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Escoles bressol. Reclamem la construcció de més escoles bressol
públiques. S’ha de fer una escola bressol a les Casernes, però s’ha
endarrerit perquè havia d’anar als baixos d’un edifici d’habitatges, que no té
pressupost. Ens han dit que es començarien les obres al 2019.
Escola Ignasi Iglesias. Ara és de dues línies, amb la segona línia en
barracons. Al setembre del 2019 s’acabaran les obres a l’Escola Ignasi
Iglésias per poder tenir la segona línia sense barracons. S’està buscant una
solució per la secció esportiva Sant Joan de Mata.
Escola Mestre Gibert. Des de l’escola es demana l’expropiació del solar que
hi ha darrere el pati, l’antic taller de cotxes de Concepció Arenal. El Districte
diu que ja hi ha els diners per fer l’expropiació i que estan fent els tràmits,
però la propietat diu que hi ha un privat interessat en fer-hi una residència
privada de gent gran.
Escola la Maquinista. Està previst que a l’estiu del 2018 es traslladarà als
barracons. A principis del 2019 començaran les obres i al setembre del 2020
està previst que ja hi hagi l’escola definitiva.
Institut Martí Pous: Està previst que acabin les obres al gener del 2019.
Tindrà tres línies estructurals però el proper curs tindrà un grup addicional.
L’institut Dr. Puigvert està consolidat. Té alta demanda i ara és de 4 línies
que ja seran estructurals (a partir d’ara sempre tindrà 4 línies ofertades).
Per altra banda, estem reclamant un altre institut per Sant Andreu, donat
que en els propers cursos augmentarà molt la demanda de places de
secundària. Des del districte diuen que es farà un nou institut al triangle
ferroviari, que estarà en funcionament el curs 2019-2020, de moment en
barracons. Segurament serà de 4 línies.
Aquest any 2017 hem continuat en la construcció de xarxa d’entitats de
l’entorn educatiu. Tenim constituïda el que s’anomena COMUNITAT
EDUCATIVA DE SANT ANDREU, que aplega les ampes de les escoles del
districte, les associacions de veïns, i alguns mestres. També formem part de
la recentment creada COMISSIÓ D’EDUCACIÓ DE LA FAVB. Com a
primera actuació hem fet una reunió amb la FAPAC per buscar punts de
reivindicacions comuns.
També participem del Consell Escolar de Districte activament i formem part
del seu Consell Permanent.
Donem suport a totes les reivindicacions per una Escola Pública i de
Qualitat i en contra de les retallades. Reclamem mesures concretes per
evitar o reduir les desigualtats entre escoles tant pel que fa al repartiment de
l’alumnat amb necessitats educatives especials, com pel que fa a les quotes
que demanen a les famílies per activitats escolars.
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Arrel de les nostra insistència el proper curs es farà la pre-inscripció escolar
en una oficina única de matriculació. La idea és fer una prova pilot a Sant
Andreu i Nou Barris i el següent curs, estendre-ho a tota la ciutat.
Per altra banda, es constata que hi ha una gran diferència de quotes que
cobren les escoles; hi ha grans diferències, fins i tot entre les públiques i
això és preocupant.

Moltes d’aquestes reivindicacions les hem traslladat a l’Administració i les hem
fet públiques a través de la nostra revista: el Sant Andreu de cap a peus.
Propostes 2018:
A l’any 2018 continuarem les nostres reivindicacions, com a membres del
Consell Escolar del Districte i de la Comissió Permanent ampliada d’aquest
Consell, així com en les reunions que fem amb la Gerent i la Regidora del
Districte. També continuarem formant part de la Comunitat Educativa de Sant
Andreu.
MEMÒRIA DE LA VOCALIA DE SANITAT
Aquest any hem aconseguit obrir plantes dels hospitals que part de l’any
anterior estaven tancades. Però, tot i això, seguim amb les urgències dels
hospitals col·lapsades, sobretot a l'hivern.
