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CONSELL DE BARRI DE SANT ANDREU  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

23 de novembre   18:30h a l’auditori de la Biblioteca Ignasi Iglesias 

i per via telemàtica oberta a la web del DECIDIM. I es pot trobar aYoutube : 

https://youtu.be/3mCWrmLRk9Q 

Assistents 

Presidenta:  Lucia Martín. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

 

Comissió de Seguiment: 

 

Gerard Sentís. Conseller Tècnic del Districte de Sant Andreu. 

Ivan Marzà. Conseller de Barri de Sant Andreu. 

 

Assistents: 

 

Assistència total: 26 persones   

Ciutadanes i ciutadans: 11         

Representants d’entitats: 4        

Altres (consellers, tècnics i ponents): 11      

 

Representants de les següents entitats: 

 

Associació Veïnal Sant Andreu de Palomar 

Associació Veïnal Sant Andreu Sud 

Associació Veinal Sant Andreu Nord 

  

 

Ordre del dia 

1. Informe de la regidora . 

2.   Pavimentació de la rambla Fabra i Puig. 

3.   2a fase Pacificació  Gran de Sant Andreu . 

4.   Precs i preguntes.    

 
 

La sessió s’inicia a les 18.30 i el Conseller de Barri del Districte de Sant Andreu, Ivan Marzà,  dóna la 

benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia, informa que per motius d’agenda d’alguns 

ponents es faran canvis en l’ordre dels punts del dia.  

 

https://youtu.be/3mCWrmLRk9Q
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Punt 2: Pavimentació de la rambla Fabra i Puig 

  

Iván Moraz, Arquitecte del canvi de pavimentació de la 3a fase de la rambla Fabra i Puig. 

 La 3a fase va des de Concepció Arenal fins Gran de Sant Andreu. Està dividida en tres fases d’un 

mes i una setmana cadascuna i són : 

1.- de c.Concepció Arenal a c.Irlanda 

2.- de c.Irlanda a c. Monges 

3.-de c. Monges a c. Gran de Sant Andreu. 

Per reduir encara més les molèsties dels veïns han aconseguit reduir les 15 setmanes del projecte 

en 13 setmanes fent superposar dos actuacions. 

El projecte és continuista respecte a les dues fases anteriors i és fer el mateix que a les altres fases 

en quan a terres i mobiliari urbà, les terrasses dels bars i restaurants que són a la rambla central 

passaran el mes i mig que els toca obres amb menys taules a la calçada. També s’electrificaran les 

terrasses. Bàsicament és el que ja s’ha fet a les altres dos fases.  

A la pregunta de si es milloraran els escocells i aparcaments de bicicleta es respon que són 

especialment grans de 1m. X 1,40 m., una altra demanda de si es pot arreglar les puntes de la 

cantonada que fan voltar als peatons la resposta es que el que es remodela és la rambla el passeig 

central , no la calçada ni els laterals. 

 

Punt 3.   2a fase Pacificació  Gran de Sant Andreu 

Mario Sunyer i Pep Sanromà , arquitecte i enginyer de la Ute que ha fet la pacificació de Gran de Sant 

Andreu. 

Ja van fer la primera fase i amb el que han aprés esperen no tenir les complicacions del primer tram que eren 

850 m. lineals i ara són 460 m. de Joan Torras a final de Gran de Sant Andreu. És un projecte totalment 

continuista amb la primera fase, mantenir arbres, posar parterres , els que han funcionat bé a la primera  

fase, millorar connectivitat transversal perquè sigui fàcil arribar als comerços, major dotació de bancs i 

cadires i que als aparcaments que els cotxes no topin amb la vegetació. 99 arbres els mantenen i planten 21 

de nous. La durada de l’obra serà 12 mesos, 6 mesos fins c. Campeny i després fins mesos més fins Mossèn 

Clapés. Començaran a principis de 2022. Aniran canviant accessos a comerços i edificis com es va fer a la 

primera fase perquè sempre es pugui accedir mentre duri l’obra.  

Els veïns demanen que es faci un lloc per trobar-se la gent que fa falta, i que la primera fase ha deixat coses 

sense acabar, parterres salvatges, que el trànsit ha estat molt dificultós i s’hauria de pensar abans de 

començar a fer obres tan importants, amb els cotxes aparcats i les terrasses dels bars que han augmentat pel 

Covid hi ha molt poc espai pels peatons. 

