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Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta obre la sessió. Destaca que és el primer plenari ordinari del mandat i, d’altra 
banda, comunica que el GMDCiU ha retirat la declaració de grup que havia presentat. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova. 

B) Part informativa: 

1. Despatx d’ofici 

La presidenta pregunta si els consellers i conselleres volen fer alguna observació. 

La senyora Gadea, del GMDCiU, respon afirmativament i la presidenta li informa que s’ha 
adreçar al secretari per escrit i que ja rebrà resposta. 

El Consell se n’assabenta. 

2.  Mesura de govern relativa a la creació de la Comissió de Treball de la Memòria 
Històrica al Districte de Sant Andreu  

El senyor López-Aranguren, del GMDBComú-E, destaca la necessitat de conèixer la 
veritable història del districte, perquè els pobles sense història no tenen futur.  

Assenyala que han acceptat l’única proposta que se’ls ha presentat respecte a aquesta 
mesura, que és incloure-hi la difusió de la memòria històrica dins dels centres escolars.  

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, manifesta que el seu grup està a favor d’aquesta 
mesura de govern. Afirma que cal treballar sobre la memòria històrica del districte i  de la 
ciutat per recuperar el que els ha estat arrabassat pel poder durant molts anys. 

La senyora Santana, del GMDPPC, assenyala que no entén gaire el sentit de «memòria 
històrica democràtica dels nostres barris», ja que considera que la memòria forma part de 
cadascuna de les persones que conformen la vida d’aquests barris. Afirma que tenen 
l’obligació, com a individus i com a grups polítics, de deixar uns barris millors que els que 
van rebre. Opina que aquesta tasca s’ha anat fent, amb més o menys encert, al llarg dels 
darrers anys, en funció també de la situació de les finances públiques. Assenyala que, per 
exemple, saben que no hi tornaran a haver les filatures d’altres èpoques, però que, en 
canvi, se senten molt satisfets de tot el treball que s’ha fet en benefici del districte. 

D’altra banda, opina que cal fer servir el nomenclàtor amb prudència, tot evitant els 
capricis o les modes passatgeres. 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, afirma que el seu grup està totalment 
d’acord amb la creació de la Comissió de Treball de la Memòria Històrica, atesa la 
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importància de conèixer els orígens i tot allò relatiu al districte, sobretot tenint en compte 
els grans canvis que s’hi han produït en els darrers quaranta anys.  

El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC-CP, explica que s’alegren que el govern hagi 
recuperat una comissió que va funcionar durant el període 2007-2011. Recorda que 
aleshores depenia de manera directa del Consell de Cultura, i que va funcionar molt bé 
perquè a tots els barris hi ha entitats que es dediquen a la recuperació o al record de la 
memòria històrica.  

Assenyala que, tanmateix, troben a faltar algunes coses que haurien aportat si el govern 
hagués comptat amb els grups a l’hora de fer la mesura. Explica que, per exemple, seria 
interessant que s’especifiqués la dependència funcional d’aquesta comissió; qui en serà el 
tècnic responsable; i quina coordinació tindrà amb altres comissions de seguiment, ja que 
algunes d’elles tenen un grup de memòria històrica o de patrimoni, com la de la Fabra i 
Coats. 

Opina que també convindria que el Museu d’Història de la Ciutat s’incorporés a la 
comissió, tal com va fer en el període 2007-2011, quan va fer aportacions molt 
interessants i va ajudar a captar recursos que van servir per poder engegar coses, per 
exemple a la Trinitat. Afirma que també seria positiu que hi hagués una representació de 
les biblioteques perquè tenen una gran quantitat de patrimoni escrit i poden ajudar molt a 
fer difusió als llocs on és més difícil arribar. Així mateix, recomana que la comissió tingui 
un pressupost inicial específic i, a més, participatiu, de manera que les entitats puguin 
decidir entre diversos projectes en funció del cost de cadascun d’ells, tal com es va fer en 
el període 2007-2011.  

Proposa que la mesura també inclogui altres aspectes concrets com la periodicitat de les 
reunions o el sistema de rendiment de comptes.  

El senyor Pañart, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup és favorable a la mesura, i 
agraeix la possibilitat de poder-hi haver afegit un aspecte tan important com fer participar 
de tot aquest procés la comunitat educativa.  

El senyor Mestre, del GMDCiU, explica que el seu grup troba adequada aquesta mesura, 
però vol reconèixer el paper de les entitats que s’han dedicat a recuperar la memòria 
històrica. Manifesta que, per exemple, volen fer un reconeixement al Centre d’Estudis 
Ignasi Iglésias, que destaca que des de l’any 1982 fa una tasca ingent per recuperar la 
memòria històrica i per investigar els fets històrics que han afectat l’antic poble de Sant 
Andreu i el districte. Assenyala que a través de publicacions com Finestrelles s’han 
investigat temes tan importants com el Molí del Rec, biografies com les de mossèn Clapés 
o Josep Dencàs, i aspectes relatius a la Primera i la Segona República, a la Guerra del 
Francès o a la Guerra dels Segadors. Així mateix, destaca la tasca del Centre de 
Documentació de la Sagrera i dels Amics de la Fabra i Coats per recuperar la memòria 
històrica. 

D’altra banda, pregunta quins criteris es faran servir per escollir les persones i les entitats 
que participaran en la comissió. 

El senyor López-Aranguren afirma que durant molts anys només hi ha hagut una sola 
memòria al país i que ara és l’hora de fer una memòria plural de tots, que es correspongui 
amb les memòries col·lectives que fan els pobles. 
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Explica que tots els aspectes que els grups comparteixen s’inclouran en el 
desenvolupament de la normativa que tindrà la comissió. A més, destaca que la comissió 
estarà oberta a relacionar-se i coordinar-se amb tothom, ja que volen que sigui un espai 
plural, obert i democràtic. 

La presidenta demana als grups si volen afegir alguna cosa més. 

El senyor Altimira explica que creuen que la comissió és molt necessària, sobretot per 
incidir en el nomenclàtor del districte i de la ciutat, ja que els indigna molt que hi hagi 
carrers que duguin el nom de feixistes i de Borbons. 

El senyor Fernández-Velilla afirma que durant molts anys es va donar una història i ara 
se’n dóna una altra, però que la història de la gent dels barris no l’ha explicat ningú, i 
aquesta és justament la memòria que la mesura permet recuperar. 

El Consell se n’assabenta. 

3.  Mesura de govern relativa a la creació de la Comissió de Treball per a l’acollida 
de les persones refugiades  

El senyor Jesús López, del GMDBComú-E, manifesta que tots recorden les imatges 
colpidores dels darrers mesos relatives a l’arribada de persones refugiades a Europa, 
sobretot procedents de Síria i d’alguns països de l’Àfrica en situació de conflicte. Afirma 
que, davant d’això, en comptes de donar una resposta humanitària de fraternitat i 
solidaritat a aquestes persones, els governs europeus han aixecat tanques i fronteres que 
impedeixen el desenvolupament dels seus drets com a persones refugiades.  

Assenyala que l’Estat espanyol també ha reaccionat amb fredor davant d’aquesta situació, 
i que la Generalitat de Catalunya ha actuat, en el cas concret de Sant Andreu, amb una 
certa deslleialtat institucional respecte a la cessió de la Casa Bloc per a l’acollida de 
persones refugiades, ja que és una cosa que no s’havia parlat amb l’Ajuntament de 
Barcelona, que està posant en marxa el pla «Barcelona, ciutat refugi». Opina que això és 
també una mostra de fredor en la resposta, i critica que s’hagi optat per difondre 
determinades mesures a la premsa en comptes de treballar conjuntament amb la resta 
d’institucions implicades en aquest procés. 

Destaca que, davant d’aquesta fredor, els municipis han assumit un paper protagonista, ja 
que, a més de Barcelona, són molts els municipis d’arreu del país i de tot l’Estat que han 
impulsat mesures concretes per treballar l’acollida de les persones refugiades.  

Explica que, amb l’impuls del pla «Barcelona, ciutat refugi», durant aquests dies 
l’alcaldessa de la ciutat està visitant diferents llocs d’Europa que tenen experiència en 
l’acollida de persones refugiades, per tal de tenir exemples sobre com es pot treballar 
aquesta qüestió i dur a terme el pla de la millor manera possible. Assenyala que, en 
aquest marc de ciutat, els districtes també hauran de donar resposta a les necessitats del 
pla. En aquest sentit, recorda que a principis de setembre se’ls va demanar quins 
equipaments podien aportar com a districte i es van començar a impulsar mesures de 
caràcter més informal per part de la ciutadania per tractar d’ajudar les persones 
refugiades. Pel que fa a això, destaca les concentracions convocades per Pallassos sense 
Fronteres davant de la seu del Districte, a les quals s’han afegit moltes altres entitats. 
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Manifesta que, davant d’aquesta situació, van considerar que, com a districte, havien 
d’articular una comissió de treball que ajudés a canalitzar la resposta ciutadana. Afirma 
que, per tant, proposen crear una comissió de treball per donar resposta a l’acollida de 
persones refugiades, amb la voluntat que sigui una comissió oberta a la participació tant 
dels grups municipals com de les entitats, així com de persones que volen ajudar a títol 
individual. A més, explica que volen que sigui una comissió que els ajudi a treballar, no 
només les necessitats del pla en l’àmbit de ciutat, sinó també l’acollida amb treball de 
convivència, i més si es confirma l’acolliment a la Casa Bloc.  

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, manifesta que el seu grup està molt d’acord amb la 
creació d’aquesta comissió. Afirma que tothom és culpable de les imatges tan crues que 
s’han vist a la televisió, ja que l’arrel d’aquest problema és la desestabilització dels 
territoris d’on provenen els refugiats, que ha estat causada per la Unió Europea i els 
Estats Units. Lamenta que la resposta a les persones que fugen de les guerres i vénen 
cap a Europa consisteixi en concertines i tanques, i qualifica Europa de «presó de pobles» 
on «només hi circula lliurement el capital». Assenyala que els catalans ja van viure una 
situació semblant el 1936 i el 1939 i, per tant, han de ser solidaris i obrir les portes del seu 
poble i del seu món, perquè és un món obert i de tothom.  

Manifesta que des de Barcelona i des de Sant Andreu s’ha d’intentar acollir aquestes 
persones, no només de manera caritativa, sinó de manera fraternal i amb els braços 
oberts. En aquest sentit, demana que la comissió que es crearà compti sobretot amb una 
xarxa molt gran entre el veïnat perquè les persones refugiades no només tinguin cobertes 
les necessitats bàsiques, com el menjar o l’habitatge, sinó també necessitats educatives i 
culturals, com l’escolarització o l’oci dels nens, per tal de facilitar-los una vida al més digna 
possible.  

La senyora Santana, del GMDPPC, explica que el seu grup valora positivament l’oferiment 
del districte i de la ciutat per acollir refugiats, però que cal tenir en compte que la 
competència en aquesta matèria correspon a l’Estat. A més, opina que és positiu crear la 
comissió que es proposa, sempre que serveixi per atendre molts veïns del districte que es 
troben en risc d’exclusió, en processos de desnonament i en una situació d’atur de llarga 
durada. 

Assenyala que són la Unió Europea i els compromisos adquirits al seu si per l’Estat 
espanyol els que han de determinar les necessitats que han d’assumir les ciutats i els 
barris de l’Estat, i no pas el Districte, per molt ressò mediàtic que li proporcioni establir 
mesures concretes que envaeixen competències que corresponen a altres 
administracions. 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, manifesta que estan totalment d’acord amb 
la creació d’una comissió de treball per a l’acollida de persones refugiades i que volen 
col·laborar-hi. Afirma que les imatges sobre els refugiats siris que s’han vist en els darrers 
mesos han estat colpidores i que tots els grups de Sant Andreu estaran a favor d’acollir-
los al districte. 

