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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR 
 
Data :                  5 de novembre del 2015  
Lloc:                    Auditori de Can fabra  
Horari :               18:45h-21:15h 
 
 
Assisteixen 
 
Presidenta 
 
Laia Ortiz- Regidora del districte de Sant Andreu 
 
Vicepresident 
Juan Jose Moro –Vicepresident del Consell de Barri de Sant Andreu  
 
Consellers 
 
Blanca Port, consellera de barri de Sant Andreu 
Suso López, conseller tècnic de Sant Andreu 
Carmen Santana, consellera del PPC 
Marcos Rodríguez, conseller de Ciutadans 
Roger Mestre, conseller del CDC 
Ivan Altimira, conseller de la CUP 
Quim Pañart, conseller d´ERC 
Enric Fernández Velilla, conseller del PSC 
 
Tècnics municipals 
 
Carme Turégano, Gerent del districte  
Victoria Santafé, Cap del departament de la DSPIT 
Ester Santiago , Directora de llicències i Espai Públic 
Francisco Godoy, intendent de la Guardia urbana 
Susanna Descals, tècnica de barri de Sant Andreu de Palomar  
 
Mossos d´Esquadra  
 
Personal del Centre cultural de Can Fabra  
 
Anna Maria Guillamon, administració 
Jordi Altimiras, dinamitzador  
Josep, conserge  
 
Assisteixen les següents entitats : 
 
Associació de Veïns Sant Andreu Nord Tramuntana 
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Associació de Veïns Sant Andreu de Palomar 
Plataforma Veïnal 
Associació de Veïns Sant Andreu Sud 
Centre d´estudis Ignasi Iglesias 
Societat Cultural i esportiva La Lira  
Associació de gent gran Mossèn Clapes  
Penya Espanyolista Blanca i Blava  
Orfeó Eco de Catalunya 
Eix Comercial de Sant Andreu 
Federació d´entitats de l´Harmonia 
Casal Catòlic de Sant Andreu 
Aula d´extensió Universitària 
Els Catalanistes 
 
 
Assisteixen  al voltant de 90 persones, en el moment de màxima afluència. 
 
L´ordre del dia prevista es: 
 

1. Benvinguda de la Regidora al Consell de barri 
2. Repensem els Consells de Barri . Com podem fer entre totes un consell de barri 

més obert i participatiu ? 
3. Explicació del procés d’elaboració del Pla d´Actuació Municipal i el Pla 

d´Actuació del districte  
4. Informació sobre l´actuació dels solars antics dels Cinemes Lauren 
5. Informacions : pla estratègic d´acollida dels refugiats al barri de Sant Andreu, 

gestió cívica Casal de barri de Can Portabella 
6. Precs i preguntes  

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Benvinguda de la Regidora al Consell de barri . 
 
La sessió s´inicia a les 18:45 h i la regidora, Sra. Laia Ortiz, dona la benvinguda als 
assistents i presenta la constitució de la taula 
 
2. Repensem els Consells de barri . Com podem fer entre totes un consell de barri 
més obert i participatiu ? 
 
Suso López, conseller del districte, fa una exposició que s´han de repensar els CdB 
perquè siguin més útils , cal preparar-los bé i definir els temes a tractar per afavorir 
l’assistència i participació real de la ciutadania. S´ha de millorar la convocatòria i decidir 
si s´han de fer grups de treball concrets i quins han de ser aquests grups. S´inicia el 
debat amb el plantejament de diferents preguntes : 

- Què esperem dels CdB? 
- Com espot fer perquè siguin més oberts i de participació real ? 
- Com es pot fer que siguin espais reals de treball i de propostes i no d´espais de 

queixa ? 
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- Com es pot implicat més persones i entitats? 
- Quina ha de ser la periodicitat de la convocatòria dels Cdb ? 

 
S´obra el torn de paraules : 
 
Plataforma Veïnal , proposa que a la Comissió de seguiment les entitats puguin rotar i 
que disminueixi el nombre d’entitats participants, i obrir-ho al veïnat que es qui aportaria 
el que no arriben les entitats. 
 
Josep Tapias, veí, demana que els espais de participació siguin més transparents i que 
no siguin més del mateix . Demana que s’iniciï aquest procés de participació per poder 
canviar el procés anterior. 
 
