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Blanca Port Gimeno (GMDBComú-E) 
Josep Alberjón Fumanal (GMDBComú-E) 
José María Fanlo Ruiz (GMDBComú-E) 
Elvira Juncosa i Román (GMDBComú-E) 
Felipe López-Aranguren Quiñones (GMDBComú-E) 
Jordi Gimeno Pérez (GMDBComú-E) 
Josep Vilà i Servià (GMDCiU) 
Anna Satorra Sansano (GMDCiU) 
Maria Ximena Gadea Pintos (GMDCiU) 
Carlos Rodríguez i Escuredo (GMDERC-AM) 
Joaquim Pañart Sánchez (GMDERC-AM) 
Enric Fernández-Velilla i Ceprià (GMDPSC-CP) 
Arantzazu González i Campo (GMDPSC-CP) 
Marcos Rodríguez Hernández (GMDC’s) 
Carmen Santana i González (GMDPPC) 
Iván Altimira Miralles (GMDCUP-PA) 
 
Secretari del Consell  
Josep Manel Medrano i Molina 
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Desenvolupament de la sessió  
 
La regidora - presidenta en funcions del Districte obre la sessió.  

Recorda el caràcter eminentment formal de la sessió, que només té dos punts de l’ordre 
del dia, i dóna la benvinguda a tots els presents i a les persones que segueixen el Ple en 
streaming. Afirma que volen que la seu del Consell de Districte sigui la «casa del poble» i 
s’ompli de debat, propostes, continguts i diàleg amb el conjunt de veïns i veïnes i amb tots 
els regidors i regidores i consellers i conselleres, per tal de transformar el dia a dia del 
districte i de cadascun dels seus barris. 

Manifesta que avui és un dia molt emocionant per a ella, com a veïna de Sant Andreu i 
persona que ha viscut tota la vida al districte, ja que s’inicia un nou mandat i un moment 
ple d’oportunitats. 

Primer. Constitució del Consell de Districte de Sant Andreu 

El secretari tecnicojurídic dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny de 
2015, pel qual l’alcaldessa, en ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta 
municipal de Barcelona, nomena la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví regidora del Districte de 
Sant Andreu. 

En segon lloc, dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 2015, pel qual 
es delega en els regidors de Districte, nomenats per Decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 
2015, la convocatòria i la presidència de les sessions constitutives dels respectius 
consells de Districte. 

En tercer lloc, dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 24 de juliol de 2015, pel qual 
l’alcaldessa, de conformitat amb l’article 16 de les Normes reguladores del funcionament 
dels districtes i en ús de les atribucions que li confereix l’article 13 de la Carta municipal 
de Barcelona, disposa el nomenament de les persones següents com a membres del 
Consell Municipal de Sant Andreu: la Sra. Blanca Port Gimeno, el Sr. Felipe López-
Aranguren Quiñones, la Sra. Elvira Juncosa i Román, el Sr. Jordi Gimeno Pérez, el Sr. 
José María Fanlo Ruiz i el Sr. Josep Alberjón Fumanal, pel Grup Municipal de Barcelona 
en Comú - Entesa; el Sr. Josep Vilà i Servià i la Sra. Maria Ximena Gadea Pintos, pel 
Grup Municipal de Convergència i Unió; el Sr. Marcos Rodríguez Hernández, pel Grup 
Municipal de Ciutadans; el Sr. Carlos Rodríguez i Escuredo i el Sr. Joaquim Pañart 
Sánchez, pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya; el Sr. Enric 
Fernández-Velilla Ceprià i la Sra. Arantzazu González i Campo, pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya; la Sra. María del Carmen Santana González, pel 
Grup Municipal del Partit Popular, i el Sr. Iván Altimira Miralles, pel Grup Municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Assenyala que aquest decret ha estat complementat pel Decret de l’Alcaldia de data 28 de 
juliol de 2015, pel qual es procedeix a la substitució de la Sra. Cristina López Domínguez, 
que no ha arribat a prendre possessió del càrrec, per la senyora Anna Satorra Sansano. 
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La regidora - presidenta en funcions manifesta que els consellers i conselleres nomenats 
compleixen els requisits previstos a les Normes reguladores del funcionament dels 
districtes per poder accedir al càrrec, especialment pel que fa a les declaracions 
d’interessos i d’incompatibilitats.  