El Conseller, Toni Comin, pensava que fent una injecció de 50 milions d'euros
reduiria les llistes d'espera de les intervencions, dels especialistes, ... i ens
trobem que els pacients han d’esperar 69 dies per fer una prova, 120 dies per
tenir visita amb un especialista, amb més de 170.000 pacients per ser operats
(10.000 més que al 2015). També volia millorar els dies d'espera per anar al
metge de capçalera en 48 hores, una demanda feta des de les entitats veïnals,
però ens trobem que encara hi ha metges amb llistes d’espera de 3 setmanes.
Aquest problema ve des de fa anys, i tot hi haver canviat de Conseller de
Sanitat de diferents partits, seguim pràcticament igual, sobretot aquests últims
anys amb les retallades que ha sofert la sanitat i ara amb la incertesa que es
troba en aquests moments Catalunya.
La nostra associació ha participat en actes reivindicatius, reunions,
manifestacions, ocupacions, recollida de signatures... juntament amb la
Comissió de Salut de Sant Andreu, la FAVB, Sap Muntanya i la Marea Blanca.
Hem atès reclamacions portades a la nostra associació del Sociosanitari (Isabel
Roig), les quals les hem fet arribar al Cat Salut des de la Coordinadora
d'Entitats Sap Muntanya.
A principis del 2017 la vocal de Sanitat de la nostra associació va ser
anomenada vicepresidenta dels consells de Salut del districte, representant a
les entitats veïnals i substituint a la sra. Carme Bosch, que va estar d'ençà que
es van crear els consells de Salut.
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COMISSIÓ DE SALUT DE SANT ANDREU
A principis del mes de març del 2017, a l'Ateneu Harmonia i durant 5 dies, vam
fer una exposició amb fotos i escrits on s'explicava la trajectòria dels 5 anys de
lluites veïnals. El dia 3 de març vam fer una xarrada sobre la Comissió de salut
de Sant Andreu de Palomar, des del seu inici i el recorregut durant aquest
temps, més un aperitiu per celebrar el reconeixement obtingut per l'Ajuntament
de Barcelona de la Medalla d'Honor la Coordinadora d'Entitats Veïnals Sap
Muntanya.
Hem començat una campanya de centralització de queixes i denúncies per
posar fre al deteriorament dels serveis públics que s'estan donant als
equipaments sanitaris del nostre districte. Hem demanat a les farmàcies la seva
col·laboració, ja que és un lloc on la gent explica el seus problemes i s’han
deixat uns fulls informatius per a que vagin a les associacions de veïns i veïnes,
on hi seran assessorats.
- Caps Meridiana i Casernes
Mantenim reunions periòdiques amb els responsables dels Caps, amb una
relació molt cordial. Podem dir que els dos centres estant molt implicats amb el
barri, fent xerrades, col·laborant amb les associacions de veïns i amb el
projecte RADARS.
No els hi posen suplències quan els metges estan malalts o de vacances, això
fa que es trigui més a donar hora de visita, ja que assumeixen les visites els
altres metges. D’aquesta manera, els metges treballen amb més estrès i
comentant que tenen dificultat per trobar metges.
Des de fa temps, estem reivindicant que per tenir visita en el teu metge de
capçalera no sigui més de 48 hores.
Fa més d'un any que es va posar en funcionament la Guia de Consulta per a
la Ciutadania, és un sistema de comunicació per Internet, on pots mirar el teu
historial, les proves i tenir contacte amb el teu metge, però creiem que el
facultatiu no té el temps suficient per poder donar resposta als pacients.
Aquest any només hem tingut una reunió i no tenim massa informació de com
està funcionant.
- Cuap Casernes
Des de la seva inauguració aquest servei ha anat incrementant les visites, tant
de dia com de nit i en alguns moments van justos de personal, tot i haver-hi
més professionals en hores punta. Aquest hivern han hagut de derivat malalts
que estaven a urgències de la Vall d’Hebron al Cuap de Casernes.
