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

ACORDS 

21 de novembre de 2019 _ 18:30h _   Casal de Barri Can Portabella 

Assistents 

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

 

Juan José Moro. Vicepresident Consell de Barri. 

Gerard Sentís. Secretari Consell de Barri- Conseller Tècnic. 

 

Comissió de Seguiment: 

 

Ivan Marzà. Conseller de Barri de Sant Andreu. 

Dani Gómez. Conseller GM ERC. 

Ana Satorra. Consellera GM JxCat. 

Marcos Rodríguez. Conseller GM Ciutadans. 

Ana García. Consellera GM BarcelonaxCanvi. 

 

Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar 

Associació Veïnal Sant Andreu Sud 

 

Assistents: 

Assistència total en el moment de màxima afluència:  70     

Representants de les següents entitats 

Societat Cultural i Esportiva La Lira 

Centre Municipal de Cultura Popular 

Orfeó Eco de Catalunya 

Associació Comerciants Sant Andreu Nord 

Associació de comerciants Onze de Setembre 

Associació Ex Treballadors ENASA-PEGASO 

 

Tècnics Municipals 

María Gas de Cid. Gerent del Districte. 

Enric Serra. Director de Llicències i Espai públic  

Francesc Lepe. Tècnic de Llicències i Espai públic 

Lucas Martínez. Director de Serveis a les Persones i al Territori 

Elena Pozo. Tècnica de Serveis a les Persones i al Territori. 
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Ordre del dia 

1. Presentació del nou equip de govern 

2. Repàs de temes del barri 

3. Informació i calendarització del PAD (Pla d’Actuació de Districte) 

4. Resultats del procés “Fabra i Coats, un espai obert a Sant Andreu” 

5. Precs i preguntes 

 
1. Presentació del nou equip de govern 

La sessió s’inicia a les 18.30 i la Regidora del Districte de Sant Andreu, Lucía Martín,  

dóna la benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia. El primer punt de l’ordre 

del dia correspon a la presentació del nou equip de govern de Districte i també de 

l’equip tècnic assistent i referent al consell de barri. 

2. Repàs de temes del barri 

El conseller de barri de Sant Andreu, Ivan Marzà, fa el repàs de temes actuals del barri: 

Sorolls de la L1 

S’ha detectat que després de les obres de millora a la L1 alguns punts han 

intensificat l’emissió de sorolls. La problemàtica detectada és per les 

plataformes de formigó que fan que hi hagi més soroll a la via i provoqui un 

efecte rebot dintre dels túnels i surtin per les obertures de ventilació, 

concretament a la Plaça de la Pomera es dona el cas que l’obertura de 

ventilació és natural i per tant no es poden posar silenciadors com a altres 

sortides. TMB està treballant per donar solucions definitives al cas. En el cas 

de Torras i Bages venia donat per la posada en marxa del sistema de 

ventilació abans de l’hora establerta. També s’ha donat solució per part de 

TMB. Pel que fa a la L9 i la L10 el 13 de novembre es va mantenir reunió per 

tractar aquest tema amb la Generalitat i l’Associació veïnal Sant Andreu 

Sud. 

a) Obertura Centre Bassam 

El passat 14 de novembre va obrir el nou centre d’atenció urgent a menors 

no acompanyats (MENA) a Sant Andreu, Centre Bassam, per part de la 

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i gestionat per part 

d’Eduvic. L’obertura del centre s’ha fet sense cap incidència i després d’un 

procés informatiu a les entitats i veïnat més proper. Des del Districte s’ha 

demanat la intervenció a nivell preventiu del Servei de Gestió de Conflictes 

de l’Ajuntament que també atén consultes per part de la ciutadania 

mitjançant un servei temporal d’informació al Centre Municipal de Cultura 

Popular a Can Galta. 



 
 

3 
 

 

 

b) Encesa llums de Nadal 

L’acte d’encesa de llums de Nadal enguany té lloc al Districte de Sant 

Andreu a la Plaça Can Fabra, amb un acte que serà presidit per l’Alcaldessa i 

dirigit per part de la companyia Dagoll Dagom. 