Tot seguit expressa la fórmula per prometre o jurar el càrrec: «Jureu o prometeu per la 
vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
conseller/consellera del Districte de Sant Andreu, amb lleialtat al rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de 
Barcelona?» 

El secretari tecnicojurídic anomena, un per un, els consellers i conselleres per tal que 
prometin o jurin el càrrec. 

El senyor Alberjón, del GMDBComú-E, jura el càrrec. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, promet el càrrec per imperatiu legal.  

El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC, promet el càrrec. 

La senyora Gadea, del GMDCiU, promet el càrrec. 

El senyor Gimeno, del GMDBComú-E, promet el càrrec per imperatiu legal. 

La senyora González, del GMDPSC-CP, promet el càrrec. 

La senyora Juncosa, del GMDBComú-E, promet el càrrec per imperatiu legal. 

El senyor López-Aranguren, del GMDBComú-E, promet el càrrec per imperatiu legal. 

El senyor Pañart, del GMDERC-AM, promet el càrrec per imperatiu legal. 

La senyora Port, GMDBComú-E, promet el càrrec per imperatiu legal. 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, promet el càrrec per imperatiu legal. 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, promet el càrrec. 

La senyora Santana, del GMDPPC, jura el càrrec. 

La senyora Satorra, del GMDCiU, promet el càrrec per imperatiu legal. 

El senyor Vilà, del GMDCiU, promet el càrrec. 

El senyor Fanlo, del GMDBComú-E, promet el càrrec per imperatiu legal. 

La regidora - presidenta en funcions dóna per constituït el Consell del Districte.  

El Consell se n’assabenta. 
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Segon. Proposta de nomenament del president o presidenta del Consell de 
Districte, de conformitat amb allò disposat a l’article 22.1 de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, que aprova la Carta municipal de Barcelona, i l’article 12.1 de les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes, aprovades pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 28 de setembre de 2001 

La regidora - presidenta en funcions del Districte recorda que la proposta de nomenament 
del president o presidenta del Consell de Districte es fa per votació en urna, però que 
abans cal preguntar als grups si tenen un candidat o candidata per a aquest càrrec. 

Tot seguit pregunta a tots els portaveus dels grups si proposen alguna persona per a la 
presidència del Districte de Sant Andreu. 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, és l’únic portaveu que proposa una 
candidatura: la de la regidora Montserrat Benedí i Altés. 

La regidora - presidenta en funcions anuncia que, un cop feta la proposta, es procedirà a 
la votació en urna.  

El secretari tecnicojurídic crida, un per un, els consellers perquè dipositin el seu vot. 

La regidora - presidenta en funcions, un cop acabada la votació, llegeix els resultats 
i conclou que, amb 13 vots a favor i 3 vots en blanc, el Consell de Districte 
proposarà la senyora Montserrat Benedí com a presidenta del Consell de Districte 
de Sant Andreu. 

Tot seguit dóna la paraula als portaveus dels grups perquè expliquin el sentit del seu vot. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, manifesta que el seu grup s’ha abstingut perquè 
considera que la radicalitat democràtica no pot ser únicament una posada en escena i 
necessita deliberació, debat i consensos.  