S’ha habilitat un espai en el Cuap de Casernes per crear un nou servei al
Districte de Sant Andreu, la Unitat ESIC (Equip de suport Integral a la
Complexitat) el primer a tot Catalunya. Està format per un equip de metges
que treballen conjuntament amb els professionals d’atenció primària dels
hospitals col·laborant entre ells per disminuir les urgències i els ingressos
hospitalaris. La idea és que els malalts crònics complexos siguin derivats al seu
metge de família o des de l’hospital, són malalts fràgils on són controlats unes
hores durant uns dies fins estar estabilitzats, com és el cas dels diabètics o els
pacients amb problemes respiratoris. De moment només està en funcionament
els matins, però la idea és que més endavant atenguin també per la tarda.
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Sociosanitari Isabel Roig
El centre es va inaugurar el setembre del 2014, ara fa 3 anys i mig, durant
aquest temps hi ha hagut moltes queixes del centre, del menjar, de l’atenció, de
la medicació...
Hem tingut moltes reunions amb el centre per mirar de solucionar els
problemes i en molt poc temps hem tingut 5 reclamacions, les quals les hem fet
arribat al Consorci de Barcelona (de moment sense resposta).
En aquest temps han passat 3 directors, és un centre privat concertat amb
ànim de lucre. L’empresa és Blau Clínic, que té diversos centrés a Barcelona.
-

COORDINADORA D'ENTITATS SAP MUNTANYA
Des de fa uns 4 anys, cada dimecres es posa una taula davant de l’entrada de
l’Hospital de la Vall d’Hebron recollint signatures en defensa de la sanitat
100x100 pública, ajudant a persones que tenen problemes per ser operats o
per realitzar proves... intentant resoldre el problema ajudant a posar una
reclamació.
Des de la Coordinadora Sap Muntanya s’ha fet arribar un manifest en contra de
la empresa de Fisioteràpia i Logopeda domiciliaria i ambulatòria de Sant
Andreu i Nou Barris, sancionada per un frau fiscal dels treballadors a la
Seguretat Social i la precarietat laboral d’aquests. Vam tenir moltes queixes per
la disminució dels dies de rehabilitació i la reducció del temps de les sessions
de 45 a 30 minuts.
Es va tenir una reunió amb el Consorci i el Cat Salut demanant restringir el
contracte de la UTE ACERF que te per 10 anys, al no tenir resposta, s’ha fet un
manifest i s’han recollit més de 5.000 firmes i amb el suport d’unes 50 entitats.
S’ha presentat la moció al plenari demanant el suport dels partits polítics, que
va ser acceptada pràcticament per tots. En aquets moments estem pendents
de presentar les firmes quant tinguem el nou govern.
LA VALL D'HEBRON, EL NOSTRE HOSPITAL DE REFERÈNCIA
Aquest any la grip ha començat més aviat, ja que la vacuna d’aquesta ha sigut
la mateixa de l’any passat, amb les conseqüències que la gent vacunada
l’agafés, sobretot la gent més vulnerable, provocant problemes respiratoris i
més mortalitat. Això ha provocat moltes hores d’espera per ser atesos, amb
gent en els passadissos sense tenir intimitat o en boxes, esperant entre 3 i 4
dies per ser ingressats.
Ens diuen que han disminuït les llistes d'espera de les intervencions, però
derivant malalts a hospitals concertats d'àmbit privat, com Sagrat Cor o Sant
Rafael. Segons el tipus d'intervenció és de més d’1 any per se operat, sense
comptar amb el temps per anar a l'especialista (una mitja de 87 dies), després
el temps per les proves, tornar a l’especialista i, finalment, mesos d'esperar per
a que el cridin per la intervenció.
MAREA BLANCA DE CATALUNYA
Totes les accions tenen representació de la Marea Blanca: manifestacions,
ocupacions, trobades amb els representants polítics...