Assenyala que això representarà reptes molt importants, com la integració d’aquestes 
persones, l’escolarització dels nens i, sobretot, la inserció laboral, que opina que serà 
difícil tenint en compte que a Catalunya hi ha unes set-centes mil persones aturades. 
Remarca que, per això, caldrà que hi hagi una màxima col·laboració de l’Ajuntament amb 
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la Generalitat i l’Estat, per tal que aquesta acollida no acabi sent frustrant per a les 
persones refugiades. 

Manifesta que també volen que es recordi que a Sant Andreu continua havent-hi 
desnonaments i que, per tant, juntament amb l’impuls de mesures per acollir refugiats, el 
Districte també ha d’intentar donar una solució a totes les famílies que estan perdent les 
seves cases. 

La senyora González, del GMDPSC-CP, expressa el suport del seu grup a la mesura. 
Destaca que Barcelona ha estat sempre una ciutat d’acollida i preocupada pel que passa 
al món, i que no podia ser diferent ara, quan Europa s’enfronta a una de les grans crisis 
humanitàries d’aquest segle. Opina que, Barcelona, com a ciutat europea important que 
és, s’ha de posar al capdavant de les mesures per afrontar aquesta crisi. Explica que, no 
obstant això, creuen que cal evitar els titulars de premsa abans d’informar els veïns i les 
entitats del districte, que després els pregunten si és veritat el que llegeixen als diaris.  

Manifesta que esperen que aquesta comissió compti amb tothom (veïns, entitats del 
territori, associacions de veïns, associacions de mares i pares d’alumnes, etc.), ja que es 
tracta d’un tema molt sensible que afecta famílies que arribaran amb una situació molt 
complicada.  

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, explica que estan d’acord en la 
necessitat d’aquesta mesura, però que troben a faltar més concreció pel que fa al 
pressupost. En aquest sentit, opina que, per començar a treballar, la comissió ha de 
conèixer tots els recursos de què disposarà (econòmics, materials, pedagògics, 
d’habitatges, etc.) per poder dur a terme una bona acollida dels nous veïns. Assenyala 
que també troben a faltar que s’expliciti la coordinació i la participació d’altres 
administracions i xarxes d’acollida.   

Manifesta que no vol acabar aquesta intervenció sense recordar als grups que la 
xenofòbia no és mai la resposta ni la solució a res.  

El senyor Vilà, del GMDCiU, explica que donen suport a aquesta mesura en favor de les 
persones més febles que hi ha actualment al món, així com a totes les mesures que es 
puguin fer per facilitar la vida a la gent.  

Assenyala que el responsable de l’acollida, que és el Govern de l’Estat, ha delegat 
aquesta tasca a la Generalitat, i demana que l’Ajuntament i la Generalitat no perdin el 
temps amb picabaralles polítiques en un tema tan important com aquest i es posin d’acord 
per fer un bon treball d’acollida dels refugiats.   

El senyor López agraeix la resposta positiva de bona part dels grups a la mesura.  

Diu a la senyora Santana que l’Estat espanyol ha fet una gran deixadesa de funcions pel 
que fa a aquest tema, ja que ha posat tota mena de traves per evitar donar el nombre de 
persones que vindrien a l’Estat. A més, assenyala que les concertines a les quals ha fet 
referència el senyor Altimira són de marca espanyola.  

Afirma que cal treballar des de la convivència i que la xenofòbia no ajudarà mai a treballar 
en l’acollida normalitzada de les persones que arribin. Opina que, per això, no es pot 
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contraposar mai el dret d’asil que han de tenir aquestes persones amb els drets socials 
que cal continuar garantint a les persones que viuen a la ciutat i que ho passen malament. 

Finalment, manifesta que les aportacions constructives dels grups seran molt benvingudes 
en el transcurs del treball de la comissió. 

El senyor Altimira qualifica de racisme i de xenofòbia la confrontació entre el veïnat 
autòcton i el veïnat que fuig d’altres països. A més, opina que l’Estat espanyol és culpable 
tant de la misèria interna com de la que es viu als països d’on provenen els refugiats.  

La senyora Santana afirma que no entrarà en polèmiques. Explica que simplement ha dit 
que cal donar als refugiats tota l’ajuda que sigui necessària, però complint les directrius de 
la Unió Europea sobre el nombre de refugiats que correspon a cada poble.  

El senyor Rodríguez Hernández afirma que és un orgull que tots els grups estiguin a favor 
de donar suport i col·laborar en l’acollida d’immigrants. 

El senyor Vilà manifesta que el govern pot comptar amb el seu grup per a la comissió. 

La regidora del Districte destaca que amb aquesta mesura tenen l’oportunitat de tornar a 
sentir-se orgullosos de Barcelona, igual com se’n van sentir quan Sarajevo es va convertir 
en l’onzè districte de Barcelona durant la guerra de Bòsnia. Opina que si en aquell 
moment tots els barcelonins es van unir per ajudar, aquest cop també ho han de fer tots 
junts.  

El Consell se n’assabenta. 

4. Informe de la regidora del Districte 

La regidora del Districte recorda que, quan es va constituir el Consell de Districte, va 
parlar de les cicatrius obertes, tant urbanístiques com socials, que hi ha al districte de 
Sant Andreu. Afirma que el nou equip de govern considera que això evidencia 
l’esgotament d’un model de districte i, també, l’oblit que ha patit el conjunt del districte en 
els últims anys, especialment tots els barris de l’eix Besòs. En aquest sentit, remarca que, 
malgrat ser el segon districte amb la renda més baixa de la ciutat, és un dels que ha rebut 
menys inversions. Manifesta que, per tant, és prioritari cosir les fractures obertes amb un 
treball transversal que abordi des de l’urbanisme fins a la intervenció social.  

Assenyala que el seu grup municipal porta poc més de cent dies de govern i que el que ha 
fet durant aquest temps ha estat impulsar diverses accions per fer de Barcelona i els seus 
barris espais més justos i democràtics. Pel que fa a això, destaca que les primeres 
mesures de govern han anat adreçades a garantir els drets fonamentals de les persones. 
Afirma que, tanmateix, són conscients que queda molt per fer, ja que el districte fa molts 
anys que pateix tant l’oblit com la crisi econòmica. 

Explica que en l’informe exposen les accions més rellevants que ha dut a terme el govern 
en l’àmbit de ciutat i en l’àmbit de districte. Assenyala que l’han fet arribar a tots els grups i 
que el posaran també al web perquè estigui a disposició de tots els veïns i veïnes. 

Afirma que, en el marc de les polítiques de ciutat, cal destacar les qüestions que afecten 
especialment districtes com el de Sant Andreu, sobretot en matèria d’habitatge. Explica 
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que, en cent dies de govern, no han pogut acabar amb els desnonaments a la ciutat, però 
que han aconseguit aturar-ne alguns. A més, assenyala que s’està desenvolupant 
l’aplicació de la ILP contra els desnonaments, que el Partit Popular acaba d’impugnar, i 
que s’han fet mesures d’urgència de mobilització de recursos al servei del dret a 
l’habitatge, com la negociació amb entitats bancàries perquè cedeixin els pisos buits per a 
lloguer social. També destaca l’ampliació dels ajuts al lloguer fins a 7 milions d’euros i el 
canvi dels criteris d’accés a aquests ajuts, de manera que se’n puguin beneficiar les 
persones que estan en una situació més vulnerable. Així mateix, es refereix a l’ampliació 
del parc d’habitatge, a la qual es destinarà 3,5 milions d’euros, i a la reactivació de la 
Comissió Mixta de Prevenció de Desnonaments, que permet treballar tant els protocols 
d’intervenció de Serveis Socials com la modificació del Reglament per a l’adjudicació 
d’habitatges d’emergència social i la mobilització de pisos buits. 

Manifesta que també han abordat qüestions relatives a drets socials que afecten els barris 
del districte. Destaca l’ampliació de la dotació de beques de menjador amb una aportació 
extraordinària de 2,8 milions d’euros per a aquest any, fet que farà que hi tinguin accés 
6.000 famílies més. Així mateix, es refereix a l’ampliació del Fons Extraordinari d’Infància, 
que no estava prou ben dotat econòmicament per arribar a totes les famílies que hi tenien 
dret. 

Pel que fa al pla «Barcelona, ciutat refugi», remarca que la ciutat ha hagut de fer un pas 
endavant davant la inacció d’altres administracions. Demana lleialtat institucional i que 
s’evitin picabaralles en una qüestió tan sensible, i que, sobretot, hi hagi lleialtat amb els 
veïns i veïnes, que són els que s’ocuparan del dia a dia de l’acollida. 

Explica que, amb l’ampliació del pressupost d’inversió del 2015, han volgut combatre 
l’austeritat injusta i una Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que no té 
cap lògica aplicar a l’Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, remarca que, si s’hagués 
aplicat el pressupost previst, s’hauria arribat als 120 milions d’euros de superàvit, quan hi 
ha necessitats urgents que cal atendre. Assenyala que han plantejat als grups la 
necessitat de fer inversions que no hipotequin el futur, de manera que es pugui disposar 
d’aquests recursos en pressupostos posteriors. 

Destaca que el Districte de Sant Andreu lidera la llista d’inversions que s’executaran en 
dos mesos. En relació amb això, explica que, quan es fa una modificació pressupostària, 
s’ha de tenir previst el termini durant el qual es poden invertir els diners, que en aquest 
cas finalitza a principis de novembre. Afirma que, per tant, el Districte de Sant Andreu ha 
fet un gran esforç per pensar inversions que es poden executar en dos mesos.  

Assenyala que, gràcies a la modificació pressupostària, han destinat nous recursos a les 
expropiacions vinculades al Pla especial de protecció del carrer Gran del nucli antic de 
Sant Andreu, que són per recuperar zones verdes i possibles equipaments. A més, 
remarca que les expropiacions endarrerides augmenten el deute futur, perquè generen 
interessos que després ha de pagar l’Ajuntament.  

Explica que la modificació pressupostària també serveix per efectuar compres de 
patrimoni que permetran fer equipaments de ciutat i de districte, com ara la compra de 
l’edifici d’Hisenda que hi ha al carrer Gran de Sant Andreu, que és una demanda històrica 
dels veïns i veïnes. Assenyala que després caldrà fer un procés participatiu amb els veïns 
i veïnes i les entitats del districte per determinar l’ús d’aquest edifici. Manifesta que també 
es destinen diners a la compra d’equipaments a baixos, com els de Regesa o els del 
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Patronat Municipal de l’Habitatge. Assenyala que, per exemple, uns baixos del Patronat 
Municipal de l’Habitatge a Bon Pastor es destinaran al futur casal d’avis d’aquest barri. A 
més, explica que s’han trobat que moltes entitats els demanen locals per poder 
desenvolupar la seva activitat diària. 

Afirma que la modificació pressupostària també inclou qüestions vinculades al 
manteniment d’edificis municipals i serveis en els quals pot ser útil invertir en els dos 
propers mesos. En aquest sentit, explica que s’han previst les dotacions necessàries per 
al manteniment de la Fàbrica dels Reis Mags, per al procés participatiu per a la pacificació 
i la remodelació del carrer Gran, i per al reforç dels plans educatius de les associacions de 
mares i pares d’alumnes, entre d’altres. D’altra banda, recorda que aquesta modificació 
pressupostària estarà subjecta a l’aprovació del conjunt de grups municipals. 