Carles Blanc, Associació de veïns Nord tramuntana felicita per aquesta iniciativa de 
millora els espais de participació. Demana que la inversió dels recursos del districte 
siguin homogènia en tot el territori. També proposa que les accions especifiques del 
veïnat del Consell de Salut tingui incidència en l´espai corresponent. Demana que 
s´elaborin protocols on el veïnat tingui incidència  
 
Enric Minguillon, Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar agraeix la proposta 
que al  consell de barri es vulgui implicar la participació ciutadana real. Per millorar la 
participació  proposa que els cartells del consell de barri es visualitzi millor els punts a 
tractar. Els punts a tractar al consell de barri no haurien de ser només propostes  
unidireccionals del districte,  sinó participatius i reals de la ciutadania . També proposa 
que es reguli el temps de les exposicions dels temes a treballar. Proposa una 
participació inclusiva i no exclusiva. Proposa que a la Comissió de seguiment del 
consell de barri, participin més entitats i així representar més població al barri. Tothom 
ha de ser-hi  representat. No està d´acord en excloure ni fer rotatiu la presencia de les 
entitats a la comissió de seguiment. 
 
Suso López, informa que a partir d´ara els membres de la comissió de seguiment 
podran canviar. L´ordre del dia del Consell de barri del 5 de novembre, ha estat 
proposada pels membres que fins ara formaven part de la Comissió de seguiment . 
 
Toni Corbella, veí de la Sagrera,  proposa que es necessari fer un treball previ. 
Demana que es pugui explicar com es formen i perquè  les comissions de seguiment . 
Es demana que s´incorpori l´ordre del dia als cartells . 
 
Laia Ortiz, informa que l´ordre del dia dels consells de barri ja apareix en els cartells 
informatius de la convocatòria prèvia. Informa que es  faran set consells de barri a tot el 
districte . 
 
Pere, veí, demana incorporar la participació online o traves de la web del districte  i 
afavorir que tothom pugui aportar . 
 
Alfons, veí,  dona a conèixer la seva tasca social com a activista del barri .El consell de 
barri hauria de ser un espai per resoldre els problemes i peticions del barri . El Consell 
de barri ha de ser representat per les entitats i el veïnat del barri . 
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Anna Prieto, demana que els rètols dels consells de barri es pengin mols més abans i 
incloure l adreça electrònica per poder fer arribar les peticions i reflexions, i així quan es 
faci el cdb es pot avançar més amb temes ja treballats prèviament . 
 
3. Explicació del procés d´elaboració del PAM i el PAD . 
 
Laia Ortiz , informa que a nivell de ciutat i districtes s’està definint quines són les línies 
estratègiques, per poder definir les polítiques municipals dels propers quatre anys que 
es fonamenten en les inversions, serveis a les persones, treballar contra les 
desigualtats, dinamització dels espais, reactivació cultural... i a partir d’aquí anar 
desenvolupant les mesures. 
 
La proposta es que el programa de govern no es defineixi només del govern municipal  
sinó que el programa ha de ser participat. El procés finalitzarà el mes de maig del 2016. 
Durant aquest procés s´haurà de prioritzar, per anar definint pressupostos .  
 
Suso López, informa que el PAM i el PAD son els documents que marcaran el full de 
ruta de la ciutat i del districte en els propers quatre anys.  
 
El procés de definició està estructurat en quatre fases : 
 

 Primera fase: presentació del procés i presentació a les entitats . La consellera 
de barri , Blanca Port a partir de la setmana del 9 de novembre es començarà a 
reunir amb les entitats i veïns per anar recollint les propostes i peticions .També 
s´informarà  als espais sectorials ( 13 espais sectorials ) del districte : cultura, 
habitatge, medi ambient, dona, salut ... 

 Segona fase (gener – març 2016 ): a partir de vacances de Nadal es vol seguir 
treballant amb jornades temàtiques o sectorials, d’interès del barri o districte . 
Aquesta fase serà de participació directa , que es complementarà amb una 
participació digital 

 Tercera fase ( abril- juny) : el document que s´ha anat elaborant ( amb les fases 
anteriors ) es proposa al treball polític . A partir d´aquest moment es prioritzaran 
mesures i es farà el retorn a les entitats i a la ciutadania . Per l´aprovació final 
del document  

 Quarta fase( maig-juny)  : Aprovació final i  seguiment i avaluació dels objectius 
2016-2019. 