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L’any passat es va fer la primera trobada a Barcelona de la Marea Blanca
de tot l’Estat per contrastar l’opinió d’altres comunitats i tractar punts en comú.
Ara fa un mes es va organitzar una concentració amb els mitjans de
comunicació davant l’Hospital de la Vall d’Hebron, en contra de les retallades,
de la privatització de la sanitat pública, de les llistes d’espera, de les
urgències ...
Propostes 2018
· Millorar les llistes d’espera amb: el metge de capçalera, especialistes,
intervencions, ...
· Solucionar els problemes amb el Sociosanitari.
· Aconseguir que el Consell de Salut sigui més participatiu.
· Seguir fent enquestes als Caps per recollir informació dels usuaris.
· Seguir defensant la sanitat 100 x 100 pública.
MEMÒRIA DE LA VOCALIA SOCIAL
Campanya de Reis –Cap nen sense joguines
Aquest any els veïns i veïnes de sant Andreu també han estat solidaris i han
aportat joguines pels infants de les famílies en situació més vulnerable,
derivades des dels Serveis Socials.
Any rere any es va incrementant el número de famílies, degut a que la situació
laboral i econòmica no millora i no es poden cobrir totes les necessitats amb
l’aportació dels veïns.
Enguany, i a proposta dels Serveis Socials, es van derivar a la Campanya de
Reis de la Creu Roja les famílies amb infants que ja eren conegudes al servei,
ja que la data límit de l’entitat per tancar la Campanya era el 30 de novembre. I
les famílies detectades a partir d’aquesta data les van derivar a l’Associació de
Veïns.
D’aquesta manera, doncs, s’ha pogut donar resposta a totes les necessitats, i
els fills i filles de les famílies en precarietat han pogut gaudir d’una nit de Reis
igual que els altres infants.
Projecte d’acció comunitària RADARS
Aquesta xarxa de prevenció, coordinada pels Serveis Socials Municipals, està
formada per l’Associació de Veïns, entitats, professionals de Serveis, veïns i
comerços que col·laboren en el Projecte, amb l’objectiu comú d’estar atents a
l’entorn, i de manera especial a aquelles persones grans que viuen soles,
moltes d’ells aïllades. Es tracta d’una Plataforma que està creixent i
consolidant-se, i és de vital importància la implicació que s’ha aconseguit de
gairebé totes les farmàcies de sant Andreu i també de nombrosos comerços
que contribueixen a l’acompanyament i el benestar d’ aquests persones grans
més necessitades.
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Com és també, alhora, un pilar fonamental perquè aquest Projecte segueixi
endavant, la col·laboració de voluntàries i voluntàries en la Plataforma de
Seguiment Telefònic.
Cal continuar, doncs, esmerçant esforços perquè la xarxa es faci cada vegada
més gran i més eficient.
Mutualitat Veïnal Sinera
Les quotes que l'Assemblea General va aprovar per aquest any 2018 i que ja
han entrat en vigor a partir del 1 de gener són:
QUOTES PER TOT L'ANY 2018
Quota ingrés a la mútua ; 25,00 Euros
Quota per persona i mes ; 6,74 Euros
Sobreprima per risc per persona i mes ; 10,11 Euros (1) (2)
(1) aquesta quota s'aplicarà a tots aquells mutualistes que van ingressar a
partir de l'1 d'abril de 2004 i que en el moment de complir els 60 anys no portin
10 anys com a mínim d'antiguitat pagaran aquest recàrrec
(2) aquesta quota s'aplicarà a tots aquells que van ingressar a partir del 1 de
gener de 2016 i que tinguin 50 o mes anys.
RECÀRREC DEL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES
Recàrrec per persona i any : 0,11 Euros
Recàrrec per persona i any : (amb sobre prima ) 0,17 Euros
NOTA :
Recordem que totes les solicituts d'ingrés han d'estar acompanyades del
certificat de convivència .