Assenyala que, tot i haver entrat a les institucions, el seu grup continua sent sobretot del 
carrer i les places. Afirma que són i seran una veu crítica i constructiva, i que no 
representen ningú, ja que són les lluites i les persones que pateixen diàriament la misèria 
d’un sistema desigual i pervers les que els representen. Destaca que aquestes persones 
són hereves de lluitadores com Alícia Garcia, miliciana andreuenca que va ser 
assassinada al front d’Aragó; les dones de Motor Ibérica que es van tancar a la parròquia; 
les dones que van lluitar per una educació pública catalana i de qualitat i que van 
aconseguir escoles com la Pegaso; les treballadores vingudes de tot arreu que van entrar 
a treballar a les fàbriques de filatures i van lluitar per un futur digne; les persones que 
omplen la plaça Orfila el dia de l’execució de Salvador Puig i Antich; les veïnes que van 
defensar aferrissadament el seu territori quan es van voler destruir les cases, els carrers i 
la memòria dels barris; les lluitadores que van assaltar les casernes per tal d’aconseguir 
armes per defensar el poble contra el cop d’estat feixista, i moltes d’altres que defensen la 
dignitat i la llibertat diàriament. 

Afirma que el seu grup haurà de continuar fent front a moltes «envestides» i tractant de 
derrotar el capitalisme. Explica que faran una oposició contundent però constructiva, i que 
portaran al Consell de Districte la política de les persones que durant molts anys han estat 
silenciades: les persones sense veu de les classes populars i treballadores.  
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Cita uns versos de Miquel Martí i Pol: «Ara és demà. No escalfa el foc d’ahir ni el foc 
d’avui, i haurem de fer foc nou. Del gran silenci ençà, tot el que es mou es mou amb 
voluntat d’esdevenir.» Destaca que ja són moltes les persones que estan en moviment per 
cercar la llibertat dels Països Catalans i que Sant Andreu serà una peça més de 
l’engranatge que dugui a l’alliberament somniat. 

Manifesta que el seu grup vol fer de Sant Andreu un territori més amable i obrir 
l’Ajuntament a la ciutadania, al costat de persones lluitadores com l’activista antifeixista 
Sergi Hernández, per a qui demana la llibertat.  

La senyora Santana, del GMDPPC, felicita tots els membres del nou Consell de Districte. 
Afirma que s’inicia un nou mandat en una etapa d’il·lusió per a uns i d’incertesa per a 
altres, i que el seu grup continuarà treballant en contacte continu amb les entitats i els 
veïns del districte. 

Manifesta que la regidora pot comptar amb el seu grup per a la prestació dels serveis 
bàsics d’ajuda a les persones més necessitades, les persones discapacitades, la gent 
gran i els infants, així com per fer un nou pla d’inclusió social i de lluita contra la pobresa, i 
un pla d’habitatge i de lloguer assequible. Es refereix també a la importància de crear més 
places bressol, de millorar els equipaments dels barris i d’ajudar el petit comerç i els 
centres culturals i esportius.  

Demana a la regidora que doni un impuls als projectes que es van aprovar en el mandat 
anterior i que ja estan en marxa o pendents d’inici, com la parada d’autobús al CUAP 
Isabel Roig, els projectes de les Casernes de Sant Andreu i del Canòdrom, i els mercats 
de Sant Andreu i Bon Pastor.  

Conclou que el seu grup donarà un suport ferm al govern en aquells temes que interessen 
als veïns, però que farà una oposició igual de ferma quan sigui necessari. 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, manifesta que el seu grup actuarà amb 
responsabilitat i amb exigència, des de la centralitat política i la moderació, tenint en 
compte que la pluralitat del Consell farà necessari negociar i arribar a consensos. Destaca 
que el seu grup impulsarà la millora de la qualitat democràtica a través de la recuperació 
de l’ètica pública i vetllarà pel compliment de les lleis davant algunes posicions que volen 
trencar la legalitat vigent. 

Explica que saben que molts habitants de Sant Andreu pateixen greus dificultats en 
matèria d’habitatge, alimentació i accés a serveis bàsics com el transport i els serveis 
socials. Pel que fa a això, opina que hi ha greus mancances en molts barris i no s’ha fet 
tot el necessari per pal·liar-les. Remarca que l’increment de la diferència de rendes entre 
els diferents districtes, juntament amb l’abandó que ha patit el districte en inversions en 
infraestructures socials, és el perill més gran per a la cohesió social. En relació amb això, 
afirma que el seu grup creu en el progrés social de les persones i que, per tant, hi posarà 
un èmfasi especial, buscant punts en comú amb el nou govern. 

