
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Informe de la regidora (Consell Plenari - març 2018) 
 
Bona tarda a totes i a tots, 
 
En l’informe d’avui faré balanç de les accions dutes a terme pel govern del Districte en els 
darrers mesos, que inclouen activitats tan importants com les festes de Nadal, el Carnestoltes i 
la posada en marxa de diversos projectes a tot el Districte. 
 
En primer lloc, m’agradaria fer una valoració molt positiva de la campanya nadalenca. Arreu del 
Districte s’hi han fet activitats, tot i que la més destacada és la Fàbrica de Reis amb una 
assistència superior a les 35.000 persones. També els comerços s’hi han sumat amb senyals 
identificatives a tot el barri de Sant Andreu. Les cavalcades de Reis de tots els barris també van 
ser molt participades un cop més. 
 
A nivell de campanya de Nadal, també valorem positivament la ubicació del mercat provisional 
de Sant Andreu al carrer Sant Adrià. 
 
En segon lloc, vull destacar les activitats més concorregudes del que portem d’any. Gener és 
data assenyalada per la Festa dels 3 tombs. Aquest any va comptar amb una assistència 
d’unes 9000 persones segons la Guàrdia Urbana que van fer petit el nou recorregut. 
 
I al febrer, la festa del rei Carnestoltes ha portat celebracions i rues a tots els barris del 
Districte. Trinitat Vella va tornar a oferir unes comparses d’alt nivell que vam poder compartir 
sota el fred de la llosa amb l’alcaldessa Ada Colau. Els casals de gent gran i altres 
equipaments van dur a terme moltes activitats. Així doncs, grans i petits van poder celebrar 
com toca aquesta festa. 
 
Arreu dels barris hi hem pogut tirar endavant nous projectes. Hem obert la nova àrea de gossos 
a Baró de Viver i fa deu dies també es va tancar amb els veïns el projecte del camp de futbol. 
En relació a Baró, cal mencionar que les obres de renovació del clavegueram dels carrers 
Clariana i Campins segueixen el seu curs. 
 
Al Bon Pastor hem creat la figura del gestor de mobilitat del polígon, que a partir de l’1 de març 
treballa a peu de carrer per conèixer els problemes del polígon i per la mobilitat sostenible. 
També hem iniciat les obres de la plaça Joan Cortinas, amb unes àrees infantils dissenyades a 
partir de les demandes dels infants del barri. I avancen a bon ritme les obres del Casal de la 
Gent Gran i del mercat. Finalment, del Bon Pastor també vull destacar que es farà un nou 
sorteig amb els pisos sobrants. 
 
També s’han fet les marxes exploratòries del Pla de Barris a Trinitat Vella i Bon Pastor i molt 
especialment cal destacar la jornada d’inclusió social del passat dimarts al Centre Cívic Bon 
Pastor, amb desenes d’entitats, professionals i tècnics i tècniques de l’Ajuntament que treballen 
incansablement per millorar les condicions de vida de les persones de la Franja.  
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A la Trinitat Vella s’han adquirit els tres locals per fer el futur Casal de Gent Gran del barri i les 
obres de la plaça estaran llestes, tal i com estava previst, per Sant Joan. L’aula mediambiental 
també ha començat a caminar amb un educador i una educadora que es van presentar al 
consell de barri i ja han iniciat les seves activitats. 
 
Al barri del Congrés-Indians hem creat el grup de treball per definir el projecte bàsic del 
Pavelló Esportiu de Canòdrom i hem recuperat les reunions amb la Taula del Canòdrom per fer 
unes actuacions d’urgència a la plaça i als Jardins Vèlia aquest mateix any. Ben a la vora ja 
s’estan acabant les obres del carrer Cardenal Tedeschini que han d’estar llestes aquest mes i 
les de carrer Puerto Príncipe, de cara al maig. Finalment, l’escola Bressol Canòdrom estarà a 
punt a l’inici del curs vinent. 
 
A La Sagrera el Casal de Barri de La Torre de la Sagrera ja està en marxa des del dia 1 de 
març. També ens hem reunit amb veïns i veïnes per explicar els projectes de reurbanització 
dels entorns de les vies, a càrrec de BSAV. Les obres del Camp del Ferro també avancen 
malgrat la gran envergadura i les molèsties que comporten a l’entorn. 
 
Les obres de l’AVE s’han reprès i vam organitzar la sessió informativa sobre aquest tema a la 
Torre de la Sagrera el passat 1 de febrer. Seguirem insistint per tal que es mantinguin els 
terminis. En aquest sentit, i fruit de la pressió del Districte, també s’han enllestit ja els ascensors 
de Sant Andreu Comtal, que ben aviat estaran en funcionament. 
 
Pel que fa Sant Andreu de Palomar s’han suspès les llicències del carrer Gran de Sant 
Andreu com a pas previ a l’elaboració d’un Pla d’usos que farem de la mà de veïns, veïnes i 
comerciants al llarg d’aquest any 2018. Les obres de pacificació començaran ben aviat, a l’abril, 
i comptarem amb un referent per facilitar la comunicació amb els comerços i totes les persones 
que tinguin algun problema derivat de les obres. 
 
A Sant Andreu també hem donat suport a l’exposició del Rec Comtal que organitza amb molt 
èxit el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias. Com ja vaig dir a la inauguració, aquest és el primer pas 
del futur Centre d’Interpretació del Rec Comtal que obrirà primer provisionalment i després de 
forma definitiva a les cases del carrer del Pont. Cal dir també que estem enllestint el Pla 
Director per protegir aquestes cases, que com sabeu són de gran interès històric. 
 
