MEMÒRIES DE TREBALL DURANT L’ANY 2018
DE L’AVV SANT ANDREU DE PALOMAR
MEMÒRIA DE LA VOCALIA D'HABITATGE
Quadre d’habitatges que s’han de fer al Districte de Sant Andreu, d’acord amb el Pla
d’Habitatge 2016-2025:

CASERNES
L’any 2018 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. Segons expliquen els veïns amb dret a reallotjament l’edifici sembla que no estarà
acabat fins a finals del 2019.
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.
A banda de les qüestions sobre habitatge, l’únic progrés que podem observar és l’execució
de la zona verda del costat muntanya, finalitzada durant l’estiu. Ara la urbanització de la
zona verda continua pel tros comprès entre el Pg. Torras i Bages, carrer Palomar i carrer
Gran, on s’ubicarà una zona de jocs infantils.
FABRA I COATS
S’està executant la rehabilitació de l’edifici que ha d’allotjar 46 habitatges de lloguer per a
Joves i espai per la Colla castellera Jove de Barcelona. Les obres avancen a bon ritme i
l’Ajuntament preveu sortejar-los el 21 de març de 2019. Malgrat que podem comptar amb
un nou edifici d’habitatges de lloguer estem decebuts amb les condicions que han establert
per optar-hi i també en que 5 dels habitatges es destinen a un programa de l’ICUB enlloc
de destinar-se a habitatge habitual i permanent.
Les Bases per accedir a la convocatòria estan publicades al següent enllaç:
https://w30.bcn.cat/APPS/ofhreghabitatge/promociones/ListarCursoAdjudicaciones.do

TAULA pel DRET a l’HABITATGE
Durant l’any 2018 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. Els veïns del carrer
Pons i Gallarza amb carrer Renart, un conjunt de 8 casetes, continuen a les seva cases a
l’espera del propers passos de la nova propietat.
Propostes 2019: Continuar reivindicant l'habitatge protegit i lluitant per millorar
l'accés dels andreuencs a un habitatge digne.
MEMÒRIA DE LA VOCALIA D'EDUCACIÓ
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 ho posaran als
pressupostos del 2020.
 Escola Ignasi Iglésias. 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..
 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
reservaran diners per fer l’expropiació pel 2020 però es signarà un acord amb el
propietari al 2019. El propietari està disposat a cedir el sòl si hi ha un acord signat i amb
la reserva de diners als pressupostos.
Escola la Maquinista. Actualment les obres estan el licitació i al setembre del 2020 està
previst que ja hi hagi l’escola definitiva.
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. Reclamem l’acondicionament dels accessos a
l’Institut ja que és una zona despoblada i “abandonada”.
Aquest any 2018 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. Hem fet reunions 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.
Reclamem una Oficina Única de Pre-inscripció. Això estalviaria feina a les direccions dels
centres educatius i milloraria i garantiria la transparència del procediment d’admissió.
També ajudaria a que es controli que els padrons utilitzats en les preinscripcions siguin
reals, així com que l’alumnat que s’incorpora a un centre educatiu un cop començat el
curs, el que es coneix com a matrícula viva, es reparteixi per tots els centres.
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 2019: A l’any 2019 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
Des de les retallades hagudes en el 2010, la sanitat pública a tingut un deteriorament
important, amb la pèrdua de professionals que han marxat per les seves condicions de
treball. El que no es pot fer és tancar serveis, si no, contractar més personal per cobrir les
places vacants, amb incentivacions econòmiques i millors condicions de treball.
L’Atenció Primària és molt essencial que tingui un bon funcionament i així donar un bon
servei de la salut a la ciutadania.
Els últims anys hi ha hagut una pèrdua de qualitat per la manca de professionals. Hem vist
com s’han tancat serveis, s’estan donant visites per 15 o més dies sense posar substitucions
i havent-hi d’assumir aquestes visites els altres metges.
Arran de tots aquest problemes, a finals d’any, el col·legi de metges va decidir començar
una vaga de metges d’Atenció Primària que va durar varis dies amb mobilitzacions,
participant la majoria del col·lectiu. D’aquesta manera han aconseguit millores salarials i
millorar el temps per visita que passa a ser de 12 minuts...
La nostra associació participa de les reunions de la FAVB i dels actes que aquesta organitza,
també participem en els Consells de Salut del Districte, la vocal de l’associació participa en
la reunió preparatòria del consell. Hem aconseguit poder tenir 15 minuts per exposar els
nostres punts, però seguim reivindicant que els Consells no són participatius, els assistents
són persones de l’administració pública, directius dels serveis sanitaris, associacions veïnals
i altres serveis del districte, però no hi són els veïns i veïnes per poder exposar les seves
preocupacions. És una reivindicació que fa temps estem demanant les associacions de
veïns/es.
També hem participat en actes reivindicatius, reunions, manifestacions, recollida de
signatures,... juntament amb la Comissió de Salut de Sant Andreu, la FAVB, SAP Muntanya i
la Marea Blanca.
La FAVB va organitzat una recollida de signatures de les entitats veïnals de Barcelona, per
reivindicar un nou CAP al barri del Raval, es van entregar les 6.500 signatures en el Planari
de Barcelona al 22 de febrer.
COMISSIÓ DE SALUT DE SANT ANDREU
A principis d’any varies mares van venir a l’associació a demanar col·laboració pel retorn
dels Pediatres al CAP de Sant Andreu, es va fer un escrit dirigit al Gerent del Consorci de
Barcelona, el Dr. Estany, vam tenir dues reunions amb responsables dels CAPs i de
l’administració, no tenint una resposta positiva.
La Comissió de Salut i alguns pares vam decidir fer una recollida de signatures, aconseguint
unes 1700, que van ser entregades el 7 de novembre a la Direcció del CAP. Portem més de
3 mesos i no hem rebut cap resposta, però seguirem lluitant per aconseguir tenir pediatres
al CAP.
Vam organitzar una xerrada sobre l’Atenció Primària i la Pediatria, s’havia de fer a la Plaça
Orfila però per problemes climàtics es va fer a la nostra associació, tenint una bona
assistència, així que la xerrada va ser molt productiva.