Manifesta que també s’ha treballat en matèria de reactivació econòmica i defensa del 
comerç de proximitat, tant en l’àmbit de ciutat com en l’àmbit de districte. Explica que, en 
l’àmbit de ciutat, s’ha impulsat un pla de finançament d’urgència de 100.000 euros per a 
accions de promoció comercial en barris amb dificultats socioeconòmiques, i s’han 
recuperat els plans de comerç de proximitat. Assenyala que, en l’àmbit de districte, s’han 
mantingut trobades amb tots els eixos comercials del districte i s’ha treballat en diverses 
activitats que es poden fer al carrer per dinamitzar els barris. Manifesta que també s’han 
realitzat diverses reunions amb l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona per accelerar 
els projectes dels mercats del Bon Pastor i de Sant Andreu. Afegeix que ja s’han fet les 
primeres reunions amb els paradistes i que la setmana que ve hi ha una nova reunió amb 
els comerciants.  

Pel que fa a les accions en matèria d’impuls econòmic, destaca la revitalització de la taula 
de treball del polígon industrial i l’inici dels treballs per garantir el desenvolupament 
econòmic i social de l’eix Besòs. Pel que fa a això, afirma que s’ha fet una trobada amb 
els districtes de la franja Besòs i amb el gerent municipal per garantir la inversió i la 
defensa de la indústria en tota aquesta zona, així com activitats de rehabilitació i 
sostenibilitat que puguin dinamitzar econòmicament els barris. En relació amb això, 
assenyala que s’ha demanat un informe sobre les escletxes que hi pot haver en relació 
amb l’ampliació comercial de La Maquinista. Afegeix que aquest informe el tindran en 
breu. 

Quant a urbanisme, explica que s’ha licitat la urbanització de la tercera fase de les Cases 
Barates de Bon Pastor i s’ha impulsat la revisió del projecte del poliesportiu del Camp del 
Ferro per garantir-ne la construcció, ubicar-hi piscines i preservar l’escola de la Llotja. 
Afirma que també s’ha licitat l’inici de les obres de la Torre de la Sagrera.  

Pel que fa a l’àmbit cultural, manifesta que s’ha donat llum verda al projecte d’interiorisme 
i mobiliari del Canòdrom. A més, assenyala que el proper dissabte es farà una jornada de 
portes obertes en aquest equipament, que s’obrirà el mes següent. Explica que també 
s’ha començat a treballar en tots els projectes de gestió ciutadana dels equipaments, com 
el futur casal de barri de Can Portabella, i en com es poden generar sinergies amb entitats 
que fan gestió ciutadana. 

En relació amb l’àmbit educatiu, afirma que s’ha instat el Consorci d’Educació de 
Barcelona a fer planificació educativa al districte, a garantir l’Institut Martí i Pous, a parlar 
amb les associacions de mares i pares dels alumnes de les escoles La Maquinista i 
Mestre Gibert, i a garantir un pla d’equipaments educatius al districte. 
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Destaca que també han creat mesures de transparència pel que fa als sous i a les 
agendes dels responsables municipals. Assenyala que, per exemple, la seva agenda és 
publica. A més, manifesta que també volen garantir l’accés a la informació dels plens 
perquè tothom pugui treballar-la i participar-hi. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, recorda que el seu grup sempre ha dit que vol entrar 
a les institucions però tenir «un peu fora, al carrer». Afirma que, per tant, volen ser una 
corretja de transmissió entre el veïnat i les institucions, a fi d’«obrir les portes i les 
finestres opaques i corruptes» que hi havia als ajuntaments i començar a 
«horitzontalitzar» la democràcia amb radicalitat democràtica de veritat des de les mateixes 
institucions. En aquest sentit, manifesta que el seu grup aposta per un canvi de model, no 
només en l’àmbit del districte sinó també a la ciutat i a tot el país, en el qual no es basi tot 
en el capital, en els grans poders i en els lobbys.  

Remarca que Sant Andreu ha estat un dels districtes que han viscut diferències i 
exclusions socials, ja que és part de la «ciutat oblidada» de la qual parlen els moviments 
veïnals. Afirma que hi ha moltes fronteres urbanístiques i socials entre els districtes i entre 
els mateixos barris del districte, que han estat dividits i encaixonats per grans 
infraestructures deshumanitzades, com l’AVE i la Meridiana. 

Explica que la CUP no només estarà a les institucions, sinó també al carrer, on «posaran 
els seus cossos» per aturar injustícies com els desnonaments. A més, manifesta que 
volen acabar amb la pobresa, que afecta sobretot els barris situats més cap al Besòs, i 
amb la bombolla turística que s’està creant després de la bombolla especulativa. Afirma 
que també volen tenir un paper actiu en la defensa dels treballadors i treballadores de tot 
el districte davant els tancaments d’empreses que pugui haver-hi, i impulsar la 
regeneració i la dinamització de zones industrials com la de Bon Pastor. 

Així mateix, explica que volen promoure una economia social i alternativa des de les 
cooperatives de consum, els bancs del temps, els mercats d’intercanvi i els horts 
comunitaris; expropiar espais que han estat de grans multinacionals, com el de Mercedes 
Benz, per fer cooperatives industrials, d’art o d’I+D; i aturar les grans superfícies. En 
relació amb això, afirma que no només s’oposen a l’ampliació dels centres comercials, 
sinó que voldrien acabar amb aquest tipus de comerç tan perjudicial per al comerç de 
proximitat. A més, remarca que tant La Maquinista com Heron City s’han anat fent de 
manera opaca, a força de silencis administratius i corruptes que hi ha hagut al Ple de 
l’Ajuntament de Barcelona.  

La senyora Santana, del GMDPPC, assenyala que s’havia preparat un argumentari en 
resposta a la síntesi de l’informe, però que la regidora ha donat més informació de la 
prevista. Afirma que, tot i així, llegirà el que havia preparat.  

Manifesta que l’informe no es refereix només al districte, sino també a la situació de la 
ciutat. En aquest sentit, explica que els sembla bé que la senyora Ortiz s’ocupi de la 
ciutat, però que creuen que, com a regidora del Districte de Sant Andreu, hauria de 
centrar-se més en el districte. 

Afirma que són conscients que hi ha molts temes pendents a tots els barris de Sant 
Andreu, però que troben excessiu anomenar-los «cicatrius». A més, explica que troben bé 
que la regidora hagi tingut una ronda de contactes amb el teixit associatiu i hagi dialogat 
amb entitats i veïns, però que creuen que hauria estat positiu que se n’hagués informat els 
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consellers, ja que no han estat informats de l’activitat del govern des de la constitució del 
nou Consell Municipal el 29 de juliol passat. 

Assenyala que l’informe parla de la situació d’Heron City, quan aquest centre comercial 
pertany al districte de Nou Barris, que és on opina que s’hauria de tractar aquest tema. 
Pel que fa al projecte d’ampliació de La Maquinista, pregunta si el nou govern pensa 
demanar informes jurídics de tots els projectes aprovats en el mandat anterior, i si els 
canvis que es presenten només afectaran La Maquinista, deixant de banda obres 
polèmiques com el recinte de la Fabra i Coats. 

Demana més concreció respecte a la gestió ciutadana en equipaments que estan a punt 
de posar-se en marxa, com Can Portabella. Pregunta si aquesta gestió ciutadana estarà 
oberta a totes les entitats del barri i s’atorgarà de manera objectiva i transparent, a 
diferència del que s’ha fet en mandats anteriors. 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, manifesta que, atès que el nou govern 
porta poc temps a l’Ajuntament i s’ha trobat amb uns pressupostos pràcticament tancats, 
no faran crítica de moltes decisions que no són obra seva i vigilaran els pressupostos 
següents. 

Explica que han valorat molt positivament que el superàvit de l’exercici anterior s’intenti 
gastar en projectes pendents que hi ha al districte. Afirma que el seu grup donarà suport a 
totes les prioritats relatives a serveis socials, sobretot pel que fa a habitatge públic. En 
aquest sentit, opina que cal posar un èmfasi especial en l’ampliació del parc d’habitatge 
públic de protecció oficial, que avui és molt lluny de les xifres que tenen altres ciutats 
europees. 

Demana que durant aquest mandat municipal se suprimeixin els barracons de l’escola La 
Maquinista perquè el seu alumnat pugui estudiar en un edifici com cal. 

Explica que són conscients que el nou govern s’ha trobat amb uns acords amb el centre 
comercial La Maquinista dels quals no n’és responsable i que, per tant, li donaran suport 
pel que fa a intentar paralitzar el projecte en la mesura que sigui possible des del punt de 
vista legal. 

Finalment, demana que el govern informi tots els grups polítics i col·labori amb ells. 

El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC-CP, felicita les comissions de festes dels barris 
d’Indians i del Congrés, que aquests dies encara estan de festa major. 

Explica que aquesta legislatura ha començat amb moltes expectatives de canvi per part 
de la ciutadania, després de quatre anys d’un govern conservador que feia una política 
d’«aparador» i no atenia les necessitats dels veïns i veïnes de Sant Andreu. Assenyala 
que, a més, ara saben que hi havia algunes mesures que estaven pactades en el 
pressupost però que no estaven dotades, com l’ajuda de 100 euros mensuals a menors 
en situació de pobresa. 

Afirma que, per sort, ara hi ha novament un govern d’esquerres, i que el seu grup donarà 
suport a totes aquelles polítiques que siguin d’esquerres i afavoreixin la gent de Sant 
Andreu. Explica que, tanmateix, es vol referir a algunes coses que consideren errors del 
nou govern, que opina que probablement es deuen a la inexperiència o al fet de no 
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conèixer prou algunes formes de funcionar del districte. Assenyala que, per exemple, no 
se’ls va convocar a la taula de treball del polígon del Bon Pastor, quan hi havien participat 
sempre. Remarca que aquesta participació és molt útil, perquè tenen idees i coses per 
aportar en barris que tenen unes necessitats molt especials. Demana que, per tant, se’ls 
convoqui a les properes reunions d’aquesta taula de treball. 

D’altra banda, explica que estan d’acord que el govern hagi decidit dedicar el superàvit a 
inversions, però que consideren que hauria estat molt enriquidor que els grups haguessin 
pogut fer-hi aportacions. Afirma que els veïns de Sant Andreu esperen molts equipaments 
després de quatre anys d’incompliments i, per tant, estan tots a l’expectativa de les 
actuacions que es faran. Assenyala que la regidora ha presentat algunes de les mesures, 
però que el nou equip de govern fa molt poc temps que governa i encara és difícil jutjar 
l’acció de govern. Manifesta que, tanmateix, s’alegren d’algunes mesures, com el pla per 
a aturats de llarga durada, ja que és un problema que afecta especialment el districte.  

Afirma que també els satisfà que el nou govern hagi començat a multar les entitats 
financeres que tenen pisos buits, que remarca que són polítiques que fa anys que 
apliquen governs socialistes com els de Terrassa i Santa Coloma de Gramenet. Manifesta 
que també s’alegren de la dotació econòmica per al Fons Extraordinari d’Infància. En 
relació amb això, explica que avui també s’han assabentat que l’escola bressol del 
Canòdrom, que estava pactada, tampoc no estava dotada econòmicament. 

Manifesta que consideren que el govern també ha comès errors en relació amb la 
informació als mitjans de comunicació. Pel que fa a això, afirma que se senten molt 
orgullosos del pla «Barcelona, ciutat refugi», però que els veïns de la Casa Bloc es van 
assabentar pels diaris que acollirien refugiats. Opina que si això és veritat, hauria calgut 
informar-ne abans els veïns, i que si no ho és, s’hauria d’haver desmentit. 