 
Blanca Port, informa que un cop a la setmana i per la tarda ( molt probablement al 
Centre Cívic de Sant Andreu ) farà atenció directa al veïnat per poder canalitzar les 
peticions setmanalment.  S´ofereix aquest espai periòdic i més presencial; amb dos 
consells de barri haurien de ser espais de treball més comunitari, més enllà de les 
peticions individuals . D´aquesta manera es reforça de forma estable el coneixement 
del barri i la participació., i l´apropament del govern municipal a la ciutadania . 
 
S´obra torn de paraules : 
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Pilar Gonzalez,  demana com es farà arribar aquests nous mecanismes de participació; 
respecte les jornades temàtiques com es farà arribar la informació perquè tothom que 
vulgui participar. 
 
Laia Ortiz, informa que hi haurà una campanya més específica per informar de tots els 
processos de participació. Les sessions temàtiques que es faran al districte, treballaran 
aquells aspectes que sigui claus pel territori. També s’impulsarà la participació digital . 
 
4. Informació actuació solars antics Cinemes Lauren  
 
Laia Ortiz, informa de la situació dels solars  els cinemes Lauren : és sol municipal però 
tenia una concessió de dos anys pel desenvolupem de l´activitat. Durant el temps del 
tancament dels Cinemes Lauren l´Ajuntament de Barcelona ha treballat per poder 
recuperar el solar .  
 
Des de l´AA. VV Sant Andreu de Palomar i el Districte s´ha treballat per la  recuperació 
de l´espai com a espai pel barri de Sant Andreu . 
 
Carme Turégano, Gerent del districte , informa que el nou govern municipal estava 
informat del projecte del Sr. Antoni Badimon. a traves de la seva productora. S´estava 
esgotant el temps de trobar capital per fer la inversió prevista per obrir .S´estava 
acabant el temps de la concessió. El govern municipal s´ha reunit amb la productora el 
mes d juliol i el mes de setembre. 
 
Actualment s´està treballant per a la recuperació del domini del patrimoni per part de 
l´Ajuntament i tornaria a sortir a concurs . 
 
S´obre el torn de paraules, 
 
No hi ha cap intervenció . 
 
5. Informació: el pla estratègic d´acollida dels refugiats al barri de Sant Andreu de 
Palomar . 
 
En Suso López, informa que aquest punt va ser proposat a la comissió de seguiment, a 
partir de les informacions que han arribat al barri de la futur acollida de població 
refugiada a l´edifici a de la Casa Bloc . 
 
Ignasi Calbó i Isabel Ferrer presenten el pla d´acolliment dels refugiats a la ciutat de 
Barcelona . Es la primera vegada que es presenta als veïns i veïnes de la ciutat . 
 
Ignasi Calbó, explica que un refugiat es qui es veu obligat a deixar el seu país ( diferent 
al procés de les  persones migrades ). El procés dels refugiats es un procés molt llarg i 
amb diferents casuístiques. La competència es exclusiva de l´estat Espanyol. Durat tot 
aquest procés l´Estat Espanyol dota d´un pressupost a les entitats que escull. L’Estat 
es qui té la potestat d’adhesió a convenis internacionals, les ciutats no tenen veu ni vot. 
La via d´arribada dels refugiats és a traves de la quota europea, persones que estan a 
camps de refugiats i persones que entren via ordinària de forma irregular .   
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La quota europea es de 160.000 refugiats en dos anys i a l´Estat Espanyol li 
corresponen 16.000 refugiats . No és una situació nova perquè malauradament fa molts 
anys que s´està treballant, i concretament al SAIER ( conjunt de serveis que treballant 
conjuntament ). La tasca principal del SAIER es treballar amb població refugiada 
immigrada (l´any 2014 es van atendre 11.000 persones ). Per allotjament s´ha ates 60 
persones durant l´any 2015  ( és un increment petit respecte altres anys ). 
El SAIER treballa de forma coordinada i complementada amb la xarxa dels serveis 
socials de la ciutat de Barcelona . 
Barcelona es la única ciutat de l´Estat Espanyol que es pot empadronar la gent 
independentment de quina sigui la seva situació . S´informa de les places d’albergs i 
menjadors i el 50% són persones amb situació irregular . 
 