A la Comissió de Salut de Sant Andreu hi participen les associacions de veïns i veïnes de
Sant Andreu Nord Tramuntana i Sant Andreu de Palomar, personal sanitari i d’altres,
assistint a totes les reunions i actes que s’han fet durant l’any.
CAP CASERNES
Pendent de reunió.
L’última va ser a primers del 2018, ja es va informar a l’assemblea de l’any passat.
CAP SANT ANDREU
Com ja hem esmentat avanç, degut a les retallades de personal sanitari en aquests últims
anys, la precarietat laboral i el estrés va provocar que els professionals sortissin al carrer a
manifestar-se amb el recolzament de Marea Blanca, la coordinadora d’entitats veïnals Sap
Muntanya i La FAVB.
A primers de febrer vam tenir una reunió amb la direcció del CAP de Sant Andreu, ens van
comentar que va ser positiva la vaga de metges, ens comenta:
- Que el centre atén a 28.000 habitants.
- Que falten metges de família, però que hi ha manca de pressupost.
- Que s’ha de millorar les condicions de treball.
- S’ha ampliat el temps de visita en 12 minuts per pacient, reduint el temps d’espera
per entrar a la consulta.
- Millorar el temps pel dia de visita en 48 hores, hi ha metges que es tant dins aquest
marge de temps però d'altres és d’una, dues o tres setmanes.
- S’hi incrementarà en un metge de família i una infermera, com també en dos
assistentes socials.
- Es distribuiran les càrregues de treball i cada mes es valorarà la feina.
- Es faran reformes a l’edifici cap a l’any 2020.
- A partir de juny es faran caminades nòrdiques.
CUAP CASERNES (servei d’urgències)
Pendent reunió.
A la reunió en el CAP de Sant Andreu per tractar el tema dels pediatres, alguns pares es van
queixar al director del centre, Dr. Subirana, que quan anaven a urgències amb els seus fills,
moltes vegades no sabien resoldre el problema i eren derivats a l’hospital, comentant als
pares que era millor anar directament a l’hospital. El Dr. Subirana va comentar que eren
casos puntuals.
SOCIOSANITARI ISABEL ROIG
A primers del 2018, va entrar un nou director al centre, una persona molt cordial. Ens va
informa dels canvis haguts en: millores en el servei de rehabilitació, el menjar, donan el
ressopó, han canviat les hores de l’esmorzar...
Hem tingut dos reunions on s’ha informat del funcionament del centre.
Seguim tenint famílies, de pacients que han estat ingressats, que es queixen de l’atenció
del centre, però ens trobem que aquests no posen la queixa a un full de reclamació.