Manifesta que creuen que l’atur és avui la principal raó d’exclusió social i que la 
reactivació econòmica és la millor mesura per a la conservació i la creació de llocs de 
treball. En aquest sentit, destaca que l’Ajuntament de Barcelona disposa d’algunes eines 
que poden afavorir l’activitat econòmica. Assenyala que, per exemple, li consta que 
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l’ordenança de terrasses aprovada pel govern municipal anterior pot perjudicar 
enormement alguns establiments del districte.  

Opina que una Administració àgil, amb normes clares, tràmits senzills i una fiscalitat justa 
beneficia el conjunt de la societat. A més, afirma que el suport al petit comerç és clau per 
al progrés econòmic i social del districte. 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, explica que el motiu principal pel qual 
el seu grup ha votat a favor que la senyora Benedí sigui la presidenta del Consell de 
Districte és que comparteixen amb ella el mateix projecte polític i una manera de fer i 
entendre la política. En relació amb això, recorda que la senyora Benedí diu sovint que 
«La política, o la fas o te la fan», tot citant Joan Fuster. Assenyala que, a més a més, els 
dos consellers del grup han acompanyat la senyora Benedí en la seva feina diària. Explica 
que, amb ella, han visitat entitats, associacions, veïns i grups diversos de tot el districte, i 
han pogut compartir la seva manera de saber escoltar i d’acollir els problemes reals de les 
persones que viuen als barris. 

Manifesta que amb la senyora Benedí han après que la política no es fa només de grans 
principis i visions generals, sinó que cal treballar ben a prop de la realitat de les persones, 
acompanyant-les i implicant-se en els problemes diaris. Destaca que la lliçó més important 
que els ha transmès la senyora Benedí és que la principal feina d’un conseller i de 
qualsevol polític és saber escoltar per intentar donar resposta. En relació amb això, afirma 
que han après que cal compromís, voluntat de servei, honestedat i ser-hi sempre. 

Conclou que comença un nou mandat ple d’il·lusions, projectes i idees, i que serà un 
orgull i un plaer compartir-lo amb la senyora Benedí. 

El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC-CP, felicita la senyora Benedí. Explica que tots 
dos han compartit molt de temps com a consellers del Consell de Districte i que el seu 
nomenament és un reconeixement al rigor, la capacitat de treball, l’entesa amb la gent i el 
coneixement del districte. Afirma que han votat a favor del seu nomenament per tot això i 
perquè pensen que és una persona que pot exercir molt bé el càrrec de presidenta del 
Consell de Districte. 

Assenyala que durant els darrers quatre anys han vist com s’incomplien molts projectes 
previstos i es paralitzava el districte i que, per tant, volen ser molt exigents amb el nou 
govern municipal. Explica que el seu grup farà d’oposició responsable, serà lleial amb els 
veïns i veïnes de Sant Andreu i serà dialogant, però que també serà molt ferm en la seva 
tasca d’oposició, ja que consideren que s’ha perdut massa temps durant els darrers anys i 
volen recuperar-lo. Afirma que, per tant, reivindicaran de manera constructiva i propositiva 
tot allò que està pendent de fer als barris del districte. D’altra banda, destaca que volen 
que la participació de la gent sigui un dels eixos de treball del districte, i que el futur dels 
barris i els projectes de Sant Andreu passin a ser centrals a la ciutat de Barcelona. 

Afirma que el seu grup no és ni dels que s’oposen a tot ni dels de «tot o res», i que en 
aquest mandat tots necessitaran fer molta política, ser dialogants i tenir capacitat 
d’entendre’s, sobretot en benefici de la ciutadania de Sant Andreu. 