S´informa de com s´està treballant a nivell de coordinació per treballar les accions 
prèvies necessàries per acollir aquesta població refugiada futura : 
 
Àmbit municipal : s´està treballant amb les entitats gestores de l´Estat ( que està 
treballant amb 3 ONG : Creu Roja, Comissió Catòlica Catalana pel refugiat i ACCEM). 
S´està gestionant tot l’àmbit del voluntariat  amb la xarxa de Barcelona Inclusiva , Xarxa 
D´Asil. 
 

- Lideratge d´una Taula de serveis a les persones (resiliència ) : l´Agencia de 
Salut, consorci d’educació, Bombers , Guardia . S´està elaborant un procediment 
que serà necessari en cada àmbit per tal de disposar un pla estratègic . 

- S´està treballant en el procediment ( crea una estructura especial per atendre la 
població en aquesta situació ) que afavoreix en ordenar una intervenció en un 
futur massiva i constant , per tal de no col·lapsar als serveis que han de 
funcionar amb normalitat , i no col·lapsar les estructures normalitzades i 
ordinàries. 

- S´està elaborant una base de dades de recursos privats i públics . 
 
Àmbit estatal i nacional ,s´està esperant les consignes 
 
Àmbit internacional : s´està treballant amb Ciutat refugis per intercanvi de bones 
practiques i de cooperació entre les ciutat  
 
Finalitza la intervenció manifestant que més enllà de la coordinació entre serveis i 
institucions, la rebuda i acollida de la ciutadania de la població refugiada ha de ser un 
element clau per la seva integració .S’orienta però que les peticions s´han de canalitzar 
a traves de les entitats que estan treballant en l’àmbit . Les persones refugiades que 
arribin a Barcelona necessitaran temps per refer-se i recuperar-se ( recuperar la 
seguretat , conèixer els idiomes ... ). 
 
Es un fenomen que es quedarà a la ciutat . 
 
Laia Ortiz, comenta que s´ha incorporat aquest punt a l’ordre del dia , perquè va ser 
una proposta a la Comissió de seguiment ,  a partir de les informacions que s´acolliria 
refugiats a pisos de la Casa Bloc . Es creia necessari i important fer aquesta introducció 
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del Pla estratègic de ciutat i en el cas de Sant Andreu de Palomar .Incasol , estava en 
un procés de cessió dels pisos a l´Ajuntament ,  per fer habitatges d’inclusió que 
finalment ha decidit deixar-ho a acollida dels refugiats i per la gestió de les entitats que 
estan treballant en la gestió de l´arribada d´aquesta població refugiada .  
 
S´obra torn de paraules , 
 
Dolores Torras, agraeix molt aquesta explicació i intervenció dels tècnics municipals. 
 
Sònia, veïna, demana al districte que proposi altres espais per fer xerrades-debat sobre 
aquests tema  i  poder treballar amb més profunditat amb el veïnat i com es pot recollir. 
També informa com s´està treballant amb xarxa a nivell de barris a Barcelona , per 
poder estendre la solidaritat . Explica l’experiència al districte de Gracia ( xerrades a 
escoles i centres de secundaria ). 
 
Lluís, veí, proposa que es faci altres xerrades en altres espais . També demana que no 
ens oblidem de la gent que en aquests moments ja es troba en una situació molt 
vulnerable vivint a Barcelona . 
 
Josep Torrents, entitat Formigues, informa del desori de la Campanya de recollida de 
Barcelona Acció Solidaria. També demana que es parli de la tasca que s´està fent 
Caritas Diocesana  
 
Jose Tapias, fa un debat de la situació que estan patint els refugiats . 
 
S´informa que el document està penjat a la web del districte. 
 
Es respon, 
 
Laia Ortiz, informa que l´Ada Colau s´ha reunit amb un esdeveniment amb  grans 
ciutats europees, on s´està posant de manifestat la gran responsabilitat que té Europa 
en el conflicte (a Síria i a Pròxim Orient) i en l´acollida dels refugiats. 
 