LA VALL D’HEBRON (El nostre hospital de referència)
Seguim amb els mateixos problemes de fa anys:
 Saturació de les urgències.
 Llistes d’espera, per ser intervingut, poden arriba a ser d’un any o més (segons
l’especialitat i sense comptar el temps per anar al metge i fer les proves).
 Falten professionals de tot l’àmbit sanitari, hem reclamat una millora laboral.
Al mes de setembre es va inaugura una nova UCI.
COORDINADORA D’ENTITATS SAP MUNTANYA
Des de fa uns 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 100 x 100 pública, ajudant a
persones que tenen problemes per ser operats o proves… intentant resoldre el problema
ajudant a posar una reclamació.
Es va fer un manifest que es va llegir en els Consells de Salut, per reclamar un millor servei
de traumatologia al l’Hospital de la Vall d’Hebron. Fa uns mesos que la sala d’espera de les
consultes de trauma està saturada, hi han pacients que esperen per ser visitats i d’altres
per programar la visita o les proves. Abans eren dos departaments.
A les memòries del any passat ja fèiem referència de la rehabilitació domiciliaria,
gestionada per la UTE ACERF (acusada de frau a la sanitat publica). Tot havent-hi recollit
10.000 signatures i entregades al Servei Català de la Salut, presentant una moció en els
Planaris i aprovada pels partits, a dia d’avui segueixen fent la rehabilitació a Nou Barris i a
Sant Andreu.
Es va fer arribar un escrit al Consorci, reclamant més metges de família i pediatres.
Aquest any hi ha hagut molt problemes als CAPs per la manca de pediatres, alguns a l’estiu
s’han quedat sense cap pediatre derivant els nens a altres CAPs.
Des de la administració comenten la falta de professionals de pediatria, de metges de
família i d’ especialistes.
MAREA BLANCA
Totes les accions tenen representació de la Marea Blanca: manifestacions, ocupacions
trobades amb els representants polítics…
Es va fer arribar a totes les institucions dels serveis públics catalans de la salut la
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA DEFENSA I MILLORA DE L’ATENCIÓ PRIMARIA DE LA
SALUT. Es va llegir a tots els Consells de Salut i es va entregar a tots els estaments.
El 10 de desembre es va convocar, des de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, una
manifestació en contra de les llistes d'espera i de la mercantilització de la Salut. El
recorregut va ser des de la Plaça Catalunya fins a la plaça Sant Jaume, fent entrega d’una
carta al Govern de la Generalitat.
PROPOSTES 2019
 Seguir reclamant el retorn dels pediatres al CAP Sant Andreu.
 Aconseguir que el Consell de Salut, i tots els consells, tinguin més participació veïnal.
 Millorar l’atenció en el Sociosanitari.
 Millorar l’Atenció primària (CAPs), el CUAP…
 Seguir defensant la sanitat 100 x 100 pública.

MEMÒRIA DE LA VOCALIA SOCIAL
Campanya de Reis
Any rere any segueix l’increment del nombre de famílies del barri que, per la seva
precarietat laboral i econòmica, no poden cobrir les necessitats per viure dignament.
Moltes d’aquestes famílies més vulnerables són ateses pels Serveis socials, i són nombroses
les que tenen infants menors de 10 anys.
Donat, però, que la Creu Roja darrerament realitza durant el mes de novembre una
Campanya de Reis per a nens i nenes de famílies amb aquestes característiques, se les
deriva a aquesta entitat.
El termini, però, per inscriure’s a la Campanya de la Creu Roja acaba el 30 de novembre, i
aleshores, a partir d’aquesta data i fins al 3 de gener, Serveis socials deriva a l’Associació de
Veïns les famílies no inscrites a la Creu Roja.
I des de l’Associació hem de dir, un any més, que els veïns i veïnes de sant Andreu han estat
solidaris i han aportat joguines per a la Campanya, de manera que s’ha pogut donar
resposta a totes les necessitats detectades; i els nens i nenes de les famílies amb
precarietat han pogut gaudir de la nit de Reis igual que els altres infants.
RADARS Fem barri amb les persones grans
Amb aquest Projecte d’acció comunitària, coordinat pels Serveis socials municipals, es vol
que les persones grans no se sentin soles i puguin viure a casa seva en condicions de
seguretat i benestar; amb l’objecti d’estar atents al seu entorn, tot en relació a aquelles
persones que viuen soles i moltes d’elles aïllades.
Gràcies a la implicació activa del veïnat, d’entitats del barri (entre elles la nostra Associació
de Veïns), comerços, farmàcies i professionals de serveis, i amb la complicitat de voluntaris
i voluntàries, moltes d’aquestes persones grans poden participar en algunes activitats
organitzades al barri, conèixer persones amb les que compartir el temps, i sentir-se
acompanyades.
Radars és un Projecte consolidat, que va incrementant el treball conjunt,u per col·laborar
en construir un barri més humà, més solidari i més compromès amb el seu entorn, de
manera especial amb la gent gran.
MEMÒRIA DE LA VOCALIA D'URBANISME
COMISSIÓ OBRES AVE
Aquest 2018 l'AVV ha participat en les Comissions de seguiment del projecte. Durant el
2018 el projecte ha avançat en dos àmbits. Per un costat en la llosa de l’estació d’Alta
Velocitat de la Sagrera, i per l’altra banda en el col·lector de Prim. Tots dos àmbits a
principis del 2019 es troben pràcticament acabats. Per altra banda, l’AVV per la Festa Major
va organitzar la 4a 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 7 anys en 7 milions d’euros. Com a novetat, aquest 2018 es