El senyor Vilà, del GMDCiU, explica que el seu grup ha votat a favor del nomenament de 
la senyora Benedí perquè creuen que exercirà molt bé el càrrec de presidenta, ja que és 
una gran coneixedora del territori i la gent l’aprecia.  
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Manifesta que el seu grup farà una oposició responsable i lleial, i que el nou govern pot 
comptar amb ells sempre que els projectes que presenti siguin creïbles, factibles i, 
sobretot, a favor de les persones. Explica que són conscients que hi ha gent sense feina, 
que passa gana i que perd l’habitatge, i que, per tant, cal posar l’èmfasi en aquest tipus de 
problemes, deixant de banda picabaralles polítiques que només porten a perdre el temps. 
D’altra banda, afirma que no és cert que el districte hagi estat paralitzat durant quatre 
anys, tal com ha expressat el senyor Fernández-Velilla.  

La senyora Port, del GMDBComú-E, manifesta que, per a les persones que representen 
BComú-E a Sant Andreu, és un orgull i una satisfacció encapçalar el govern d’aquest 
districte. Afirma que és també una gran responsabilitat, i que l’afronten amb el compromís 
i la voluntat de treballar per abordar el gran nombre de reptes que tenen als set barris del 
districte, tant en matèria d’equipaments i d’infraestructures com de millora de la qualitat de 
vida de les persones. En aquest sentit, destaca que volen que els barris siguin veritables 
elements clau de lluita contra les desigualtats que hi ha a la ciutat. A més, explica que, per 
fer front a aquests reptes, volen apel·lar a la responsabilitat de tots els grups per treballar 
plegats, escoltar les aportacions dels veïns i veïnes, i fer possible una participació real en 
la presa de decisions.  

Afirma que el resultat de les eleccions municipals del 24 de maig ha posat de manifest la 
pluralitat política que hi ha a la ciutat i la necessitat de diàleg i d’entesa per arribar a 
acords. Destaca que el seu vot a favor de la senyora Benedí, candidata proposada pel 
GMDERC-AM, és una mostra d’aquesta voluntat d’establir ponts de col·laboració amb la 
resta de grups. Finalment, felicita la senyora Benedí pel seu nou càrrec. 

La regidora - presidenta en funcions dóna la paraula a la senyora Benedí. 

La senyora Benedí, del GMERC-AM, agraeix als grups municipals que hagin fet possible 
que pugui presidir el Consell Plenari del seu districte, ja que ella va néixer i ha viscut 
sempre al barri de la Sagrera, del qual diu que se sent molt orgullosa. Afirma que per a 
ella és un honor estar al servei de la ciutadania i poder treballar per aconseguir uns barris, 
un districte i una ciutat més justos i solidaris.  

Expressa el seu reconeixement i agraïment als treballadors i treballadores municipals que 
fan possible, amb la seva expertesa i dedicació, que tot funcioni el millor possible. Així 
mateix, agraeix al conjunt del teixit associatiu i a la ciutadania el seu compromís i la seva 
generositat vers la comunitat, i els diu que el Consell del Districte és casa seva. 

Destaca que el mandat s’inicia amb un Consell Plenari més plural que mai i que tenen 
quatre anys per endavant plens de reptes en tots els àmbits, sobretot amb relació a fer un 
districte socialment just, excel·lent en participació ciutadana i transparent. Afirma que això 
no serà fàcil, però que intentaran fer-ho amb tot el compromís, tota la responsabilitat i tot 
el respecte que es mereixen els veïns i veïnes. En aquest sentit, desitja sorts i encerts als 
consellers i conselleres i a la regidora. 

Manifesta que faran el possible perquè els veïns i veïnes del Bon Pastor, Baró de Viver, 
Congrés-Indians, Navas, la Sagrera, Sant Andreu de Palomar i Trinitat Vella puguin dir 
amb orgull que el seu districte és i serà un dels millors de la capital del país. 
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Desitja unes bones vacances d’estiu a tots els presents, i afirma que tindran molts reptes 
per assolir a la tornada, no només com a barcelonins i barcelonines, sinó també com a 
país. Acaba citant un vers de Miquel Martí Pol: «Tot està per fer i tot és possible.» 

