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ACTA - RESUM  DEL CONSELL DE BARRI DE BON PASTOR  

 

Data:  Dimarts, 10 d’abril de 2018 

Caràcter: Sessió ordinària 

Horari:                De 18:30 hores a 21:00 hores. 

Lloc:   Centre Cívic del Bon Pastor 

 

 

Assistents: 

 

Presidenta:     Laia Ortiz, regidora del districte de St. Andreu 

Vicepresident:      

 

Consellers/res: 

Gerard Sentís, conseller tècnic del districte (GM BenComú) 

Josep Maria Fanlo , conseller del barri (GM BenComú) 

Roger Mestre, GM Demòcrata 

Marcos Rodríguez, GM Ciutadans 

Carmen Santana, GM PP 

Joaquim Pañart,  GM ERC 

Antonio Fortes, GM PSC 

 

Tècnics municipals i ponents: 

Carme Turégano, Gerent del districte 

Enric Serra, Director de Serveis de Llicències i Espai Públic 

Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 

Pere Almera, Tècnic de barri del Bon Pastor 

Virginia Cierco, directora de la Biblioteca del Bon Pastor 

Montse Catalán, CFA Bon Pastor 

Vanessa Rey, Guàrdia Urbana de Barcelona 

Joan Escayola, Guàrdia Urbana de Barcelona 
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Assisteixen representants de les següents entitats:  

 Banc del Temps del Bon Pastor 

 Associació Avis del Barri del Bon Pastor 

 Associació de Veïns del Bon Pastor 

 Associació Rebost Solidari 

 Associació Moteros del Bon Pastor 

 

El nombre total d’assistents és d’unes 80 persones en el moment de màxima afluència. 

 

Ordre del dia 

 

1. Informe regidora 

2. Acció comunitària: presentació projecte Bon Pastor Transforma’t i Salut Alimentària 

3. Presentació projecte nou centre de formació a l’IES Cristòfol Colom 

4. Presentació policia de barri i agents cívics 

5. Precs i preguntes 

 

1. Informe regidora 

 

La regidora explica actuacions que s’han posat en marxa o que afecten al barri: 

o S’han iniciat les obres de la Plaça Mossèn Cortinas 

o S’ha iniciat la rehabilitació de la nau Vila Besós.  

o S’ha impulsat la Taula del Polígon del Bon Pastor 

o S’ha iniciat el Pla de renovació de l’enllumenat del barri, que durarà 2 anys. 

o Projecte Memòria Cases Barates. Ja hi ha un projecte per mantenir tota una 
illa. 

o En els propers mesos es prolongarà la línia H8 fins al metro i es posarà en 
marxa la línia V32 

o En els propers mesos s’iniciarà la reurbanització del carrer Caracas. 

o Durant el proper any es començarà la urbanització del pont del carrer 
Santander per a vianants i bicicletes. 

o L9 i L10. Es tallaran a l’agost per manteniment i funcionarà un bus llançadora 
de substitució. 

o Es construiran pistes de pàdel al CEM Bon Pastor. 
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2. Acció comunitària. Transforma’t Bon Pastor i Salut Alimentària. 

 

El projecte Transforma’t Bon Pastor té com a objectiu aconseguir la participació real de la 
comunitat gitana a la xarxa associativa del barri. S’han triat tres persones de la comunitat 
gitana per exercir de mediadors seguint criteris de gènere, edat, família, formació i vinculació 
al barri. 

El projecte funciona en base a 4 comissions: joves, dones, comerç-veïnatge, i culte evangèlic. 
L’Espai Coneix SCCL és el responsable de la coordinació, planificació i execució del projecte. 

Fins ara s’ha fet un mapa de les famílies gitanes del barri, un seguiment de les zones indicades 
com a conflictives, entrevistes a veïns i veïnes del barri, i s’ha iniciat la tasca de prevenció i 
mediació. 

Es pot consultar la presentació del projecte seguint l’enllaç: 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/transformat_presenta
cio_projecte_taula_comunitaria-1.pdf 

 

El projecte de Salut Pública i Salut Alimentària és una estratègia de treball comunitari 
impulsada pel Districte de Sant Andreu, l’Agència de Salut Pública i el Pla de Barris.  

El seu objectiu és promoure l’alimentació saludable i l’activitat física per tal de reduir el 
percentatge de persones obeses o amb sobrepès.  

Al Bon Pastor les persones més grans de 65 anys presenten valors d’obesitat majors que al 
conjunt de la ciutat (Homes: 22% vs 16%; Dones 29% vs 20%). 

Des de la Taula de Salut Alimentària i activitat física s’estan duent a terme diversos programes 
com ara Endavantal Jr., Cursa Solidària i Horts Urbans. 

Es pot consultar la presentació del projecte seguint l’enllaç 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/projectes_salut_alime
ntacio_i_exercici_fisic_-_nc_jb_consell_barri_2_3-1.pdf 

 

3. Presentació projecte nou centre de formació a l’IES Cristòfol Colom 

 

El director de l’Àrea de Servei d’Educació i Territori explica que un dels principals objectius del 
nou centre és dotar al barri i al districte d’una oferta de formació professional pública. Aquest 
nou centre completarà la transformació de l’oferta formativa del barri, que aquest curs ja 
compta amb l’Institut Escola El Til·ler, que s’especialitzarà en formació artística. 