Totes les persones mes grans de 60 anys poden contractar el producte
SENIOR.
MEMÒRIA DE LA VOCALIA D'HABITATGE
CASERNES
L’any 2017 ha estat un any poc productiu en matèria d’habitatge. Com sabeu, si
passeu pels terrenys de Casernes, continua la construcció d’una promoció
d’habitatge, a càrrec del Consorci de la Zona Franca, per reallotjar les famílies
dels militars que viuen al carrer Palomar.
A banda d’aquesta promoció, l’Ajuntament de Barcelona no ha iniciat cap
projecte, malgrat tenen els solars amb planejament aprovat des de fa anys. A
finals d’any se’ns diu que intentaran reprendre els projectes, però el més calent
a l’aigüera. El que sí podem dir és que el proper edifici d’habitatges que es
faran serà al costat de la caserna dels mossos d’esquadra. Consistirà en un
edifici de 160 habitatges per gent gran. Els baixos es destinaran a allotjar un
casal de joves.
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A banda de les qüestions sobre habitatge, l’únic progrés que podem
observar és l’execució de la zona verda del costat muntanya. La previsió és
que finalitzi a finals del 2018.
FABRA I COATS
Han començat la rehabilitació de l’edifici que ha d’allotjar 46 habitatges de
lloguer social i espai per la Colla castellera Jove de Barcelona. Les obres
avancen a bon ritme i, segons diu el Districte, la previsió és que finalitzin l’any
2019.
CAN PORTABELLA
Aquest 2017 han finalitzat les obres dels edificis del costat de Can Portabella.
Aquesta és una promoció d’habitatge protegit de compravenda adjudicada
directament.
TAULA pel DRET a l’HABITATGE
Durant l’any 2017 s’ha seguit les accions de suport als veïns que es trobaven
en el perill de perdre l’habitatge perquè poguessin tenir una alternativa
d’emergència. El final d’any arriba amb la notícia que els veïns del carrer Pons i
Gallarza amb carrer Renart, un conjunt de 8 casetes, han conegut que la
propietat ha venut les cases i viuen amb la por que els facin fora.
Propostes 2018: Continuar reivindicant l'habitatge protegit i lluitant per millorar
l'accés dels andreuencs a un habitatge digne.
MEMÒRIA DE LA VOCALIA D'URBANISME
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL C/ GRAN
Des de l'Associació de Veïnes i Veïns hem treballat durant l'any 2017 per la
pacificació del trànsit del Carrer Gran, volem una preferència real de circulació
per als vianants. Hem fet reunions amb tècnics especialistes, amb els
comerciants de l'Eix comercial i el govern municipal al Districte organitzant una
COMISSIÓ de seguiment. Fent reunions, buscant una millora dels nivells de
contaminació ambiental, acústica, estudis de viabilitat i mobilitat per trobar entre
tots un espai públic de qualitat. Aquest treball és la continuitat d'un procés que
ve de lluny amb les primeres reivindicacions demanant talls els caps de
setmana entre Malats i Sant Adrià, organitzant xocolatades l'any 2009, fins l'any
passat 2017 que es constitueix la COMISSIÓ de seguiment al Districte amb
entitats veïnals, de comerciants i socials. Al desembre s'aprova el projecte de
reurbanització
El Carrer Gran de Sant Andreu es convertirà en una PLATAFORMA única amb
prioritat per als vianants i les bicicletes i amb una velocitat màxima per els
vehicles de 10km/hora. Les obres s'iniciaran a finals del mes de març, l'objectiu
és garantir la comoditat dels vianants i les persones amb mobilitat reduïda.
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Actualment circulen segons l'Ajuntament entre cinc i sis mil vehicles
diàriament. Amb la PLATAFORMA desapareixerà la calçada que en aquests
moments esta segrestada per als vehicles i, sense voreres, donarà prioritat als
vianants
i
les
bicicletes.