Suso López, informa de com ha anat el procés amb la campanya iniciada per 
Barcelona Acció Solidària. El districte es va assabentar a traves del diari ; el districte li 
va preocupar molta qüestió logística de recollida de la roba, així com la gestió del 
temps que es requereix per gestionar aquest tipus d´accions i el destí de tot el que s´ha 
recollit. També coincidia amb el Festival Mira. El districte no la va aturar però 
logísticament no es podia assumir. 
Carme Ferrer, respon que també s´està treballant amb Caritas Diocesana, Sant Joan 
de Deu ... ; s´està treballant per definir quines són les necessitats que ells realment 
necessiten. L´Ajuntament està col·laborant amb les entitats que estan treballant sobre 
el terreny ( que són les entitats que estan fent el diagnòstic del que es necessita ). Es 
col·labora amb les entitats que estan treballant-hi allà . També diu que s´està treballant 
a la ciutat amb els problemes actuals, i potser seria bo i  necessari informar als veïnat 
també en alguna sessió, de totes les accions i projectes que s´estan duent a terme a la 
ciutat amb la població vulnerable ( educadors de carrer... ). L’èxit de la intervenció 
potser no es podrà mesurar per la gent que encara està al carrer. 
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7. Precs i preguntes , 
 
Un veí, fa una exposició sobre l´estat de les rajoles del carrer Coroleu , que finalment 
s´ha arreglat posant ciment ( després de moltes intervencions ). Molt semblant diu que 
ha passat al carrer Sòcrates cantonada carrer Concepció Arenal i cantonada carrer 
Monges , al carrer Coroleu cantonada Gran de Sant Andreu. 
 
També exposa la situació de les plagues dels tarongers, i la brutícia que es genera al 
voltant dels arbrers. 
 
Respecte a la re urbanització i pacificació del passatge Joaquim Rita , diu que potser 
ha quedat pendent l’accés al passatge des de Concepció Arenal (hi ha diferents nivells 
de carrer i els vehicles es queden malmesos ). 
 
Demanen l’ús del equipaments municipals i concretament l’ús del Recinte Fabra i 
Coats. Diu que es fan festes de forma permanent. Demanen concretament per la 
XESC. 
 
Es respon que hi ha col·laboració entre el Districte i la xarxa solidaria; s´informa dels 
preus públics i les taxes municipals . 
 
Una veïna, demana que es revisi els protocols de neteja del barri de Sant Andreu de 
Palomar ; hi ha la percepció que es neteja menys als carrers . 
 
Es respon, que es farà un seguiment del contracta de neteja i es traslladarà aquesta 
petició perquè es compleixi correctament la contracta. 
 
Un veí, demana que es re urbanitzi la zona de la Rambla Onze de setembre , que 
actualment està molt malmesa i sovint es repara amb ciment i que es revisi per 
exemple la ubicació dels vetlladors a la Rambla Onze de setembre ( alçada carrer 
Santa Coloma ), que es re urbanitzi el passeig Fabra i Puig ( alçada carrer Monges ). 
També hi ha dos passos de vianants que no es respecten : passeig Fabra i Puig 
cantonada carrer Monges, Rambla onze de setembre carrer Santa Coloma. Demana en 
concret una actuació urbanística a la zona sud de Sant Andreu de Palomar i 
concretament a la zona enjardinada del final de la Rambla onze de setembre ( 
cantonada carrer Josep Soldevila ). 
 
També demana la connexió de la zona Sud de Sant Andreu amb el barri de Sant Martí. 
 
Es fa el retorn, que el material que es va utilitzar per fer la Rambla com el passeig no 
és el més adequat. S´ha d´invertir amb materials més resistents . Respecte els 
vetlladors s´informa de la necessitat d´endreçar la Rambla i també de les zones 
singulars del barri de Sant Andreu . 
 
Rosa Maria Altayo, opina que s´ha de millorar la informació en els panells informatius. 
També demana quina intervenció està prevista amb les plagues dels plataners . 
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Carme, veïna de Sant Andreu, opina que hi hagi més freqüència en la convocatòria 
dels consells de barri . Demana que es netegi les rajoles del voltant dels arbrers . 
Demana quina intervenció es farà al Mercat de Sant Andreu ? es col·locarà el mercat 
provisional al carrer Sant Adrià ? També es demana sobre el cicle de l´aigua de la Font 
de Can Fabra. Informa també de les incidències amb molts conductors d´autobusos . 
 
Es respon que es manté l´estructura i la façana i s´ha explicat el projecte als paradistes 
del Mercat i al comerç de proximitat , així com a les entitats veïnals . S´informa que es 
fa el manteniment del cicle de l´aigua de la Font de Can Fabra . 
 
Un veí, manifesta que no està d´acord amb l´aparcament reservat pels treballadors 
municipals del carrer Cinca . 
 
