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DOCUMENT DE RETORN CONSELL DE BARRI DE SANT ANDREU 

 

 

El present document de retorn contempla en document annex l’acta provisional del Consell de 

Barri de Sant Andreu, pendent d’aprovació en el proper Consell, així com les respostes a les 

qüestions plantejades per les veïnes i veïns durant el propi consell que van quedar sense 

respondre en el propi Consell.  

 

Els temes als quals es dona resposta són els següents: 
 

 Repensem els Consells de Barri. 
Entre les demandes més repetides en aquest punt figuren: incorporar l’ordre del dia als elements 
comunicatius del Consell de Barri, reforçar els canals de comunicació (cartelleria, xarxes socials, 
mailings...), fer un esforç per incorporar al jovent als consells, incorporar noves entitats a la Comissió de 
Seguiment,  renovació de les vicepresidències, fer un seguiment dels temes abordats als consells de 
barri... 

 

 Convocatòria: la previsió és dur a terme tres consells de barri/any, un més que el que marca 
l’actual normativa. El que sí es preveu és la convocatòria de la Comissió de Seguiment de 
manera més continuada per poder treballar els temes que puguin tenir més interès amb la 
intenció que les entitats puguin traslladar el que es comenta a la resta de veïns i veïnes.  
 

 Pel que fa a l’ordre del dia, des de la passada convocatòria ja s’incorporen els punts 
principals al cartell (els dos o tres més destacats) i a la web del Districte de Sant Andreu es 
podran trobar l’ordre del dia complert així com la informació relativa als diferents punts a 
tractar. Es proposa l’ampliació de la informació que figura als cartells amb telèfon del 
civisme, bústia de queixes i suggeriments, entre d’altres. Es valorarà la seva incorporació a la 
propera convocatòria.  

 

 Els canals de comunicació: es mantindran les encartellades actuals i es reforçarà durant els 
dies previs la comunicació via xarxes socials i s’aprofitaran els canals de 
comunicació/informació dels que disposen els equipaments (mailing, taulells d’anuncis...). 
També s’ampliarà la difusió a espais d’elevada concurrència de persones com són les 
biblioteques, els centres d’atenció primària... 

 

 Ampliació de noves entitats a la Comissió de Seguiment:  és una proposta que seria idoni dur 
a terme de manera immediata. D’aquesta manera ampliem i renovem la seva composició, 
adequant la seva composició a la realitat del teixit associatiu. És per això que, si la Comissió 
actual ho considera adient, s’inclou aquest punt a l’ordre del dia del Consell per tal que es 
plantegi una nova composició més àmplia de la Comissió.  

 

 Renovació de les vicepresidències: si la Comissió de Seguiment dóna el seu vist i plau a 
aquest punt, es portarà la proposta d’inici del procés al proper Consell de Barri. S’obrirà un 
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termini de presentació de candidatures (amb l’únic requisit que les persones que vulguin 
optar han de ser membres d’una entitat del barri) i, un cop validades les candidatures per la 
Comissió de Seguiment, en el següent Consell de Barri es procedirà a la renovació via votació 
a mà alçada. En el proper Consell de Barri s’informarà de l’inici d’aquest procés.  

 

 Seguiment dels temes abordats al Consell de Barri: la comissió de seguiment rebrà, 
juntament amb l’acta del Consell de Barri, un document de retorn, a l’estil del que aquí es 
presenta amb la resposta als temes plantejats al consell i el seu estat. A cada convocatòria 
de la comissió de seguiment es farà actualització de la informació al respecte dels temes 
pendents.  

 

 Aquest document de retorn figurarà també a la web del Districte.  
 
 

 Informació: el pla estratègic d’acollida a les persones refugiades a Sant Andreu de 
Palomar 
Actualitzem la informació facilitada al passat Consell de Barri, atès la propera arribada de persones 
refugiades a Sant Andreu de Palomar. 
 
El passat 24 de febrer, a la Sala Andreu Cortines, es va celebrar una reunió informativa sobre 
l’arribada de persones refugiades a la Casa Bloc on van participar representants de la Generalitat de 
Catalunya, del Districte, del programa Barcelona Ciutat Refugi i de les tres entitats encarregades de 
canalitzar l’acollida: Creu Roja, CEAR i ACCEM. Aquesta reunió estava adreçada als veïns i veïnes de 
la Casa Bloc així com a les entitats i el teixit associatiu del barri.  
 
Aquesta setmana ha començat també a funcionar la taula tècnica de coordinació de l’arribada amb 
participació del Districte, els encarregats del Pla Barcelona Ciutat Refugi , Serveis Socials, etc. que 
pretén canalitzar la col·laboració del Districte amb les entitats que s’encarreguen de l’acollida.  
 