Afirma que la ciutat necessita polítiques contra les desigualtats de renda, habitatge i salut, 
i que cal una acció integral. Opina que l’accés a l’habitatge i els plans de formació seran 
passos importants en aquest sentit, però que calen moltes més coses, com la rehabilitació 
del parc d’habitatges. En relació amb això, destaca que en barris com la Trinitat Vella, el 
Bon Pastor o el Baró de Viver la rehabilitació de l’habitatge vell incrementa la qualitat de 
vida, però també ajuda a atraure veïns amb un perfil diferent que poden ajudar a millorar 
el barri globalment.  

Demana que el govern intenti no posar entrebancs a alguns sectors generadors 
d’ocupació, com el comerç. Remarca que hi ha hagut molta incertesa respecte a algunes 
mesures, i manifesta que espera que el govern ho hagi aclarit amb el sector. Afirma que, 
tanmateix, el govern pot comptar amb el seu grup per regular alguns sectors econòmics 
que abusen de l’espai.  

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMERC-AM, manifesta que comença un nou mandat 
al districte carregat de projectes i fites. Destaca que Sant Andreu és un districte en 
constant moviment, dins d’una ciutat oberta al món, a les idees i a les persones, amb 
entitat pròpia i amb una dinàmica associativa, cultural i social molt activa des de fa molts 
anys. Afirma que el districte de Sant Andreu el fan entre totes i tots ─entitats, 
associacions, moviments socials, oposició i govern─, des de mirades i sensibilitats 
diferents, i que han treballat i treballaran activament per un districte millor i més just.  
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Assenyala que la realitat actual és molt dura i tots coneixen persones que no troben feina 
des de fa anys o que tenen treballs cada cop més precaris que els condemnen a la 
incertesa d’una vida que no té més perspectiva que sobreviure al dia a dia. Opina que, per 
tant, la feina que fan des del Districte necessita una gran dosi de diàleg i estan obligats a 
seguir escoltant i aprenent de tothom, sense amagar-se darrere d’eslògans antics i idees 
prefixades, i continuar el compromís ferm de transformació social d’aquells que els han 
precedit en el càrrec. 

Explica que el seu grup porta al Consell Plenari, i posa a la disposició de tothom, el seu 
programa, que ha estat elaborat pels veïns i veïnes dels set barris del districte. Destaca 
que es tracta de més de mil propostes recollides en un procés participatiu del qual se 
senten molt orgullosos i que els obliga a ser ambiciosos. Afirma que no renunciaran a 
aquest programa, perquè els barris del nord de la ciutat han de deixar de ser la ciutat 
oblidada.  

Manifesta que cal un lideratge polític i que demanen fets i ambició al govern per tirar 
endavant una transformació que fa massa temps que està pendent al districte. Afirma que 
poden coincidir en molts aspectes amb el govern i posar-s’hi d’acord, sempre que això 
només obeeixi a defensar els interessos i els drets de tots els andreuencs. Destaca que 
en aquest mandat s’han de tirar endavant projectes molt importants i que, per això, cal 
treballar de manera immediata en la comissió de seguiment del projecte Sant Andreu-la 
Sagrera, cal posar en marxa els òrgans de participació i de treball necessaris per dur a 
terme la transformació i la pacificació de la Meridiana, i cal abordar els projectes de 
Casernes i del Canòdrom. 

Demana al govern que convoqui les entitats i els veïns, compti amb ells i vetlli pels seus 
problemes quotidians. Afirma que cal assumir els grans projectes, però que també cal ser 
sensibles i actuar decididament en totes aquelles altres coses que determinen la vida dels 
barris del districte. En aquest sentit, opina que s’han de comprometre amb la qualitat de 
vida dels ciutadans i ciutadanes, i escoltar-los i donar-los el protagonisme que mereixen.  

Manifesta que es pot comptar amb el seu grup per treballar, però que també faran una 
oposició ferma, coherent i responsable. Demana a la regidora que es llegeixi el programa 
del seu grup, i reitera que el districte de Sant Andreu el fan entre tots i totes i per a tothom, 
tant els que pensen com ells com els que pensen diferent. Afirma que això és el que ha fet 
que Sant Andreu sigui el que és, i que així volen que continuï sent.  

Explica que vol acabar la intervenció tenint un especial record per als cent anys de Neus 
Català. Destaca que són cent anys de dignitat, de lluita contra el feixisme i en favor dels 
drets i les llibertats més bàsiques i universals de tots els homes i dones. Afirma que és un 
exemple a seguir que han de tenir tots ben present.  

La senyora Gadea, del GMDCiU, manifesta que s’alegren que per fi se celebri un plenari, 
atès que ja fa setanta dies que es va constituir el Consell Plenari del Districte i fa més de 
cent dies que es viu «paràlisi i sectarisme» a l’Ajuntament. Afirma que un exemple de 
sectarisme és el que va passar amb les pancartes de la coalició de l’equip de govern a la 
seu del Districte, que remarca que és de tots els veïns i veïnes de Sant Andreu.  

Opina que la senyora Ortiz és una regidora absent i que Sant Andreu es mereix una 
regidora que sigui present al districte cada dia. Li diu que es dediqui menys a fer-se fotos i 
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més a treballar, i que sobretot no toleraran tenir queixa d'entitats que no són ateses ni per 
la gerent ni per la regidora. 

Remarca que els centres comercials de La Maquinista i Heron City no van ser obra de 
Convergència i Unió, sinó d’altres governs anteriors.  

Finalment, opina que el portaveu del GMDPSC té una obsessió preocupant amb el govern 
del senyor Trias. 

La regidora celebra la voluntat de canvi dels grups municipals, ja que la seva formació es 
va presentar a les eleccions amb aquesta voluntat, així com amb la voluntat 
d’horitzontalitat de la qual ha parlat el senyor Altimira. Afirma que es tracta d’un canvi de 
model que volen defensar tant amb maneres de fer com amb continguts de les polítiques.  

Es refereix a algunes de les qüestions que han esmentat els grups. Pel que fa a 
l’economia social i cooperativa, remarca que hi ha un comissionat per a aquest àmbit i que 
ja s’han reunit amb ell diverses vegades, tenint en compte que Sant Andreu acull la Fira 
d'Economia Solidària de Catalunya. A més, destaca l’enorme teixit cooperatiu que hi ha al 
districte, al qual opina que se li pot donar un impuls encara més important.  

Respecte al comentari de la senyora Santana sobre l’ús del terme cicatriu, afirma que no 
és una paraula que s’hagi inventat ella, i que només cal passejar pel districte i parlar amb 
els veïns i veïnes per adonar-se que hi ha una cicatriu que és fruit de la paràlisi de les 
obres de la Sagrera.  

Manifesta que creu que tots han de fer pinya per aturar els projectes que van contra el bé 
comú, com l’ampliació de La Maquinista, que resta sòl industrial al districte, o d’Heron 
City. Remarca que una ampliació comercial d’Heron City tindria un impacte directe per a 
qualsevol persona i comerç de Sant Andreu, i que per això tots els territoris afectats per 
una possible ampliació d’aquest centre comercial van participar en la reunió que es va fer 
a Nou Barris per tractar aquest tema.  

Sobre els barracons de l’escola La Maquinista, afirma que s’han reunit amb el centre, que 
els ha manifestat que no es vol moure fins que no hi hagi una ubicació definitiva. Explica 
que, per tant, estan treballant amb el Consorci d’Educació de Barcelona per garantir 
l'acceleració de la construcció de l’escola definitiva i perquè es mantingui l'emplaçament 
actual.  

Pel que fa a la taula de treball del polígon del Bon Pastor, manifesta que està d’acord amb 
la voluntat dels grups de participar-hi activament, ja que creu que ha de ser un treball 
participatiu.  

Respecte a l’acollida de refugiats a la Casa Bloc, afirma que va ser la Generalitat la que 
ho va anunciar a la premsa i no els ho va explicar directament.  

Manifesta que ella té voluntat de liderar el canvi que necessita el districte pel que fa als 
equipaments pendents, la rehabilitació dels barris i la inversió en l’àmbit social i en 
serveis. Destaca que s’iniciarà una taula de treball sobre la pacificació de la Meridiana; 
que la comissió de seguiment de La Maquinista es reunirà la setmana que ve, i que 
estudien com millorar les escoles bressol. Remarca que això ho fa com a regidora del 
Districte i com a tinenta d'alcalde de Drets Socials, ja que la perspectiva de ciutat no es 
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pot perdre mai. Assenyala que justament un dels problemes que ha tingut el districte és 
que ha estat una part oblidada de la ciutat. Afirma que, per tant, Sant Andreu també ha 
d’estar en el centre dels canvis que busquen una ciutat cohesionada, amb justícia i amb 
una economia dinàmica i justa. 

El senyor Altimira manifesta que el GMDCUP-PA defensarà el patrimoni, el poble, els 
barris i el districte, des del comerç fins a la seva gent.  

Afirma que es poden fer moltes coses per aconseguir una societat cohesionada, dinàmica 
i integradora, que ha de ser el mitjà de socialització i la cultura que els identifica com a 
poble. Manifesta que per això demana que hi hagi molta més relació amb totes les entitats 
culturals, socials i veïnals de Sant Andreu que la que hi ha hagut des de l'any 1978.  

Acaba la intervenció amb unes paraules de Manuel de Pedrolo: «Una cultura només és 
viva en la mesura que és conflictiva.»  

La senyora Santana manifesta que saben que l’ampliació d’Heron City és un problema per 
al comerç, però reitera que se n’ha d’ocupar el Districte de Nou Barris, que és on es troba 
aquest centre comercial. Afirma que el Districte de Sant Andreu s’ha de preocupar de les 
qüestions que afecten el seu territori, que en són moltes. 

El senyor Rodríguez Hernández explica que està d’acord amb la regidora que cal «fer 
pinya», ja que volen un govern que dialogui i col·labori amb les diferents forces polítiques, 
per tal de tirar endavant els projectes del districte i no perdre el temps en debats estèrils.   

El senyor Fernández-Velilla diu a la senyora Gadea que la seva obsessió com a conseller 
és millorar la vida de la gent del districte, i que seguirà denunciant els incompliments de 
l’alcalde Trias sempre que se’n pateixin les conseqüències. 

El senyor Rodríguez i Escuredo reitera la voluntat del seu grup de treballar i d’escoltar 
molt la gent. Explica que els que porten molt de temps passejant pels barris i per la ciutat 
no tenen la mateixa percepció de les coses que la regidora. Li demana que, per tant, faci 
l’esforç de parlar amb els botiguers, els veïns i tothom.  

La senyora Gadea declina fer una segona intervenció. 

El Consell se n’assabenta. 

C) Part decisòria 

No hi ha assumptes a tractar. 

D) Part d’impuls i control: 

1. Proposicions / declaracions de grup 

1.1. Proposició presentada pel GMDPPC: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu acordi: 
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Que antes del 31 de diciembre del 2015, se incluya una partida económica para 
la realización y ejecución del proyecto de obras en Mercat de Sant Andreu. Que 
las obras que se realicen sean consensuadas con la asociación de paradistas 
del mercado. Que así mismo se presente un calendario de dichas obras 

La senyora Santana, del GMDPPC, assenyala que aquesta proposta està consensuada 
amb el GMDPSC-CP, amb el qual han arribat a un acord. 

Explica que presenten aquesta proposició, atesa la importància que tenen els mercats 
municipals com a element que dinamitza el comerç a la ciutat; atès que el PAM 2012-
2015 ja incloïa, entre els seus objectius, la modernització i la potenciació dels mercats 
municipals, entre ells el de Sant Andreu; i atès que en el mandat municipal anterior, en 
resposta a un prec presentat pel seu grup, el regidor va contestar que es faria el projecte 
bàsic. Tot seguit llegeix la proposta. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, manifesta que el seu grup s’abstindrà. Explica que, 
després d’haver intercanviat impressions amb la presidenta del mercat i altres persones, 
creuen que encara cal definir bé el pla d’actuació, sempre de manera consensuada amb 
els paradistes i amb el veïnatge, ja que es tracta d’un mercat municipal.  