La franja central tindrà una amplada de 3,5 metres per on circularan els serveis
els vehicles a una velocitat reduïda i les bicicletes, l'amplada variarà en funció
de l'arbrat. També es reservaran espais d'uns dos metres per col·locar els
contenidors de neteja, zones de càrrega i descàrrega (horari de càrrega i
descàrrega: de 7 a 11,30 h i de 13,30 a 17 h) i parterres.
El mobiliari es renovarà i la vegetació es reforçarà, de 253 arbres actuals 237
es mantindran ja que l'Ajuntament vol seguir donant importància a l'arbrat. Es
reforçarà amb arbustos i parterres.
En quant a les mitgeres dels edificis construïts més enrere, en aquests
moments estan parlant amb paisatge urbà i parcs i jardins per mirar de buscar
una solució a les mitgeres. Es faran 11 aparcaments per persones amb
mobilitat reduïda, es suprimiràn els aparcaments de motocicletes i se'n faran 43
per bicicletes.
Aquestes obres estan previstes que tinguin una durada de 12 - 13 mesos dels
quals durant tres setmanes estaran aturades (NADAL i REIS) per facilitar
compres. Estaran acabades aproximadament l'abril del 2019, les obres estan
pressupostades en 4.941.855,74 Euros. El primer tram serà de Rambla de
Fabra i Puig a Joan Torras.
Propostes 2018: Seguiment de les obres i garantir la seva realització.
AMPLIACIÓ DE LA MAQUINISTA
El procés d’ocupació directa dels terrenys per part de l’Ajuntament de
Barcelona segueix endavant. Ja s’ha adjudicat la redacció del projecte de la
nova escola La Maquinista. Pel que fa l’ampliació que volia UNIBAIL
RODAMCO encara no han presentat el nou projecte de reparcel·lació ni iniciat
cap treball.
Propostes 2018: Continuarem seguint els passos que faci UNIBAIL
RODAMCO per intentar evitar que s’apropiïn de sòl que no els pertany. També
insistirem a l’Ajuntament perquè revisi exhaustivament tots els passos dels
promotors.
COMISSIÓ CASERNES
L'AVV hem assistit a les comissions de seguiment i hem fet el seguiment dels
projectes previstos. Hem reivindicat la finalització dels habitatges protegits i
equipaments pendents, així com la zona verda.
Al juny vam fer un acte reivindicatiu coincidint amb els 11 anys de retards des
de l'aprovació inicial del projecte. Conjuntament amb l'AVV Sant Andreu Nord
vam denunciar que 11 anys després de l'aprovació dels 12 equipaments
previstos només n'hi hagi 3 en funcionament i faltin més de 1000 habitatges
protegits.
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Respecte a la zona verda, la pressió veïnal i la insistència de la nostra
entitat ha afavorit que actualment estigui en marxa la construcció d'una part
important. Respecte al nom d'aquest parc, l'AVV ha donat suport a la proposta
de canviar el nom previst (Antoni Santiburcio) pel de Jaume Oller i Prats
(primera víctuma andreuenca de la Guerra Civil).
Una de les reivindicacions que hem fet de forma més insistent és la d'accelerar
l'inici d'obres de les promocions d'habitatge protegit pendents. Justament la
manca d'habitatge de lloguer és un dels factors que estan convertint el preu de
l'habitatge en un dels elements més preocupants al Sant Andreu actual.
També hem demanat que en el poliesportiu que actualment està en estudis
previs, inclogui una piscina municipal coberta.
Des de la vocalia de Sanitat s'estan recollint queixes del sociosanitari i
denunciant mancances que s'han detectat en la gestió dels seus serveis.
També hem seguit denunciant la cessió de sòl per part del Consorci de la Zona
Franca als Antiguos Caballeros Legionarios. La nostra posició ha estat contrària
als usos temporals, ja que demanem els definitius. En aquest sentit, hem seguit
insistint en la proposta d'ubicar a les Casernes, en l'espai previst per un edifici
d’oficines on actualment hi ha el legionaris, els serveis municipals d’urbanisme.