El nou Cristòfol Colom es convertirà en un centre de referència per estudis de sostenibilitat 
(estudis forestals, jardineria, energies renovables, etc.)  Serà l’únic centre de la ciutat que 
oferirà cicles formatius d’estudis forestals, jardineria, fet que atraurà alumnes de fora del barri 
i de la ciutat. 

El nou institut es convertirà també en un centre motor per a la professionalització del joves i 
dels adults del barri, oferint accions formatives impulsades per Barcelona Activa vinculades a 
les necessitats empresarials del polígon industrial del Bon Pastor. El punt d’informació i 
assessorament de Barcelona Activa, que ara es troba al Centre Cívic, es traslladarà al nou 
institut i treballarà per derivar les persones en recerca de feina a la realització d’accions 
formatives. 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/transformat_presentacio_projecte_taula_comunitaria-1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/transformat_presentacio_projecte_taula_comunitaria-1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/projectes_salut_alimentacio_i_exercici_fisic_-_nc_jb_consell_barri_2_3-1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/projectes_salut_alimentacio_i_exercici_fisic_-_nc_jb_consell_barri_2_3-1.pdf
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El projecte executiu de la reforma de l’edifici ja està fet, s’han licitat les obres i es preveu que 
començaran el setembre de 2018. Tindran una durada d’entre 12 i 15 mesos i estaran 
acabades entre setembre i desembre de 2019. El trasllat es faria o bé a l’inici del curs 2019-20 
o bé durant el curs. Les obres es faran permetent que continuïn les classes  dels grups d’ESO 
que segueixen al centre: de 3r i 4rt d’ESO el curs 2018-19 i de 4rt d’ESO el curs 2019-20.  

Es pot consultar la presentació del projecte seguint l’enllaç 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/projecte_nou_cristofo
l_colom.pdf 

 

Acabada la presentació, es produeixen diverses intervencions dels veïns, alguns dels quals es 
feliciten pel projecte. La directora del Centre de Formació d’Adults (CFA) reivindica la feina de 
l’escola en lògica transprofessionalitzadora i demana que es tingui en compte amb els 
projectes formatius de futur. 

La regidora destaca que Bon Pastor és l’únic barri de la ciutat que té dues escoles treballant 
alhora i que són un referent de qualitat: La Maquinista i el Til·ler, i ara hi haurà un institut d’FP 
de referència. El conseller de barri, José Maria Fanlo, defineix el que s’ha produït en matèria 
educativa al barri com “un somni”.  

El punt acaba amb aplaudiments dels assistents. 

 

4. Presentació policia de barri i agents cívics 

 

Els agents de la Guàrdia Urbana expliquen el funcionament dels policies de barri: hi ha un 
policia referent del Bon Pastor que es coordina amb el policia referent de Baró de Viver.  

No és un servei per a urgències sinó que té un horari i demana suport a la comissaria de la GU 
de Sant Andreu per gestionar les incidències que puguin sorgir.  

L’Associació de Veïns afirma que la feina està essent molt bona, parlant amb les entitats i els 
comerços, tot i que no es vegi. Responen així a les intervencions d’altres veïns, que demanen 
major presència policial. 

Tanmateix, l’Associació demana que es treballi amb un bar situat al costat dels habitatges de la 
3a fase de les Cases Barates que genera molt de soroll. 

Algun veïns pregunten per la renovació de l’enllumenat i la regidora explica que es començarà 
durant el segon semestre de 2018 i enumera els carrers en què es produirà la renovació: al 
carrer SAS, entre St. Adrià i Mollerussa; al carrer Claramunt entre Sèquia Madriguera i Biosca; 
al carrer Tàrrega, entre Sèquia Madriguera i SAS; als carrer Alfarràs i Sèquia Madriguera, entre 
St.Adrià i Tàrrega; i al carrer Costa Daurada, entre Ciutat Asunción i Pl. Sant Pol de Mar. 

 

D’altra banda, el responsable dels Agents Cívics explica que han començat a treballar als barris 
del Bon Pastor i el Baró de Viver amb l’objectiu d’informar de les ordenances, requerir al 
ciutadà que no compleix i, si no respon, avisar a la Guàrdia Urbana. També informen a 
l’Ajuntament si hi ha algun element urbà en mal estat (paviment, mobiliari, etc.), a través d’un 
aplicació mòbil que els permet informar d’incidències.  

Els agents cívics treballen en torns de tarda els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges. 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/projecte_nou_cristofol_colom.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/projecte_nou_cristofol_colom.pdf
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L’Associació de Veïns agraeix la presència dels agents cívics al barri i valora positivament la 
seva tasca però demana que es facin torns de matí, que és quan més gent es mou al barri. Amb 
torns de matí serien més visibles i es valoraria més la seva feina. També demanen conèixer les 
rutes que segueixen els agents cívics per valorar si haurien de tenir major presència en 
determinades zones del barri. 

 

5. Precs i preguntes 

No hi ha preguntes 

 

A les 20:40 hores, i sense haver-hi més temes que tractar, es dóna per finalitzat el consell de 
barri de la Bon Pastor. 

 