En paral·lel, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa la web “Barcelona, Ciutat Refugi”, una 
eina que vol servir per a comunicar a la ciutadania tota aquella informació referent a la resposta 
que està donant el consistori a la crisi humanitària que viu Europa, informar sobre el pla que 
Barcelona ha posat en marxa per fer-hi front davant de la immobilitat de l’estat  i, alhora, canalitzar 
la solidaritat que ha despertat la situació d’aquestes persones entre els veïns i veïnes de la ciutat.  
 
 
 

 Estat dels carrers. 
En diferents intervencions es fa esment al mal estat del paviment dels carrers i a la seva necessària 
adequació. En concret s’esmenten diferents cruïlles del nucli antic així com la Rambla Onze de 
Setembre/Fabra i Puig.  
En el cas de les cruïlles, es duran a terme actuacions de manteniment en bona part d’elles durant 
els propers mesos. 
De la mateixa manera, s’està treballant en el projecte de millora del paviment de la Rambla de 
Fabra i Puig/Onze de Setembre. La idea és executar el primer tram (el comprés entre els Carrers 
Sant Coloma i Gran de Sant Andreu) durant el proper semestre. Aquesta actuació comportarà un 
canvi del paviment per un de més resistent. En paral·lel, i durant el mes d’abril es procedirà a obrir 
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el procés participatiu amb veïnat i establiments implicats, per a la distribució de les terrasses en el 
marc de l’ordenació singular que afecta aquest espai.  
 

 Mercat de Sant Andreu. 
Algunes de les intervencions demanen informació sobre l’estat de la remodelació del mercat. El 
passat mes de gener, l’assemblea de paradistes va donar el vist i plau a la reforma del mercat. Des 
d’aquell moment, un equip d’arquitectes està treballant en la redacció del projecte executiu per a 
la seva construcció, atès que es va haver de rescindir el contracte amb l’anterior arquitecte.  
 
La previsió és iniciar les obres durant el proper any 2017 i amb finalització prevista el 2019. En 
paral·lel es treballarà la ubicació del mercat provisional i les afectacions de mobilitat que això 
comportarà.  
 

 Cessió d’espai als Legionaris a les Casernes 
Després de comunicar al setembre a la pròpia entitat l’inici dels tràmits per a revertir la cessió, 
aquesta setmana s’ha enviat  al Consorci de la Zona Franca una carta formal sol·licitant la revocació 
de la cessió de l’espai.  
El contingut de la carta és aquest: 
 
 L’octubre de 2013, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZF) va acordar la cessió gratuïta 
i temporal d’un terreny de 5.000 metres quadrats situat a les antigues Casernes de Sant Andreu a la 
l’Hermandad de antiguos caballeros legionarios de Barcelona.  
 

Aquesta cessió temporal, que es va fer sense el concurs de la Comissió de Seguiment de Casernes 
de Sant Andreu, òrgan de participació en el que s’integren entitats veïnals, grups municipals, 
Districte i el propi Consorci, va provocar un fort rebuig per part del teixit associatiu i comunitari del 
barri. D’una banda, pel que fet que es tracta d’uns terrenys en els que s’han d’ubicar equipaments 
fortament demandats pels veïns i veïnes; d’una altra banda, per quant la cessió s’ha fet a 
l’Hermandad de legionarios, una entitat aliena a les dinàmiques socials i comunitàries de Sant 
Andreu, i que fa exaltació explícita del militarisme.  

 
Des de la vessant institucional, la Comissió de Presidència i Règim Interior de l’Ajuntament de 

Barcelona, en sessió de data 20 de novembre de 2013, va aprovar una proposició en la que s’instava 
l’Alcalde, a anul·lar aquesta cessió temporal. Posició que es subscriu plenament des d’aquesta 
Regidoria, compromesa en la defensa dels valors de la pau i l’antimilitarisme. 

 
Tot i que no es tracta de terrenys inclosos en l’àmbit material del Protocol d’intencions signat en 

data 2 de desembre de 2015 entre el Consorci i l’Ajuntament per al desenvolupament de les 
determinacions de la modificació del Pla General Metropolità a les Casernes de Sant Andreu, 
relatives al PAU 2 i al Sector de Millora Urbana, considerem del tot necessari que per part del 
Consorci s’iniciïn els tràmits administratius necessaris per a la resolució de l’esmentada cessió 
temporal i, al mateix temps, s’agilitzi la urbanització dels terrenys i la construcció dels equipaments 
previstos en aquest espai. 
 

 