D'aquesta manera es descentralitzen serveis municipals que paguen lloguer de
més de 2,5 milions anuals a un centre comercial. També generaríem al nostre
Districte un gran nombre de moviments de persones.
Propostes 2018: Continuar reivindicant els equipaments, habitatge protegit i
zona verda de Casernes
COMISSIÓ OBRES AVE
Aquest 2017 l'AVV ha participat en les Comissions de seguiment del projecte. A
prinicipis del 2018 l'estat anuncia, per enèssima vegada, la represa de les
obres.
Per altra banda, l’AVV per la Festa Major va organitzar la 3a encadenada a
l’estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal. En aquest acte van assistir
diferents representants de grups municipals, als quals se’ls va reclamar que
intentessin desencallar el projecte de la nova estació de Sant Andreu Comtal,
que està pressupostat des de fa mes de 6 anys en 7 milions d’euros.
Posteriorment a aquest acte se'ns va anunciar la col·locació de dos ascensors.
L'AVV ha volgut deixar clar que, tot i estar a favor de la instal·lació dels
ascensors, noacceptem que això pugui posposar les obres de l'estació
definitiva.
COMISSIÓ MERIDIANA
Al 2015 s’inicia un procés de participació de d’Ajuntament de BCN amb
l’objectiu de treballar per al projecte de pacificació de l’avinguda Meridiana. Al
gener de 2016 es constitueix la plataforma @SomMeridiana.
Aquest 2017 la plataforma ha continuat ben activa. S'ha fet una campanya de
recollida de suports a un manifest. Al juny es realitza un acte tallant un dels
sentits de la Meridiana, es realitzen actes festius i un debat amb representants
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dels partits, PTP, BACC, Catalunya Camina i Plataforma per la Qualitat de
l’Aire.
Hem assitit a les diferents reunions convocades per l'Ajuntament. Actualment el
consistori ha fet una proposta de reurbanització pel tram més proper a les
Glòries. @SomMeridiana hem fet un comunicat criticant el projecte per poc
ambiciós.
CAMPANYA “SALVEM EL CASC ANTIC”
Aquest 2017 l’Ajuntament de Barcelona no ha fet cap expropiació. Només s’ha
constituït una comissió amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya perquè es
redacti un projecte de rehabilitació de les antigues cases del carrer del Pont,
ara totes de propietat municipal.
Propostes 2018: Insistir en l’execució de totes les expropiacions aquest
mandat.
MEMÒRIA DE LA VOCALIA DE CULTURA I ACTIVITATS
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
El dia 10 de setembre vigilia de la Festa Nacional de Catalunya, la nostra
entitat com ja fa molts anys, va organitzar conjuntament amb el Foment
Sardanístic de Sant Andreu de Palomar, la ja tradicional ballada/audició de
sardanes enguany a la plaça de Can Fabra, amb la cobla Ciutat de Terrassa.
A la mitja part de l´audició es va llegir al públic assistent el Manifest de la nostra
entitat.
L´acte com sempre va ser molt concurregut tant pel número de balladors com
per les persones que van assistir a l´audició.
TIÓ DE NADAL
El dissabte 16 de desembre , com cada anay, vàrem portar a terme el ja
tradicional acte infantil del Tió de Nadal.
L´acte es va fer a la plaça del Comerç amb l´assistència de molts nens i nenes
acompanyats per llurs pares, avis i familiars, va ser un matí molt agradable, ja
que la transmisió de la nostra cultura popular també forma part dels nostres
Estatuts i davant l´invasió de formes de manifestació nadalenques foràneas,
hem de potenciar el nostre llegat.
