

3.1.- MEDI AMBIENT I ESPAI PÚBLIC 

3.1.1.- Obrir el recinte de la Fabra i Coats al carrer Gran de Sant Andreu 

En tramitació 

3.1.2.- Millorar la gestió del servei de neteja i recollida d’escombraries 

Treball continuo 

3.1.3.- Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic 

Actuacions en jardins d’Elx i carrer Torroella de Montgri a la Sagrera, plaça de la Guineu i Ferran Reyes a Navas, plaça 

Mossèn Cortines al Bon Pastor, plaça de la trinitat vella i carrer Galícia, carrer de Puerto Principe (Congrès Indians), 

Borriana i rambla de Fabra i Puig/Onze de Setembre a Sant Andreu 

Realitzat 

3.1.4.- Realitzar un estudi lumínic de l’espai públic 

Realitzat 

3.1.5.- Instal·lar una estació per mesurar la qualitat de l’aire a l’avinguda Meridiana 

A punt de realització 

3.2.- Verd urbà i biodiversitat 

3.2.1.- Augmentar les zones de verd i millorar el manteniment de les existents 

Treball continuo 

3.2.2.- Ampliar la xarxa d’horts urbans ecològics 

Intent de potenciació “Fàcil” en els barris de la franja, dificultat a la resta 

3.2.3.- Convertir els accessos al riu Besòs en un espai verd 

Pendent 



3.2.4.- Crear una àrea d’esbarjo per a gossos 

Fet a Baró de Viver 

3.5.- ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 

3.5.1.- Millorar la xarxa de clavegueram 

Treball continuo 

3.5.2.- Pla per fomentar l’eficiència i l’estalvi energètic 

Treball continuo 

3.5.3.- Augmentar la xarxa de punts verds 

En discussió la proposta de Navas 

3.5.4.- Aula d’educació ambiental al districte 

Feta l’assignació de dos educadors mediambientals 

Pendent de realitzar l’aula al parc de la trinitat 

3.5.5.- Projecte BeSostenible 

Iniciat tot un seguit d’accions com la instal·lació de la cooperativa Alencoop, pla de dinamització ambiental amb BCN 

activa..., en la línia d’acabar de fer un projecte més ample i ambiciós 

 

BALANÇ en funció dels temes parlats en les sessions del consell 

Propostes per avançar en la realització de les festes més sostenibles 

Ha estat relativament fàcil en el tema de recollida selectiva de restes “festius” amb papereres “mòbils”. Dificultats 

per avançar en el tema d’us de gots de plàstic reutilitzables (la proposta de vaixella reutilitzable d’utilitzat molt poc) 

Mesures i intervencions d’eficiència energètica a edificis municipals i renovació de carrers 

Es continua avançant, les noves construccions estan en la línia com l’edifici de nova construcció a Porta Trinitat 

Informacions i potenciació de diferents campanyes: Carregat d’energia, setmana de la mobilitat, dia sense cotxes, 

mans al verd 

Explicació detallada i valoració final 

Presentació dels educadors mediambientals, proposta de construcció de l’aula i activitats trimestralment 

Explicació detallada i valoració final 

Naturalització dels espais i biodiversitat 

Presentació projectes 

Barris més sostenibles 

Explicació detallada i valoració final 