van col·locar 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. En un altre àmbit, i fruit de la voluntat de construir un Institut al Triangle
Ferroviari, per part de l’Ajuntament s’ha destinat una partida de 400.000€ per acondicionar
els accessos al Triangle Ferroviari. Durant el 2019 continuarem assistint a les Comissions de
Seguiment. Tenint en compte que hi ha d’haver nou govern a Madrid, nou govern a
Barcelona i que el govern de la Generalitat no fa res al respecte, es fa difícil preveure com
avançarà aquest projecte durant 2019-2020.
COMISSIÓ MERIDIANA
Aquest 2018 la plataforma @SomMeridiana no ha estat gaire activa. El projecte durant el
2018 s’ha centrat la reurbanització del tram més proper a les Glòries, concretament entre
València i Aragó. Es tracta de col·locar entre els vials de cotxes, al centre, un carril bici, i
reduir l’amplada dels carrils per cotxes. Es preveu que el projecte continui desenvolupantse fins arribar al carrer Escòcia. Veurem el proper govern municipal com entoma el
projecte. Des de l’Associació estarem atents perquè aquesta promesa de l’actual alcaldessa
de la ciutat es mantingui en la propera legislatura.
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL C/ GRAN
Durant el mes de maig de 2018 van començar les obres del carrer Gran de Sant Andreu.
Des de l'Associació de Veïnes i Veïns hem treballat durant l'any
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.
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.
Aquestes obres tindran una durada de 12 - 13 mesos dels quals durant tres setmanes han
estat 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 2019: Seguiment de les obres i garantir la seva realització, així com la continuïtat
del projecte que s’ha de licitar encara per segon tram, el comprès entre carrer Joan Torras i
Plaça Mossèn Clapés.
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 i a
finals d’any han començat la selecció de l’empresa constructora.. Pel que fa l’ampliació que

volia UNIBAIL RODAMCO encara no han presentat el nou projecte de reparcel·lació ni
iniciat cap treball. La informació que ens dona l’Ajuntament és que estan negociant el nou
projecte d’urbanització i, que UNIBAIL RODAMCO ha presentat recurs contenció
administratiu.
Propostes 2019: 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.
Al juny vam fer un acte reivindicatiu coincidint amb els 12 anys de retards des de
l'aprovació inicial del projecte. Conjuntament amb l'AVV Sant Andreu Nord vam denunciar
que 12 anys després de l'aprovació dels 12 equipaments previstos només n'hi hagi 3 en
funcionament i faltin més de 1.000 habitatges protegits.
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.
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 2019: Continuar reivindicant els equipaments, habitatge protegit i zona verda de
Casernes, així com la revocació de cessió d’espais als Legionarios i l’enderroc de l’edifici que
els fa de seu social.
CAMPANYA “SALVEM EL CASC ANTIC”
Aquest 2018 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 2019: Insistir en l’execució de totes les expropiacions aquest mandat.