Assenyala que els projectes que s'han presentat susciten molts dubtes que cal resoldre. 
Opina que, a part de la remodelació de la nau central, caldria fer un estudi d’actuació a les 
voltes i, dins d’aquesta mateixa actuació, tenir molta cura respecte al que es pugui trobar 
a les bases de la nau central. Manifesta que creuen que cal recuperar els refugis, com un 
pas endavant per a la recuperació de la memòria històrica, i que l’actuació ha de ser 
respectuosa amb l’entorn i el màxim d’autosostenible energèticament.  

Explica que també creuen que el pla no només hauria de ser arquitectònic, sinó que 
també hauria d’estudiar i elaborar un projecte de dinamització de la zona, i incentivar 
l’obertura de totes les parades del mercat que resten tancades. En aquest sentit, afirma 
que cal contrarestar el mal que causa al comerç de proximitat l'obertura i l’ampliació de 
grans centres comercials i supermercats al territori, que remarca que s’aproven de 
manera opaca o per silencis administratius per al benefici de governs i elits econòmiques.  

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, manifesta que el seu grup dóna suport a la 
proposició. Afirma que el mercat de Sant Andreu està avui en decadència i no té res a 
veure amb el que havia estat en el passat. Explica que, quan ell hi anava amb la seva 
mare fa trenta anys, estava ple de clients. Opina que aquesta decadència té a veure amb 
la crisi econòmica actual i els canvis en els hàbits de consum. Manifesta que creuen que, 
tenint en compte que es tracta d’un espai emblemàtic i de petits comerciants, l’Ajuntament 
hauria d’impulsar-ne una reforma integral, tal com ha fet en altres mercats de la ciutat, i 
adoptar les mesures necessàries perquè els comerciants tornin a ocupar les parades 
buides. 

La senyora González, del GMDPSC-CP, expressa el vot del seu grup a favor de la 
proposició. Explica que creuen que el mercat de Sant Andreu necessita que es realitzi un 
projecte consensuat al més aviat possible i que, per tant, s'ha de fixar una data per tal que 
el projecte no s'eternitzi.  
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El senyor Pañart, del GMDERC-AM, explica que creuen que és urgent intervenir en el 
mercat, ja que ha estat un dels centres històrics i de comerç del poble. Afirma que, per 
tant, voten a favor de la proposició.  

El senyor Mestre, del GMDCiU, expressa el vot favorable del seu grup. Destaca que 
sempre han tingut una especial preocupació pel comerç de proximitat i que, fruit d'aquesta 
preocupació, en el mandat anterior el regidor Blasi va encarregar l’avantprojecte de 
remodelació del mercat de Sant Andreu.  

La senyora Port, del GMDBComú-E, manifesta que estan d’acord que es facin reunions i 
processos participatius amb els agents implicats i que, a més, ja ho han fet. Explica que el 
passat 28 de setembre van mantenir una reunió amb els paradistes del mercat, en la qual 
es va parlar de l'avantprojecte i es van recollir les seves propostes, i que la propera 
setmana tenen una reunió amb els agents implicats de l'entorn del mercat, com 
l'associació de veïns i l’eix comercial. Afirma que, per tant, hi ha la voluntat de tirar 
endavant el projecte amb participació i amb total transparència.  

Respecte al calendari d'actuació, assenyala que ara ja pot presentar un calendari 
orientatiu. Explica que la licitació i l’inici d'obres del mercat provisional es farà al llarg del 
2016; la licitació del concurs públic d’obres del nou mercat, al final del tercer trimestre del 
2016; l’inici d'obres del nou mercat, a principis del 2017; i la finalització de les obres, a 
finals del 2018.  

Afirma que el govern del Districte farà tot l’esforç d’acompanyament possible per tal de 
minimitzar l'impacte negatiu que aquest projecte pugui tenir sobre els paradistes i els 
veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar. A més, manifesta que recull la proposta del 
conseller del GMDCUP-PA de procurar que no quedin parades tancades.  

Conclou que donen suport a la proposició perquè ja hi han donat resposta.  

La senyora Santana agraeix el suport de tots els grups, i recorda que el seu grup va 
presentar un prec l’octubre de 2013 i un seguiment l’octubre de 2014 sobre el projecte de 
remodelació del mercat, i el govern anterior els va dir que ja s’havia fet.  

Assenyala que, tal com ha dit el senyor Altimira, és cert que hi ha moltes parades del 
mercat tancades. En relació amb això, demana que s’agilitin els tràmits per muntar un 
negoci, de manera que la gent que vulgui obrir una parada ho tingui més fàcil. 

La presidenta pregunta als grups si volen tornar a intervenir. 

La senyora Port manifesta, en relació amb la segona intervenció de la senyora Santana, 
que el govern actual es responsabilitza de la seva acció de govern, però no pot ser 
responsable de les accions del govern anterior. 

La senyora Santana puntualitza que ella no ha parlat de responsabilitats, sinó que ha 
recordat que ja fa temps que tracten aquest tema. 

S’aprova la proposició amb l’abstenció del GMDCUP-PA i els vots a favor de la resta de 
grups. 

1.2. Proposició presentada pel GMDPSC: 
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Que el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu acordi: 

Instar el govern municipal a renegociar les bases de l’acord de juliol de 2013 
amb el Ministeri de Foment, a fi i efecte d’eliminar del projecte el centre 
comercial previst, i amb la màxima urgència per no aturar el procés de licitació 
engegat, tot assegurant el finançament públic necessari per evitar més 
dilatacions en els terminis de construcció 

El senyor Fernández-Velilla, del GMDPSC-CP, assenyala que la proposició ha estat 
transaccionada amb l'equip de govern, i tot seguit la llegeix. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, explica que el seu grup no pot donar suport a la 
proposició perquè la seva posició ha estat, des d’un bon principi, que es fes un 
replantejament total del projecte. Afirma que hi estan en contra ara que es vol utilitzar una 
plusvàlua procedent de la construcció d'un centre comercial i hi estaven en contra abans, 
quan la plusvàlua provenia de l’especulació del terreny i la construcció.  

Opina que s'hauria d’exigir que es fessin públiques totes les licitacions d’empreses 
privades, per tal de conèixer les inversions que han fet fins ara i si han comès il·legalitats. 
A més, manifesta que volen expressar la seva disconformitat i rebuig cap a un model de 
ciutat i de país que ha comportat una davallada en les inversions de Rodalies, utilitzades 
massivament per les classes populars i treballadores. Remarca que és el mateix model 
que ofega el comerç de proximitat del districte, que qualifica d’humà i arrelat al territori, 
enfront d’un model de grans centres comercials, deshumanitzat i aliè al territori.  

Conclou que creuen que hi ha d'haver un replantejament integral del projecte, i que és 
urgent adequar i condicionar l'estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal.  

La senyora Santana, del GMDPPC, manifesta que el seu grup vota en contra de la 
proposta perquè creuen que no busca la finalització de l’estació de la Sagrera i el 
desenvolupament urbanístic d’aquesta zona, sinó posar entrebancs al projecte. Remarca 
que el Grup del PSC, que va ser el que va fer que l’estació de la Sagrera es financés amb 
plusvàlues immobiliàries, ara pretén que el Ministeri de Foment pagui íntegrament tota 
l’estació, quan això és inviable econòmicament. A més, recorda que fa més d’un any es va 
arribar a un acord entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el 
Govern d’Espanya. 

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, expressa el vot del seu grup a favor de la 
proposició. Explica que creuen que Sant Andreu no necessita un nou centre comercial, 
atès que ja n’hi ha massa i els seus efectes sobre el comerç minorista poden agreujar la 
crisi que pateix aquest sector. 

D’altra banda, remarca que en el nou govern municipal de Barcelona recau una part de 
l’obligació de parlar i negociar amb el Ministeri de Foment tant com faci falta per tal 
d’arribar a un acord satisfactori. 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup dóna suport 
a la proposició. Afirma que estan molt contents que algú s'adoni que la construcció d'obra 
pública no ha d'anar mai lligada a plusvàlues i centres comercials, i encara menys al 
districte de Sant Andreu, on precisament no hi manquen grans superfícies comercials que 
ofeguen el comerç de proximitat. Assenyala que, per això, abans han expressat la seva 
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preocupació per l'endarreriment en la convocatòria de la comissió de seguiment del 
projecte Sant Andreu-la Sagrera. Demana que s’hi comenci a treballar i s’intenti no 
continuar fomentant la sensació, entre veïns i veïnes, que el projecte no tira endavant. 

La senyora Satorra, del GMDCiU, assenyala que el text transaccionat no ha arribat a 
temps per poder-lo treballar amb tot el grup municipal.  

Explica que consideren que renegociar les bases de l'acord del juliol del 2013 no té cap 
sentit, més enllà de reclamar les inversions previstes per part de l'Estat en el projecte. 
Afirma que, si no fos per això, la renegociació suposaria un endarreriment de la licitació de 
l'obra, i que no volen donar cap excusa al Govern espanyol per tornar a paralitzar l'obra. 
Manifesta que, per tant, s’abstindran. 

La regidora del Districte afirma que no hi ha cap canvi substancial respecte al projecte. 
Remarca que el que demana la proposició és defensar activament el respecte als terminis 
de la construcció de l’estació de la Sagrera i, d’altra banda, revisar l'acord per no construir 
una estació sobre la base d’una especulació comercial que suposi un altre gran centre 
comercial a la Sagrera, on s’està ofegant el comerç de proximitat. En aquest sentit, afirma 
que finançar projectes que són de servei públic amb plusvàlues comercials o immobiliàries 
és un model fracassat. 

Assenyala que, d’una banda, tenen pressa per tancar la cicatriu oberta entorn de l’estació, 
i de l’altra, volen canviar l’acord. Explica que per això l’alcaldessa de la ciutat ha expressat 
personalment al Ministeri de Foment que l'Ajuntament vol revisar l'acord basat en 
l'especulació i en un sostre comercial, i d’altra banda, vol instar a fer la licitació immediata 
de l'estació, tenint en compte que Sagrera Alta Velocitat ha consignat els diners. En 
aquest sentit, opina que el fet que no es liciti el projecte quan els diners estan disponibles 
és senyal que no s'estan destinant ni a Barcelona ni a Sant Andreu, sinó a altres 
projectes. 

El senyor Fernández-Velilla dóna les gràcies a tots els grups que han donat suport a la  
proposició. Manifesta que el seu grup pensa que la Sagrera no es mereix més retards, ni 
en l'estació del tren d'alta velocitat, ni en el pla d’equipaments, ni en projectes que el barri 
té pendents des de fa molt temps. Opina que cal tancar la cicatriu que parteix el districte 
des de la Sagrera fins a la Trinitat Vella, tapar les vies del tren i enllestir l'estació de Sant 
Andreu Comtal. 

Remarca que, en els darrers quatre anys, han sentit dir diverses vegades que es 
reprenien les obres de la Sagrera i després s’han tornat a aturar. Afirma que, alhora que el 
projecte es reduïa, es comprometia el futur del teixit comercial del barri per un pacte entre 
l’alcalde anterior i una ministra que ha demostrat una certa deslleialtat institucional quan, 
després de la reunió amb l'alcaldessa, ha anunciat una licitació sense fer-la gaire pública, 
com si s’amagués de l’agressió al petit comerç que suposava. 