MEMÒRIA DE LA REVISTA SANT ANDREU DE CAP A PEUS
Coordinació
L’equip de coordinació que va començar amb tres persones, és ara de dues ( l’Alba
Cabrera i el Xavier Aragall), ja que en Jaume Gil ha deixat la coordinació per manca de
temps, tot i que segueix com a redactor.
Posada en marxa del Blog
Des del passat novembre, i coincidint amb la festa major, es va posar en marxa el blog
del Cap a Peus (https://capapeus.wordpress.com/)
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Aquest blog, permet recollir els articles més destacats de cada número i facilitar-ne la
difusió i presència per les xarxes socials.
Es farà especial esment de noticies relacionades amb perfils de persones o d’entitats
andreuenques per apropar aquelles persones o entitats que duen a terme iniciatives
interessants amb un impacte positiu per al conjunt dels veïns del poble.
Col·laboració amb escoles i instituts
Durant el 2017 es va acordar una col·laboració amb els centres d’educació secundària
i batxillerat de Sant Andreu. Des del Cap a Peus els donem veu per tal de posar en
valor la bona feina que es fa als instituts i mostrar també el que poden fer els alumnes.
Una ocasió perquè institut i entorn es puguin conèixer millor i interactuïn.
Hi participen: IES Martí Pous, FEDAC Sant Andreu, IES Doctor Puigvert, IES Princep
de Viana, Col·legi Jesús, Maria i Josep, Col·legi Sagrada Família, Escola Jesús-Maria
Sant Andreu.
El primer article d’aquesta col·laboració serà fet per l’IES Martí Pous i surt al número
de febrer de 2018
Temes tractats als monogràfics
Els temes del monogràfic combinen temes d'actualitat amb temes més de fons que
permeten al lector tenir un anàlisi amb profunditat de temes sobre els quals es fa especial
seguiment des de l'AVV.
Cap a Peus 622, gener: l'Escola Nova 21 a debat
Cap a Peus 623, febrer: Qualitat de l'aire: la contaminació invisible
Cap a Peus 624, Març: Radiografia de la sanitat a Sant Andreu
Cap a Peus 625 Abril: Zones verdes: noves perspectives
Cap a Peus 626, Maig: La reforma de la Meridiana
Cap a Peus 627, Juny: radiografia del comerç de proximitat
Cap a Peus 628, Juliol: l’educació en el lleure
Cap a Peus 629, Agost-Setembre: perspectives del turisme al poble
Cap a Peus 630, Octubre: desigualtats avui: conseqüències d’una crisi que no s’acaba
Cap a Peus 631, Novembre: la tradició de la festa major
Cap a Peus 632, Desembre: el co-habitatge cooperatiu

MEMÒRIA CURSOS DE L’AVV
L'associació ofereix actualment catorze cursos.
Quatre dies de Ioga amb dues professores.
Un dia de Dansa del Ventre .
Dos dies de Paschtwork amb dues professores diferents
Un dia de Labors i Manualitats.
Un dia de Pilates
Tres dies cursos d'Informàtica
Un dia Taller Memoria
Un dia Thiqung
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Els cursos es paguen trimestralment, es comencen l’octubre i finalitzen el
juny. Com cada any hi han professores que oferexen fer classes el mes de juliol i
setembre, com són els cursos de ioga i dansa del ventre.
Les classes han de ser com a mínim de 6 alumnes i com a màxim 12, també es
opcional segons demana la professora per l'espai de la classe.
Trimestre
Primer trimestre 2017
Segon trimestre 2017
Estiu 2017
Tercer trimestre 2017

Període
Gener-març
Abril-juny
Mesos de juliol i setembre
Octubre-desembre

Nº total d’alumnes
91
91
21
120

Aquest Any hem aumentat molt els cursets.
Les nostres alumnes de Dansa del Ventre van participar a les Festes de la
Primavera i en l’envelat de les festes de Sant Andreu.
Aquest any el curs de Dansa de Ventre participaran a les Festes de la primavera.