VOCALIA DE CULTURA I ACTIVITATS
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
El dia 10 de setembre vigilia de la Diada Nacional de Catalunya, la nostra entitat, i des de fa
ja molts anys, i conjuntament amb el Foment Sardanístic Andreuenc, organitzà la ja
tradicional ballada/audició de sardanes, enguany a la Plaça de Can Fabra, amb la Cobla
Ciutat de Terrassa.
A mitja audició es va llegir al públic assistent el Manifest de la nostra entitat.
L´acte va ser molt concurregut tant pel número de balladors com per les persones que van
assistir a l´audició/ballada.
TIÓ DE NADAL
El dissabte 15-12-18 l´A.V.V. va organitzar a la Plaça del Comerç per als nens/nenes de la
nostra població el ja tradicional acte infantil del Tió de Nadal, l´acte hi van assistir molts
nens amb els seus corresponents pares i familiars, els cuals després de cantar la cançó
tradicional, el Tió agraït i adolorit pels cops rebuts, els obsequiava amb llaminadures i
petites joguines.
És una festa que cal potenciar davant de la creixent força d´elements nadalencs que no
tenen res que veure amb la nostra tradició secular.
MEMÒRIA DE LA REVISTA SANT ANDREU DE CAP A PEUS
Coordinació
L’equip de coordinació des de novembre de 2016 el formen l’Alba Cabrera i el Xavier Aragall
El Blog
Des de novembre de 2017, i coincidint amb la festa major, es va posar en marxa el blog del
Cap a Peus (https://capapeus.wordpress.com/)
Durant el 2018, el blog ve rebre 8.450 visites, realitzades per 4.461 visitants únics. Les
notícies més visitades van ser:
 Queixes sense solució (sobre el funcionament de centre sociosanitari Isabel Roig): 614

visites
 CNSA 24 anys de waterpolo femení: 459 visites
 El carrer gran per Nadal: 419 visites
 Innovació educativa a l’INS Doctor Puigvert 351

També s’ha consolidat la difusió dels continguts, via xarxes social (Twitter i Facebook) per
on es donen a conèixer els principals articles de cada més tot posant el vincle a ll notícia
del blog.
Col·laboració amb escoles i instituts
Durant el 2018 hem anat publicant els diversos articles que ens van fer arribar les diferents

escoles i instituts.
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.
De cara al 2019, es vol repetir però amb entitats de de Sant Andreu. La dinàmica seria la
mateixa, i a les entitats els proposaríem escriure un article relacionat amb la seva activitat.
Per exemple l’A.E Muntanya podria escriure sobre excursionisme, l’Harmonia sobre gestió
comunitària etc.
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 633, gener: Pacificació de les vies urbanes
Cap a Peus 634, febrer: Els mercats municipals
Cap a Peus 635, Març: Els nous andreuencs
Cap a Peus 636 Abril: El feminisme avui
Cap a Peus 637, Maig: 50 anys del maig del 68
Cap a Peus 638, Juny: LGTBI-fòbia, estima com vulguis
Cap a Peus 639, Juliol-Agost: Avaluació de 3 anys de legislatura municipal
Cap a Peus 640, Setembre: El teatre amateur a Sant Andreu
Cap a Peus 641, Octubre: La remodelació del carrer Gran
Cap a Peus 642, Novembre: Què farem per la festa major?
Cap a Peus 643, Desembre: El jazz a Sant Andreu
Preparatius pel 40è aniversari del Cap a Peus
De cara al 40è aniversari de la revista que serà l’octubre de 2020, tenim previst fer un
seguit de portades especials per commemorar-ho.
Començant l’octubre de 2019 i acabant l’octubre de 2020, els12 números anteriors al 40è
aniversari, serien com un compte enrere, amb l’objectiu de remarcar aquesta celebració.
Hem contactat amb la seu a Sant Andreu de l’Escola Superior de Disseny i Art (La Llotja) i
faran 6 de les portades. Les altres sis estem pendents de confirmació del Grup Pintors de
Sant Andreu, que farien la resta. Serien portades que reflectissin la història de la revista.
MEMÒRIA DELS CURSOS DE L'AVV
Els cursos es paguen trimestralment, es comencen l’octubre i finalitzen el juny. Com cada
any hi han professores que ofereixen fer classes el mes de juliol i setembre, com són els
cursos de ioga i pilates.

Les classes han de ser com a mínim de 6 alumnes i com a màxim 12, també és opcional
segons demana la profesora per l’espai de la classe.
Memòria dels cursos:
L’associació ofereix actualment 13 cursos.
3 dies ioga amb dues professores diferents
1 dia dansa del ventre
2 dies Pachtwork amb dues professores
1 dia Labors i manualitats
2 dies Pilates
2 torns de matí I tarda d’Informàtica
1 dia taller de memòria
1 dia Thi-kung
Trimestre
1r trimestre 2018
2n trimestre 2018
Estiu 2018
3r trimestre 2018

Període
Gener-març
Abril-juny
Juliol i setembre
Octubre-desembre

núm. total d’alumnes
121
121
23
121

Aquest any hem augmentat el número d'alumnes. 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.