Explica que esperen que l’alcaldessa de Barcelona defensi la Sagrera, com ha dit que 
faria, i denunciï el pacte de 2013. Afirma que cal evitar, costi el que costi, el centre 
comercial de 20.000 metres quadrats que es preveu fer annex a l'estació, i cal demostrar 
un ferm compromís en la defensa d’aquesta posició. Opina que també cal que el govern 
sigui vehement en la defensa del barri, de la inversió, del comerç i dels terminis de 
construcció, que no s'estan complint.  
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Finalment, manifesta que esperen que a partir del 20 de desembre comenci un nou temps 
i hi hagi un govern que sigui capaç d'entendre's amb l'Ajuntament de Barcelona. 

La presidenta pregunta als grups si volen afegir alguna cosa. 

El senyor Altimira afirma que espera no estar en aquest nou govern, perquè el poble 
català ja es governarà a ell mateix. 

La senyora Santana diu al senyor Fernández-Velilla que la reunió de l'alcaldessa amb la 
ministra es va produir més tard del que s’havia previst. 

El senyor Rodríguez Hernández reafirma la idea que cal que l’Ajuntament de Barcelona i 
el Ministeri de Foment arribin a un acord.   

El senyor Rodríguez i Escuredo declina tornar a intervenir. 

La senyora Satorra recorda que el model de finançament d’infraestructures a partir de 
plusvàlues és d'un govern del qual formava part el Grup d’ICV-EUiA. 

La regidora opina que continuar insistint en models que han fracassat no beneficia ningú. 
Afirma que la prioritat no és l’estació, sinó acabar les obres de la llosa i anar urbanitzant la 
zona, encara que sigui parcialment, tal com ho ha expressat l’alcaldessa a la ministra de 
Foment. 

S’aprova la proposició amb els vots a favor del GMDC’s, el GMDERC-AM i el 
GMDBComú-E, l’abstenció del GMDCiU, i els vots en contra del GMDCUP-PA i el 
GMDPPC.  

1.3. Proposició presentada pel GMDERC-AM: 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu acordi: 

Instar la regidora del Districte de Sant Andreu per tal de destinar el superàvit 
resultant de l’exercici pressupostari actual a realitzar actuacions prioritàries 
d’inversions de caire social, cultural i esportiu a tots i cadascun dels barris del 
districte, d’acord amb la relació presentada i que permeten donar resposta a les 
peticions fetes des del teixit associatiu i els veïns i veïnes del districte 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, manifesta que el seu grup presenta 
aquesta proposició atès que el govern municipal estima un resultat de superàvit en l’actual 
exercici pressupostari; atès que aquest superàvit se suma als resultats positius d’exercicis 
anteriors; atès que el govern municipal ha anunciat una modificació del pressupost del 
2015 per tal de poder executar nous projectes abans de finalitzar l’any; ateses les 
necessitats històriques d’inversió al districte i la demanda reiterada que n’han fet els veïns 
i veïnes, i atès l’endarreriment històric d’infraestructures i equipaments que pateix el 
districte. 

Esmenta algunes de les actuacions que proposen: remodelar els mercats de Bon Pastor i 
de Sant Andreu; construir els equipaments pendents a Casernes; museïtzar una illa a les 
Cases Barates; condicionar i cobrir la pista poliesportiva de la llosa de Sant Andreu; 
accelerar el procés de creació d’un hotel d’entitats a Porta Trinitat; iniciar el projecte de 
construcció dels equipaments previstos i pactats pels veïns a la zona del Canòdrom; 
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compensar i revertir l’ampliació del centre comercial de La Maquinista; i acabar de 
condicionar el projecte d’edifici del Canòdrom per a la seva obertura i el seu funcionament 
ordinari. 

Finalment, llegeix la proposició. 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, manifesta que el seu grup s’abstindrà. Explica que 
tenen clar que el districte necessita inversió i que, tenint en compte el superàvit i els 
resultats positius dels exercicis dels anys anteriors, cal estudiar i prioritzar algunes de les 
propostes d’inversió. Assenyala que estudiaran el text de la transacció, que fins ara no 
tenien, sempre tenint en compte que hi ha d’haver un procés de diàleg amb els veïns i 
veïnes sobre les necessitats més urgents per tal que les inversions suposin veritablement 
una millora de la qualitat social. A més, opina que també s’haurien de replantejar alguns 
dels projectes previstos en els mandats anteriors, ja que poden haver perdut sentit en un 
moment d’emergència social com l’actual. 

Afirma que en la proposició no es fixa un pla d’actuació concret i que, tot i estar d’acord 
amb algunes de les propostes esmentades, tenen dubtes respecte a la proposta global. 

La senyora Santana, del GMDPPC, manifesta que consideren que és molt necessari dur a 
terme les actuacions proposades, i recorda que algunes d’aquestes peticions ja estaven 
previstes en el PAM 2008-2011 i el PAM 2012-2015. Explica que desitjarien que totes 
aquestes actuacions es poguessin fer realitat, però que, tenint en compte que la ciutat té 
deu districtes i setanta-tres barris, això seria demanar que el superàvit de 96 milions es 
multipliqués miraculosament. En aquest sentit, opina que la llista sembla «una carta als 
Reis Mags». D’altra banda, assenyala que avui s’han assabentat que es destinaran 
38.000 euros a la proposta de condicionar l’Espai 30. 

Acaba expressant l’abstenció del seu grup. 

El senyor Obón, del GMDC’s, manifesta que el seu grup s’abstindrà. Explica que 
consideren que és molt important destinar diners a millorar la vida de la gent del districte, 
però que tenen molts dubtes respecte a la moció i no estan segurs que el superàvit sigui 
suficient per complir-la. En relació amb això, opina que convindria que l’Ajuntament 
reclamés enèrgicament a la Generalitat que pagui el deute que té amb la ciutat. 

La senyora González, del GMDPSC-CP, remarca que, en el mandat anterior, Sant Andreu 
va ser un dels districtes amb menys inversió, en un moment en què la crisi era molt forta i 
molts barris del districte van passar a ser els barris de la ciutat amb més problemes d’atur 
i més desnonaments. A més, opina que la llista que presenta el GMDERC-AM encara 
podria ser molt més llarga i incloure, per exemple, el desmantellament de la presó de la 
Trinitat.  

Manifesta que per això donen suport a la proposició, i entenen que cal ser realista, anar 
fent d’acord amb les necessitats i, sobretot, prioritzar en funció de totes les fractures que 
ha patit el districte en els darrers anys.  

La senyora Gadea, del GMDCiU, assenyala que el GMDERC-AM els ha donat el text de la 
transacció, a diferència del GMDPSC-CP. 
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Manifesta que voten a favor de la proposició, tot i que creuen que cada actuació s’ha 
d’estudiar individualment.  

La regidora del Districte explica que un dels debats que van tenir entorn d’aquesta 
proposició és que gran part de les accions de la llista que presentava el GMDERC-AM no 
formaven part de les accions previstes per executar el superàvit. D’altra banda, assenyala 
que algunes de les actuacions de la llista ja s’han fet, com l’expropiació de les naus del 
carrer Espronceda; que l’Espai 30 requereix una rehabilitació integral, però que s’hi podria 
fer un mínim condicionament, i que l’edifici del Canòdrom s’enllestirà aviat perquè d’aquí a 
un mes ja entrarà en funcionament. Explica que hi ha altres qüestions que consideren que 
tenen a veure amb l’elaboració del Pla d’inversions municipal i el Programa d’actuació del 
districte (PAD), i que caldrà que siguin enriquides amb la participació del conjunt 
d’entitats.  

Manifesta que són conscients que el districte de Sant Andreu ha estat massa temps 
oblidat i que, per tant, hi ha un gran deute acumulat en equipaments socials i inversions. 
Afirma que volen fer tots els equipaments pendents, però que tant els grups municipals 
com el conjunt de la ciutadania hauran de fer un esforç important per prioritzar, ja que no 
es podrà fer tot en els propers quatre anys.  

El senyor Rodríguez i Escuredo manifesta que són conscients que la proposta és 
agosarada, però que creuen que és qüestió de posar-se a treballar. Remarca que no han 
demanat l’infinit ni han fet cap carta als Reis, i que els veïns del barri saben que «no s’han 
tret de la butxaca» cap d’aquestes demandes.  

Agraeix el vot favorable del GMDPSC-CP i la voluntat de l’equip de govern de 
transaccionar la proposició i dur-la a terme en la mesura del que sigui possible. A més, 
expressa la voluntat de treballar amb el govern el Pla d’inversions municipal i el PAD per 
tirar endavant aquestes i altres propostes, ja que en tenen moltes més perquè parlen amb 
els veïns i saben el que necessiten.  

La presidenta pregunta als grups si volen tornar a intervenir. 

El senyor Obón explica que part dels dubtes que tenen és si cal construir el camp de 
futbol de Baró de Viver i si cal compensar l’ampliació de La Maquinista. Pel que fa a 
aquesta actuació, afirma que hi estarien a favor si es tractés de revertir en comptes de 
compensar. 

La regidora manifesta que el govern interpreta que aquesta llista de propostes haurà de 
formar part del debat del Pla d’inversions municipal i del PAD, i que, per tant, no cal una 
adhesió al conjunt de la llista. Afirma que es tracta d’unes propostes que enriquiran el 
debat futur entre tots els grups.  

El senyor Rodríguez i Escuredo convida el senyor Obón a anar al barri de Baró de Viver i 
preguntar als veïns si és necessari el camp de futbol. 

S’aprova la proposició amb les abstencions del GMDCUP-PA, el GMDPPC i el GMDC’s, i 
els vots a favor del GMDPSC-CP, el GMDCiU i el GMDBComú-E.  

2. Precs 
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2.1. Presentat pel GMDCUP-PA 

Demanem la retirada de la bandera espanyola de la seu del Districte i de tots els 
espais públics. La bandera rojigualda imposada a l’Estat espanyol després del 
cop d’estat feixista del 1936, la bandera que porta l’escut monàrquic de la 
dinastia dels Borbons, aquella que aquell 11 de setembre de 1714 massacrava la 
ciutat de Barcelona i eliminava les llibertats catalanes 

El senyor Altimira, del GMDCUP-PA, manifesta que els Països Catalans són una nació, i 
que les darreres eleccions al Principat de Catalunya han demostrat la voluntat majoritària 
dels catalans de viure plenament en llibertat. Assenyala que una manera d’exercir la 
sobirania és gaudir dels símbols propis que uneixen els catalans, sense imposicions de 
fora. Explica que, en un context en què la voluntat popular catalana serà portada a 
tribunals constitucionals aliens, la CUP Sant Andreu considera que és l’hora de començar 
a exercir aquesta sobirania. Afirma que per això demanen la retirada de la bandera 
espanyola de la seu del Districte i de tots els espais públics del territori.  

La regidora del Districte manifesta que consideren que no es pot dur a terme una actuació 
com aquesta a partir d’un prec a la regidora. Explica que el govern municipal de la ciutat 
entén que el debat sobre símbols i icones als edificis de l’Ajuntament ha de ser fruit d’un 
debat més plural i democràtic, com el que també s’ha iniciat en relació amb els elements 
borbònics en el Consell de Ciutat.  

Assenyala que, tot i ser partidaris de retirar els elements feixistes dels carrers, creuen que 
hi ha símbols que uneixen i debats que no fomenten precisament la unió. Afirma que, de 
tota manera, el govern està disposat a treballar aquesta qüestió en el debat més ampli 
sobre els símbols que han de formar part dels edificis municipals. 

El senyor Altimira opina que cal fer aquest debat i que no és una qüestió només de 
simbologia, ja que la bandera rojigualda va ser imposada per la sang i per la guerra, de 
manera que genera un cert odi. 