Acabant amb el repàs de Sant Andreu, és fonamental comentar l’obertura del pas de vianants 
entre el nostre districte i Nou Barris a través de la Meridiana a l’alçada del carrer Sòcrates, i la 
pavimentació de la rambla Onze de setembre per sota del carrer Gran de Sant Andreu. El Parc 
Santiburcio i el PERI Lanzarote també permetran dotar de més espai verd el barri de Sant 
Andreu. 
 
I al Districte també arriba la mesura de govern per fer de Barcelona una ciutat jugable, un 
impuls del joc a l’espai públic perquè els infants siguin protagonistes. El Parc de la Pegaso es 
transformarà en un nou espai lúdic multifuncional, referent del joc a Barcelona. I a Casernes,  la 
Trinitat i a Bon Pastor es duran a terme noves àrees de joc per fer espais més amables per a 
infants. 
 

Al barri de Navas s’han iniciat les obres del carril bici del carrer Navas de Tolosa que ens 
permetrà enllaçar la plaça Maragall amb l’avinguda del Litoral.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
En matèria educativa, ha començat la campanya de preinscripció a la ciutat de Barcelona. S’ha 
obert una Oficina Municipal d’escolarització al districte per acompanyar a les famílies en el 
procés. S’han fet dues sessions informatives sobre l’oferta educativa, a Sagrera i Sant Andreu, 
on han participat més de 300 persones. S’ofereixen 31 grups a P3 en centres públics i 23 a 
centres concertats.  
 
S’impulsen mesures per combatre la segregació escolar als centres educatius i garantir la 
qualitat i innovació pedagògica a tots els centres del Districte. El treball conjunt que s’ha 
realitzat entre Consorci Educació amb l’Institut Municipal de Serveis Socials ha permès 
identificar l’alumnat de P3 amb necessitats específiques derivades de situacions socials 
desafavorides, a partir de la informació disponible dels alumnes nascuts l’any 2015 que estan 
inclosos al Fons Extraordinari d’ajuts d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys. 
 
En clau esportiva també cal destacar la inversió feta a l’estadi Narcís Sala per renovar la 
marquesina i les properes actuacions que s’hi faran als vestuaris i per combatre les humitats. 
Les pistes de bàsquet de Torres i Bages amb Via Favència també estaran llestes aquesta 
primavera. 
 
Vull destacar el nou impuls que el comissionat de cultura, Joan Subirats, pretén donar al recinte 
de la Fabra i Coats a nivell cultural i educatiu però sobretot vinculat al barri i al Districte. Vam 
visitar tots els equipaments amb el seu equip i ja s’està treballant en una proposta que integri 
tots els serveis que s’hi donin per fer del recinte un referent a nivell de ciutat i sobretot ser molt 
permeable amb el seu entorn. Un esdeveniment important d’aquest inici d’any va ser el Som 
Cultura Popular, unes jornades de 3 dies que van reunir a la Fabra i Coats entitats d’arreu de 
Catalunya per debatre i intercanviar experiències sobre aquest tema. 
 
En relació a l’àrea de drets socials tenim el balanç de l’informe semestral a Sant Andreu amb 
algunes dades sobre l’activitat de l’institut Municipal de Serveis Socials als nostres barris: 

- S’ha reduït un 17% la llista d’espera als Centres de Serveis socials entre juliol i 
desembre 2017. 

- S’ha incrementat un 4% el nombre de persones amb atenció domiciliària i un 12,3% 
les persones usuàries del servei de teleassistència. 

- Hi ha hagut un increment del 16% dels menors en situació de risc o vulnerabilitat per 
part dels EAIAs 

 
I finalment, en matèria d’ocupació: Sant Andreu és el sisè districte de la ciutat en nombre de 
persones aturades, amb un 7.9% d’atur registrat, mentre que la mitjana de la ciutat és 7.1%. 
Per tal de combatre-ho amb les eines de què disposem ja s’ha convocat la Taula d’ocupació del 
Districte per d’aquí uns dies. Aquesta taula, presentada a la sessió consultiva de fa dues 
setmanes, és una de les mesures contemplades al Pla de Desenvolupament Econòmic del 
Districte i està formada per empreses d’inserció laboral, cooperatives d’ocupació, fundacions 
d’integració laboral, centres de formació ocupacional, i equipaments amb programes d’inserció 
laboral o de formació ocupacional. Serà un grup de treball on es posaran en comú projectes 
ocupacionals i es compartiran experiències i metodologies. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Per acabar, vull reiterar el suport de l’equip de govern a la vaga feminista d’aquest dijous, 8 de 
març. Després es llegirà la Declaració Institucional que dóna plena suport a la vaga i crida a la 
concentració a les 12h aquí davant de la seu del Districte. També aprofito per animar-vos a 
participar a les activitats que es fan entorn el Dia Internacional de les Dones a tots els barris de 
Sant Andreu. L’acte central serà dimarts 13 a les 18.30h a la Fàbrica de Creació del Recinte de 
la Fabra i Coats. 
 
Com veieu han estat tres mesos molt intensos, de molta feina per part de tots i totes. Agraeixo 
especialment aquesta feina a l’equip tècnic del Districte i a totes les entitats que amb la vostra 
tasca lluiteu per uns barris més dignes. 
 
Ara estic a l’espera dels vostres comentaris. 

 
 
 
 
Laia Ortiz Castellví 
Regidora del Districte de Sant Andreu 
Barcelona, 5 de març de 2018 