La regidora - presidenta en funcions felicita la senyora Benedí i el conjunt de consellers i 
conselleres. 

Manifesta que ser regidora del Districte és un repte molt important i un motiu d’orgull. 
Agraeix les intervencions que han fet tots els grups municipals, sobretot la voluntat de 
col·laboració, d’entesa, de crítica constructiva i de lleialtat als veïns i veïnes de Sant 
Andreu, des de la diversitat i la pluralitat, d’acord amb el mandat que van donar el conjunt 
de veïns i veïnes el 24 de maig. En relació amb això, assenyala que la pluralitat és una 
oportunitat per a la creativitat a l’hora de fer un districte millor. 

Afirma que és una enorme responsabilitat estar a l’altura dels resultats de les eleccions 
municipals, que van demanar, a més de pluralitat, un canvi i una manera de fer diferent. 
Remarca que tenen molts reptes per endavant perquè han de fer el que diuen els veïns. 
En aquest sentit, explica que molts dels barris del districte tenen un full de ruta marcat i fa 
molt de temps que esperen una sèrie d’inversions i equipaments. Opina que, per tant, 
segurament els grups coincidiran en les prioritats, ja que les han establert les mateixes 
entitats. 

Assenyala que Sant Andreu és un districte ple de cicatrius obertes que s’han d’anar 
tancant amb una empenta comuna, com les cicatrius obertes per les obres de l’alta 
velocitat i pels retards en els equipaments, com en el cas de les Casernes de Sant Andreu 
del Palomar, el barri de la Sagrera i la Porta Trinitat. A més, es refereix a la necessitat de 
crear nous centres d’ensenyament públic i escoles bressol, i destaca que el model de 
desenvolupament econòmic que volen per a la ciutat es basa també en decisions que es 
prenen al Districte de Sant Andreu pel que fa a com revitalitzar el sector industrial i com 
donar prioritat al comerç de proximitat. 

Opina que un altre desafiament que té el districte, i que comparteix amb Nou Barris i tota 
la zona de Besós, és deixar de ser «la ciutat oblidada», ateses les mancances i les 
desigualtats que viuen els barris d’aquests territoris. Remarca que això requereix molts 
més esforços per reduir aquestes cicatrius socials i econòmiques. 

Destaca que Sant Andreu és un districte amb una enorme riquesa cultural i associativa, 
plena d’ateneus, de capacitat de treball i de reivindicació, i amb unes associacions de 
veïns molt actives. Afirma que això és una gran oportunitat per a un districte que vol 
governar en comú amb els veïns i veïnes, alhora que significa reptes com intentar fer les 
coses de manera diferent, posar les coses fàcils des del Districte i ser molt honestos a 
l’hora de donar explicacions quan les coses es compliquen. En relació amb això, 
assenyala que és més fàcil desencallar les coses complicades quan tothom n’està ben 
informat.  

Demana la complicitat dels treballadors i treballadores del Districte. Afirma que el Districte 
de Sant Andreu té un gran equip de treballadors i treballadores que, malgrat la 
sobrecàrrega de feina que pateixen per les retallades, fan front al gran nombre de 
requeriments que se’ls plantegen. A més, destaca que són treballadors públics que estan 
al servei de tots.  
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Afirma que volen que la seu del Districte sigui un espai de proposta, diàleg, debat i 
creativitat, i que el mandat representi quatre anys d’oportunitats i de construir el somni que 
fa molt de temps que han definit les entitats. 

Desitja unes bones vacances d’estiu a tothom, i manifesta que resten a la disposició de 
tots per al que faci falta. 

El Consell se n’assabenta.  

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 19.41 h.  

 

 

 

El secretari del Consell Vist i plau  
La regidora 

 

 