La vegetació no és la que tapa el sol a l’hivern ja que són arbres caducs i perden la fulla, és el sol que va més 

baix, calen més jardiners per anar cuidant els parterres, i com el trànsit existeix s’ha de fer possible que passi, 

però la pacificació del carrer ha estat satisfactòria a pesar de totes les dificultats.  

 

Punt 1.   Informe de la regidora . 

 

- Mercat: Les obres del mercat acaben a final d’any i serà el torn d’adequar les parades per poder-lo 

inaugurar a la primavera. 7’9M€ 



 
 

3 
 

o Projecte de memòria del refugi que impulsarem des del districte d’acord amb les entitats que 

ens han anat demanant algun tipus de record (AVV, CEII...) 

- Cuidem BCN 

o Inversió de vora 70M€ per millores a l’espai públic, sobretot neteja però no només, fins 2023 

o A St Andreu de Palomar hem situat tres punts principals: Entorns pl Mossèn Clapés (era un 

tema que sortia habitualment  a les audiències), places Comerç-Orfila-Mercadal (pel seu ús 

intensiu) i Plaça de Can Portabella 

o Amb l’entrada de la nova contracta de neteja es podrà intensificar i millorar la cura de l’espai 

públic 

- Fabra i Coats: Aproximadament 12M€ aquest mandat. Avancem en la consolidació del pol educatiu, 

cultural i comunitari amb noves inversions i equipaments.  

o Sala calderes: inversió de 200.000€ per mantenir un espai únic a Europa. Seguim treballant, 

de la mà d’Icub i Amics/es de la Fabra i Coats.  

o Nau F: presentació pel MUHBA del projecte executiu del Centre d’interpretació del treball, 

un projecte que fa molt temps que es treballa amb entitats de memòria i veïnals del districte  

o Nau L: climatització, nou centre d’art i nova escola municipal de música  

o Millores accessibilitat: actuació provisional per garantir l’accessibilitat a part del recinte, que 

estava deteriorada. La urbanització definitiva de l’espai ja incorpora aquesta mirada 

o Gran nombre d’activitats culturals aquestes setmanes: FESC, Dau, Mira, fàbrica de reis...  

- Estació Sant Andreu Comtal:  

o les obres d’adif avancen i hauria d’estar enllestida el setembre del 2022. Treballem amb Adif 

per tal que l’actual edifici de l’estació pugui ser pel districte com equipament per Sant 

Andreu  

- Suport al comerç: Des del districte hem dut a terme diverses campanyes, com la de nadal que 

enguany es repeteix, i formació, entre d’altres. Com el bonus consum, una iniciativa de l’ajuntament 

per promoure el comerç de proximitat que regala 10€ a compres a partir de 20€ en els comerços 

donats d’alta al Market place. Ha estat molt ben rebuda pels comerços de St Andreu que hi 

participen. 

- Carril bici: (1M€) a la primavera s’iniciaran les obres de construcció del carril bici que connectarà 

Sant Andreu amb la resta de la ciutat: des del carril bici ja existent de carrer Segre fins al carrer 

Mallorca, passant per Berenguer de Palou i Gran de la Sagrera. Connectem per fi amb la trama 

Eixample i el centre de la ciutat. 

- Festa major:  

o Estem molt contentes de poder celebrar de nou la festa major amb certa normalitat tot i que 

aprofito per fer una crida a la prudència, veient la situació que s’està produint a altres països 

i la possibilitat que el Procicat vulgui introduir noves mesures . 

o Agrair a totes les entitats la feinada que han fet i a la comissió de festes, el seu paper 

vertebrador.  

Temes que tenen espais monogràfics de seguiment: 

- Casernes: la setmana passada vam reunir la comissió de casernes on vam actualitzar davant les 

entitats membres la situació dels diversos edificis d’habitatge públic i equipaments.  Crearem un  

grup de treball compost per veïns, tècnics i Consorci per decidir el destí de les peces i equipaments 

encara per fer. 
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-  Mobilitat 

o Sessió de retorn el dia 1 de desembre i posteriorment reunions participatives 

- Porta Porta 

o A la comissió de seguiment de la setmana vinent detallarem l’estat de la recollida, que té 

molt bones xifres a Sant Andreu comparat amb municipis de mida similar, i quins seran els 

propers passos. 
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