 

3. Resultats del procés “Fabra i Coats, un espai obert a Sant Andreu” 

Es fa la presentació dels resultats del procés participatiu per dissenyar l’urbanització 

dels espais públics del recinte de la Fabra i Coats. Un procés que s’ha realitzat amb el 

suport de l’entitat ORDIT que ja té un encàrrec de serveis per a la Fàbrica de Creació 

(Institut de Cultura de Barcelona) dintre del recinte de la FiC. 

Es pot consultar la presentació realitzada al document que s’adjunta a aquesta acta. 

Per una altra banda s’informa de que totes les conclusions del procés també es poden 

consultar a la següent adreça web: 

https://www.decidim.barcelona/processes/urbanitzacioFIC 

Un cop finalitzat aquest procés participatiu des de BIMSA s’estan revisant i estudiant 

aquestes propostes per a que es tinguin en compte al plec de condicions, del concurs 

per a la contractació de les obres de reurbanització. 

 

4. Informació i calendarització del PAD (Pla d’Actuació de Districte) 

S’informa que l’equip de govern actual ja ha realitzat el full de ruta per a l’elaboració 

del nou PAD que s’inclou dintre del calendari del Pla d’Actuació Municipal. 

El procés s’iniciarà amb 10 debats sectorials a nivell de Districte que seran oberts a 

tothom, i que tindran lloc a partir del mes de gener. 

Està prevista també  una sessió monogràfica del consell de barri en el procés del PAD 

(febrer-març). 

Els ciutadans podran participar d’aquests debats i també podran aportar temes 

mitjançant la plataforma DECIDIM, que preveu la incorporació de temes per al futur 

PAD i PAM. 

 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/urbanitzacioFIC
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5. Precs i preguntes 

Els veïns expressen les seves opinions i peticions, que es remetran als departaments 

municipals corresponents. 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Bancs molt incomodes a la Rambla Fabra i 

Puig 

Es revisarà per part del departament 

d’obres  

Contenidors del C/Virgili amb Rbla Onze 

de setembre. Molèsties veïnals per la 

seva nova ubicació. Contenidors 

sobresaturats, soroll, males olors.  

Aquest tema ja fa temps que es va donar 

resposta per part dels serveis tècnics, 

però la persona afectada continua 

expressant el seu desacord i la petició de 

nova ubicació (fa proposta concreta) 

Pati de l’escola Eulàlia Bota Representats de l’AFA de l’escola fan 

petició de que es pugui mantenir l’espai 

del pati actual 

SOS ESO, una plataforma organitzada de 

pares del Districte, manifesta 

preocupació per la manca de places 

d’ESO al barri, demanen reunió amb 

tècnics i representats municipals pel seu 

seguiment 

Es programarà reunió per buscar 

possibles solucions al problema 

Club Handbol Sant Andreu, fa petició de 

que es tinguin en compte a les entitats en 

la planificació del futur equipament 

poliesportiu de Casernes 

S’anota la petició per informar al 

departament corresponent 

Un veí informa que des de que el Camp 

de Futbol de la UE Sant Andreu té gespa 

artificial que da inundat el pas del 

C/Virgili-C/Pare Manyanet i la Rbla Onze 

de Setembre. 

Es pren nota de la petició per al seu 

seguiment 

Un veí demana que per les obres de la 

futura estació de Sant Andreu Comtal es 

pugui fer algun tipus de monument en 

Es pren nota de la petició per passar al 

departament corresponent 
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memòria a tots els seus treballadors al 

llarg de la història.  

Un veí demana que es faci control sobre 

les obres al paviment i les placetes de la 

Plaça Pomera, que han quedat 

destrossades despres de les obres. 

Demana que es faci control de la 

senyalització vertical al C/Gran i als 

carrers adjacents i que s’acabi el 

paviment entre el C/Malats i Joan Torras 

Es pren nota des de la Direcció d’Obres 

per al seu seguiment 

Un veí es queixa de que des de la 

supressió de la L40 no hi ha cap autobús 

que porti de Sant Andreu al Centre de 

Barcelona. 

Es pren nota i es passarà al departament 

corresponent per al seu estudi i anàlisi de 

possibles solucions 

Un veí demana per la regulació de la 

densitat demogràfica en escales que 

converteixen en habitatge alguns locals i 

vol saber si es fa algun tipus d’inspecció 

Des del departament de llicències i 

inspecció es respon que es fa l’estudi cas 

per cas i es mirarà la situació en concret 

que informa el veí. 

 