La regidora manifesta que no accepten el prec perquè les emocions que desperten les 
banderes són plurals. Afirma que el govern no admetrà cap símbol clarament feixista, però 
que la resta de símbols han de formar part d’un debat més ampli.  

2.2. Presentat pel GMCPPC  

Instar al Ayuntamiento a tomar las medidas oportunas para que la empresa 
adjudicataria del contrato de limpieza aumente la asiduidad o bien se esmere 
más en la limpieza y meticulosidad de sus actuaciones  

La senyora Santana, del GMDPPC, presenta el prec. 

El senyor Alberjón, conseller de de Sostenibilitat i Medi Ambient, explica que, a través dels 
serveis tècnics del Districte, es fa regularment un seguiment de l’activitat dels serveis de 
neteja que duu a terme Urbaser, que és l’empresa encarregada de la prestació d’aquest 
servei al districte de Sant Andreu, en coordinació amb la Direcció de Neteja i Gestió de 
Residus de la Tinència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Afirma que mantindran i 
reforçaran aquesta tasca de control del servei per tal de garantir el correcte compliment 
del servei de neteja a tots els barris del districte.  
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Precisa que el seguiment a què ha fet referència es fa tant en relació amb els equips 
ordinaris de treball, que són unes cinquanta persones en tot el conjunt del districte, com 
pel que fa als equips de repàs de desbordaments i retirada de voluminosos, i l’equip 
d’actuació immediata. Explica que també hi ha un control pel que fa a la neteja dels 
contenidors i el seu perímetre, que es duu a terme cada tres mesos i que permet una 
neteja a fons dels contenidors, tant per dins com per fora, així com del sòl del perímetre 
on s’ubiquen. Assenyala que la propera campanya d’aquest tipus de neteja es farà al 
novembre.  

Conclou que no accepten el prec perquè consideren que ja es fa una tasca de seguiment i 
control de la neteja, però que reforçaran aquesta tasca per garantir una òptima prestació 
del servei.  

La senyora Santana destaca que han observat que, arran de la presentació d’aquest prec, 
els barris estan més nets. 

2.3. Presentat pel GMDC’s  

Que el govern municipal lleve a término las gestiones necesarias para que se 
garantice la seguridad, vigilancia y convivencia cívica en el Parc de la Pegaso y 
la Plaça de Ferran Reyes en horarios de tarde y noche  

El senyor Rodríguez Hernández, del GMDC’s, presenta el prec, i assenyala que la situació 
conflictiva de la plaça Ferran Reyes, sobretot en horaris de tarda i nit, no és cap novetat. 
Explica que hi ha un menjador social molt a prop on van indigents i persones amb 
problemes de drogoaddicció, i que l’institut Joan Fuster, situat a la mateixa plaça, és un 
lloc de trobada de joves tutelats de centres de menors.  

Afirma que en aquesta zona es produeixen escenes de robatoris a comerços, de 
vandalisme amb el mobiliari urbà, i de consum de drogues i alcohol davant de nens que 
juguen al parc. Explica que consideren que ja s’ha demostrat que la presència policial no 
és la solució ideal, a banda que no creuen que la Guàrdia Urbana pugui disposar d’una 
patrulla permanent a la zona.  

Demana a la regidora de Sant Andreu que s’informi i actuï en relació amb aquest 
problema. Explica que saben que la setmana vinent té una trobada amb l’Associació de 
Veïns de Navas, i que suggereixen que es repeteixi el projecte que es va dur a terme amb 
força èxit als barris de Trinitat Vella i Bon Pastor de contractar educadors socials que facin 
una tasca educativa i de sensibilització amb els usuaris de la plaça. 

El senyor Gimeno, conseller d’Esports i Urbanisme, afirma que la plaça Ferran Reyes ja 
és un lloc d’especial control per part de la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i 
l’equip de gestió de conflictes, que fa un seguiment en totes les hores del dia. Explica que 
aquestes tasques es complementen amb les realitzades per les entitats del barri 
mitjançant la seva implicació en el Pla de desenvolupament comunitari. A més, recorda 
que, arran d’un conflicte que es va produir fa un parell d’anys, es van organitzar activitats 
pensades per a gent jove i gent gran a les tardes d’estiu. Destaca que aquestes activitats 
s’han mantingut i han estat molt ben acollides pel veïnat.  

Manifesta que, tot i això, constaten que el disseny de la plaça i l’ús intensiu que se’n fa 
produeixen una sensació de manca de seguretat, i que per això creuen que la futura 



 
 

25 

remodelació-urbanització de la Meridiana haurà d’abordar també la remodelació integral 
de la plaça perquè sigui un espai que afavoreixi la convivència.  

Respecte al parc de la Pegaso, explica que la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i 
l’equip de gestió de conflictes hi treballen plegats, en col·laboració amb Parcs i Jardins. 
Informa que, fins ara, aquest any s’han rebut tres trucades sobre conductes incíviques i no 
s’ha denunciat cap fet delictiu a l’interior del parc.  

Conclou que consideren que ja s’estan duent a terme les accions necessàries per garantir 
la seguretat, la vigilància i la convivència en aquests dos espais i, per tant, no accepten el 
prec. 

El senyor Rodríguez Hernández lamenta que no s’accepti el prec. Afirma que, si han 
d’esperar a la remodelació de tota la Meridiana perquè la situació canviï, continuaran amb 
aquest problema durant molts anys.  

La regidora del Districte remarca que s’està actuant i que continuaran parlant amb el 
Servei de Gestió de Conflictes. Assenyala que el problema té molt a veure amb la 
configuració de la plaça, ja que no s’han estalviat esforços en matèria de seguretat i 
mediació. Afirma que, per tant, no es pot fer més en aquest sentit i caldrà buscar altres 
vies per resoldre el problema.  

2.4. Presentat pel Grup GMDPSC-CP  

Que el govern del Districte negociï amb La Caixa per adquirir, ja sigui en règim 
de lloguer o cessió gratuïta, el local de l’antic Esplai de la Gent Gran de La 
Caixa, al C. Mare de Déu de Lorda, a fi i efecte d’aprofitar l’espai per ubicar-hi de 
manera provisional els Serveis Socials del barri de la Trinitat Vella mentre no es 
construeixi l’equipament definitiu 

La senyora González, del GMDPSC-CP, presenta el prec.  

La regidora del Districte afirma que l’atenció social al barri de la Trinitat Vella ha estat una 
prioritat del govern des del principi, atès el nivell de necessitats socials d’aquest barri i, 
sobretot, la dificultat que suposa desplaçar-se al Centre de Serveis Socials Franja Besòs, 
que és el centre de referència del barri.  

Assenyala que ubicar una unitat de Serveis Socials no és una cosa tan simple com buscar 
un espai, sinó que es requereixen unes instal·lacions i uns equips concrets. Explica que, 
per això, una de les qüestions que han treballat des de l’inici és garantir que el Pla 
d’inversions municipal doti econòmicament el nou centre de Serveis Socials a Porta 
Trinitat, i d’altra banda, reforçar l’acompanyament tant pel que fa als serveis d’atenció 
domiciliària com pel que fa als educadors.  

Remarca que no hi ha cap antena vinculada a un centre de Serveis Socials a cap territori 
de la ciutat, ja que es una qüestió que també té a veure amb les condicions de treball dels 
mateixos treballadors. Manifesta que, tanmateix, com que saben que aquest és un 
element clau per al districte i una demanda reiterada, estan buscant mecanismes 
alternatius. Afirma que, atès que l’espai proposat no reuneix els requisits necessaris per 
satisfer aquesta demanda, reforçaran altres vies per prestar l’atenció social que necessita 
la Trinitat Vella.  
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La senyora González explica que saben que està previst crear el nou Centre de Serveis 
Socials a Porta Trinitat, però que el procés d’elaboració del projecte i de construcció del 
centre trigarà dos anys o més. Opina que, per tant, cal trobar una solució mentre no es 
construeixi aquest equipament, perquè hi ha població molt gran que no pot desplaçar-se 
fins al Centre de Serveis Socials Franja Besòs i, a més, aquest centre està saturat. Afirma 
que, per tant, cal buscar una solució per ajudar aquest centre, o bé per ajudar tots els 
veïns de la Trinitat.  

Manifesta que el seu grup proposa adequar un local que està lliure perquè aculli un equip 
de Serveis Socials que actuï, no només al barri de la Trinitat, sinó també a una part de 
Nou Barris i, fins i tot, a Baró de Viver. 

La regidora remarca que demanar un local a un banc i fer-ne la rehabilitació integral que 
requereix un centre de serveis socials també porta un temps. Afirma que, per tant, creuen 
que s’han de treballar possibles vies de reforç amb el Centre de Serveis Socials Franja 
Besòs, que és el centre de referència.  

D’altra banda, explica que, des de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament, estan treballant 
per fer una convocatòria de més treballadors i educadors socials de cara al 2016, ja que hi 
ha una gran mancança d’aquests professionals al conjunt de la ciutat. En relació amb 
això, destaca que els serveis d’atenció domiciliària són clau per a la gent gran, i que a 
vegades no és tan important el trajecte per a una primera visita com la manera com es 
qualifiquen els graus i s’atorguen els ajuts.  

La presidenta pregunta a la regidora si ha acceptat el prec. 

La regidora respon que no l’ha acceptat. 

2.5. Presentat pel GMDERC-AM  

Que el Districte escometi les actuacions necessàries per a l’entrega definitiva de 
les noves pistes de petanca del Club Baró de Viver. Entre els quals s’inclogui la 
definitiva adequació de les pistes, la instal·lació de taules, cadires i aire 
condicionat a l’espai social habilitat, la instal·lació d’enllumenat suficient per a 
la pràctica de l’esport i la instal·lació de cartelleria informativa municipal que 
eviti l’ús inadequat de l’espai com a pipicà 

El senyor Rodríguez i Escuredo, del GMDERC-AM, presenta el prec. 

El senyor Fanlo, conseller de Mobilitat i Via Pública, manifesta que les actuacions que 
esmenta el prec ja es duen a terme actualment. Explica que ja es va efectuar l’entrega de 
les cadires per al seu ús a l’interior del mòdul i que en breu es lliuraran també les taules i 
l’aire condicionat, un cop es completi el procés de compra per part dels Serveis Generals 
del Districte.  

Afirma que, de la mateixa manera, en els propers dies es procedirà a la instal·lació de la 
cartelleria esmentada en el prec i a l’augment de la il·luminació de la plaça. Afegeix que 
aquesta actuació comporta també un canvi d’ubicació dels bancs de la part frontal a la 
part lateral per motius de seguretat.  



 
 

27 

Conclou que accepten el prec, atès que es tracta d’una actuació que s’està duent a terme 
i que es preveu finalitzar en el transcurs de les properes setmanes.  

El senyor Rodríguez i Escuredo agraeix l’acceptació del prec. Afirma que, tanmateix, avui 
ha parlat amb els veïns i li han dit que no s’havia fet res. 

El senyor Fanlo assenyala que aquestes pistes de petanca eren un projecte del Pla de 
barris que no es va completar. Afirma que, tanmateix, tenen previst dur a terme totes les 
actuacions que falten i que algunes d’elles ja s’estan fent, com la compra de les taules i de 
l’aire condicionat.  

2.6. Presentat pel GMDCiU 

Que el govern del Districte de Sant Andreu s’impliqui de manera activa en la 
relació amb tot el teixit associatiu del districte i que siguin ateses totes les 
peticions de reunions sol·licitades 

La senyora Gadea, del GMDCiU, presenta el prec. Explica que el seu grup ha pogut 
constatar la manca d’atenció a entitats del districte que necessiten ser rebudes per la 
gerent o la regidora del Districte. Afirma que, malgrat que ho han intentat reiteradament 
des del mes de juny, no han tingut cap resposta per part de l’equip de govern.  