Suso López, dona una informació d’interès general en relació a l´obertura del proper 
Casal de barri de Can Portabella; l’Ajuntament properament recepcionarà l´obra i en 
aquests moments s´està treballant en el model de gestió cívica de l’equipament 
municipal; s´està treballant amb el teixit associatiu de l´entorn més immediat, tant amb 
les entitats que anteriorment tenien la seu al Casal de barri com les entitats de l´entorn 
territorial preferent ; hi ha una entitat que està disposada a tirar endavant el model de 
gestió cívica. S´informa que hi haurà una  propera Jornada de portes obertes dins de la 
Festa Major de Sant Andreu 2015.  
 
Laia Ortiz, també informa que en els Consells de barri hi haurà un espai paral·lel 
d´espai de cura i atenció pels infants , amb la voluntat que més persones puguin 
participar als consells de barri. Demana en aquest cas que els/les assistents puguin 
explicar-ho als veïns i veïnes i així fer cada cop una participació més activa i oberta . 
 
Lluis, veí de Sant Andreu demana com s´està resolent la cessió en precari dels 
Legionarios. 
 
Suso López, informa que es una cessió d´un terreny (al voltant 5000 metres) del 
Consorci de la Zona Franca. L´equip de govern està treballant (estava inclòs en el seu 
programa) perquè marxin d´aquest terreny , i s´ha traslladat en el marc del Consorci de 
la Zona Franca . 
 
Lluis, veí de Sant Andreu demana informació sobre el Consorci de la Zona Franca i la 
situació actual. 
 
Laia Ortiz, informa que l´Ajuntament presidia el Consorci de la Zona Franca , amb una 
representació de l´Ajuntament, Generalitat i Estat Espanyol. Informa de la situació 
actual, i en el darrer Ple Municipal de l´Ajuntament de Barcelona es va requerir que els 
pressupostos es decidissin en el marc del Consorci i no en el marc dels pressupostos 
generals de l´Estat. Des del districte s´està treballant amb el Consorci per tornar a 
donar impuls als temes i àmbits que estaven encallats des de feia un temps. Hi ha 
veïnat afectat en expropiacions, quin sòls són municipals per poder desenvolupar els 
futurs equipaments.  
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Cati, veïna del barri manifesta la seva preocupació pel vandalisme (xuts de pilota, et 
c...) i soroll al vespre a la zona de la plaça de la Línia 9 del metro . Ha fet moltes 
denuncies a la Guardia Urbana i queixes telefòniques. Demana que es col·loqui algun 
tipus de senyalització . 
 
Nerea, veïna del barri, torna a demanar que es revisi l´operatiu del servei de neteja als 
carrer Josep Soldevila amb carrer Doctor Sant Ponç, i Torrent de Can Parellada. 
Demana en quin moment estan les construccions de l´escola de Can Fabra i l´escola 
de la Maquinista . 
 
Laia Ortiz, es preveu que al mes de setembre del 2016 s’inauguri el nou edifici de 
l´escola de Can Fabra. Respecte l´escola de la Maquinista, estan de forma provisional i 
un dels temes pendents era la millora del pati. L´escola en aquests moments està en 
una zona afectada per la futura ampliació de la Maquinista ( centre comercial). Des del 
districte s´està treballant amb el centre comercial per mantenir l’escola on està i 
construir definitivament l´escola. L´escola ara esta pendent del Centre Comercial, a 
partir dels acords amb l’anterior consistori .  
També s´informa que s’està treballant amb el Consorci d’Educació per agilitzar la 
construcció del futur Institut dins del recinte de la Fabra i Coats. S´està treballant amb 
les mancances de places de centre de secundaria al districte.  
 
Carles Mercader, AA.VV Sant Andreu Sud manifesta la seva preocupació per la 
situació actual de l´escola de la Maquinista; molts dels alumnes que marxin no hauran 
vist mai l´escola feta. 
 
Sr. Serrano, veí de Sant Andreu demana que a la Rambla Onze de setembre hi hagi 
dos sentits de circulació. També demana que el carrer Virgili es canviï el sentit de 
circulació (des de la Rambla Onze de setembre al carrer Pare Manyanet). 
 
Ester Santiago, Directora de Serveis tècnics del districte de Sant Andreu informa que 
es canviarà de sentit el carrer Virgili . Ja està aprovat . 
 
 
 
Finalitza el Consell de barri a les 21:15hores 
 