La regidora del Districte opina que la senyora Gadea sap que l’afirmació que acaba de fer 
no és certa. Explica que li va preguntar a quin cas concret es referia i la senyora Gadea li 
va parlar d’una entitat que va entrar la petició a registre tot just després que el GMDCiU 
registrés el prec.   

Manifesta que no es pot dir que l’equip de govern no s’implica en la relació amb el teixit 
associatiu, quan des del 15 de juny, que és la data en què van començar a governar al 
districte de Sant Andreu, ella ha fet més de seixanta reunions amb entitats del districte. 
Remarca que, si a més s’hi sumen les reunions que han fet la gerent del Districte i tot el 
conjunt de consellers i conselleres, es pot dir que han arribat a gran part del teixit 
associatiu.  

Afirma que és cert que encara no s’han pogut trobar amb tot el teixit associatiu del 
districte perquè és molt gran i molt ric, però que tenen la voluntat de veure i escoltar 
tothom, així com de fer les coses en equip. En aquest sentit, assenyala que no cal que 
només facin reunions la regidora o la gerent del Districte, sinó que també cal treballar amb 
els tècnics i amb els treballadors i treballadores municipals, ja que la tasca conjunta i la 
intel·ligència col·lectiva milloren clarament l’acció de govern.  

La senyora Gadea manifesta que l’entitat de la Trinitat Vella de la qual van parlar a la 
Junta de Portaveus va ser convocada just l’endemà d’aquesta reunió. Explica que la 
persona responsable d’aquesta entitat va enviar deu correus electrònics i va presentar 
dues instàncies per demanar una reunió. Assenyala que, tanmateix, no es tracta només 
d’aquesta entitat sinó que n’hi ha d’altres.    

La regidora explica que si aquesta entitat va obtenir resposta en aquell moment va ser 
perquè va entrar la petició al registre, perquè fins aleshores no en tenien constància. 
Assenyala que tant els correus electrònics com el registre de peticions de reunió són 
públics i, per tant, això es pot comprovar.  
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Afirma que s’ha anat donant respostes a totes les entitats i que n’hi ha algunes amb les 
quals tenen previst trobar-se en el futur. Explica que dedica moltes hores a parlar amb 
veïns i veïnes del districte, així com amb entitats de l’àmbit de ciutat, com a tinenta 
d’alcalde de Drets Socials. Remarca que això és fàcil de comprovar perquè la seva 
agenda és pública i està a disposició dels veïns i veïnes. 

D’altra banda, afirma que també seran benvingudes les aportacions que puguin fer els 
grups que vulguin millorar l’acció de govern fent de mediadors entre les entitats i el 
govern, ja que això ha de ser una tasca col·lectiva de tots els membres del Consell 
Municipal. Opina que, en canvi, no és una bona tasca dir si ella rep o deixa de rebre una 
entitat, quan ella no ha tingut cap negativa per a cap entitat.  

Conclou que no accepta el prec perquè no és veritat que no s’hagi atès una petició de 
reunió.  

3. Preguntes  

3.1. Presentada pel GMDPPC  

Cuándo consideran que se podrá llevar a cabo el arreglo de las calles de nuestro 
distrito, puesto que su deterioro es considerable 

La senyora Santana, del GMDPPC, explica que presenten aquesta pregunta perquè des 
de l’any 2013 sol·liciten l’arranjament de voreres de carrers de Sant Andreu. N’esmenta 
alguns exemples: el carrer Malats, des de Concepción Arenal fins a Gran de Sant Andreu; 
Fernando Pessoa, davant del CUAP Isabel Roig i davant l’escola Eulàlia Bota; Sao Paulo-
Campana Maquinista; Cinca, davant dels números 4-6-8; Lanzarote, a la plaça que hi ha 
davant l’escola Sant Pere Nolasc; i Sant Adrià, 20, davant del recinte de la Fabra i Coats. 
A continuació formula la pregunta. 

La senyora Port, consellera de Dona, Salut, Educació i Persones amb Discapacitat, afirma 
que comparteixen que cal arranjar diversos carrers del districte, tant per l’estat en què es 
troba el paviment de la calçada com el de les voreres. Explica que algunes de les 
actuacions de menor envergadura ja s’estan duent a terme de manera regular a través de 
la brigada municipal, però que les més importants i més costoses s’hauran d’incloure en el 
pressupost d’inversió municipal de l’any 2016. Assenyala que encara no han prioritzat 
quines seran les inversions del PIM per a obres de carrers, però que ho treballaran tots 
conjuntament al Consell Municipal. 

La senyora Santana explica que avui s’ha dedicat a passejar, i que aconsella la gent que 
vagi de Fabra i Puig a Gran de Sant Andreu que miri al terra per evitar caigudes.  

La senyora Port explica que els hauria agradat molt que la senyora Santana els hagués 
pogut dir, com en el prec sobre la neteja, que ja està tot solucionat, però que, en aquest 
cas, hauran d’esperar les inversions de l’any 2016 per poder dur a terme aquestes obres.  

3.2. Presentada pel GMDC’s  

¿Para cuándo está previsto el traslado del Hogar Castellano-Leonés de 
Catalunya a su nueva ubicación en Casernes de Sant Andreu? 
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El senyor Obón, del GMDC’s, recorda que en el mandat anterior es va concedir un nou 
local a l’Hogar Castellano-Leonés de Catalunya, però que encara no se’ls ha dit quan s’hi 
podran traslladar. 

La senyora Port, consellera de Dona, Salut, Educació i Persones amb Discapacitat, 
manifesta que li sap greu dir que el govern no pot respondre ni és responsable de les 
actuacions i promeses de l’antic govern del Districte. Afirma que, com a nou equip de 
govern, sí que poden dir que és una prioritat desencallar definitivament el PERI 
Lanzarote-Residència i millorar, d’aquesta manera, l’entorn que s’hi veu afectat. Afegeix 
que tenen la voluntat de mantenir una reunió amb l’Hogar Castellano-Leonés de 
Catalunya en breu per arribar a acords i desenvolupar aquesta actuació. 

3.3. Presentada pel GMDPSC-CP 

Quins usos socials o ciutadans té previst donar l’actual govern municipal a 
l’antic edifici d’Hisenda tan aviat com passi a tenir-ne tota o part de la propietat, 
o si passa a ser de gestió municipal? 

La senyora González, del GMDPSC-CP, formula la pregunta. 

La senyora Port, consellera de Dona, Salut, Educació i Persones amb Discapacitat, 
manifesta que, tal com ha informat la regidora, s’ha comprat aquest edifici amb el 
superàvit general dels pressupostos del mandat anterior. Afirma que, per la informació 
que tenen, s’ha comprat tot l’edifici, però que ho confirmaran.  

Explica que la voluntat del govern és disposar d’un equipament a Sant Andreu que ofereixi 
usos i serveis educatius o administratius en l’àmbit de ciutat, amb l’objectiu d’atraure 
persones de fora del districte i de donar una certa envergadura i centralitat a Sant Andreu. 
Remarca que entre tots i totes hauran de definir aquests usos en el Programa d’actuació 
del districte.  

La senyora González destaca que pocs districtes poden gaudir del luxe de tenir un gran 
edifici com aquest enmig d’una gran via com el carrer Gran de Sant Andreu, per on passa 
molta gent. Opina que, per tant, s’haurà de discutir entre tots quins equipaments s’hi 
ubicaran, ja que hi ha entitats que volen equipaments de ciutat i d’altres que volen 
equipaments només de districte. En aquest sentit, afirma que el govern haurà d’exercir de 
mediador i fer que s’arribi a un acord.  

La senyora Port manifesta que la voluntat del govern és arribar a un consens amb els 
diferents grups municipals i el teixit associatiu. 

3.4. Presentada pel GMDERC-AM 

Quines mesures té previstes el govern del Districte per afrontar les urgències de 
l’Espai 30?  

El senyor Pañart, del GMDERC-AM, manifesta que presenten aquesta pregunta atès que 
l’Espai 30 és un espai de cohesió social per al barri de la Sagrera i un espai cultural de la 
ciutat; atès que les entitats del barri han expressat públicament que l’Espai 30 és un espai 
únic al barri, i atès que l’estat de l’edifici fa que sigui necessari dur a terme una sèrie 
d’intervencions urgents. Tot seguit formula la pregunta.  
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El senyor Josep Maria García, en nom de la plataforma de les entitats usuàries de l’Espai 
30, explica que els usuaris d’aquest espai s’han organitzat com a plataforma des de fa un 
parell de mesos per tal de tenir un discurs únic i poder-lo fer arribar a l’Administració, amb 
la qual han tingut unes primeres converses.  

Afirma que la Sagrera pateix un greuge respecte als seus espais socials, ja que té un 
centre cívic caduc que havia acollit la seu de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera 
fa setze o disset anys, quan va haver d’abandonar-la. Assenyala que, malgrat que ja 
s’està condicionant l’anomenada Torreta, durant aquests anys s’han anat ajornant 
constantment totes les possibles solucions per culpa de les obres de l’AVE. Explica que fa 
anys el senyor Xavier Basiana va condicionar un espai i que, gràcies a aquesta iniciativa 
personal, les entitats s’hi han pogut aixoplugar, atesa la manca d’altres ofertes. Afirma 
que, tanmateix, aquest espai s’està degradant. Assenyala que, per exemple, és ple de 
goteres i quan plou hi entra molta aigua. En aquest sentit, opina que es pot dir que enmig 
de la Sagrera hi ha un espai tercermundista on hi ha una gran activitat d’entitats.  

Explica que van tenir reunions amb l’Administració anterior i han començat a tenir-ne amb 
l’actual, i que avui han sentit unes propostes que segurament ja els explicaran amb detall. 
Tanmateix, reitera que senten que pateixen un greuge comparatiu respecte als barris del 
voltant, que tenen equipaments com els d’Alchemika, l’antiga caserna de la Guàrdia Civil 
o L’Harmonia. Afirma que necessiten solucions immediates i que hi hagi alguna cosa que 
els doni il·lusió per continuar fent coses.  

La senyora Juncosa, consellera d’Habitatge i Urbanisme, manifesta que són conscients de 
la manca d’equipaments a la Sagrera i que per això han iniciat les obres al casal de barri. 
Explica que també són conscients del paper dinamitzador de l’Espai 30 al barri i que, pel 
que fa a això, el primer que calia era determinar la titularitat de l’immoble, tal com ho van 
explicar en una reunió amb les entitats usuàries. Afirma que aquesta setmana han rebut la 
informació que l’immoble que ocupa l’Espai 30 ja ha passat a ser de titularitat municipal. 
Assenyala que també han comprovat el tipus de llicència de què disposa el local, i que és 
una llicència per desenvolupar activitats culturals que no inclou la celebració de concerts.  

Manifesta que, en vista de tot això, les mesures previstes pel govern són, a curt i mitjà 
termini, aconseguir pressupost per dur a terme petites intervencions parcials que resolguin 
les necessitats més urgents i immediates, com condicionar l’immoble i garantir les 
mesures de seguretat adients per al desenvolupament de les activitats que s’hi fan. Afirma 
que, en paral·lel, estan treballant també perquè es faci un projecte de rehabilitació integral 
de l’edifici que resolgui les patologies endèmiques estructurals.  

El senyor Pañart manifesta que s’alegren de la resposta i que esperen que els 
protagonistes d’aquest espai vegin reflectits els canvis al més aviat possible. 

3.5. Presentada pel GMDCiU 

En relació amb les naus expropiades del carrer Espronceda, 320-324: què té 
previst fer-hi el nou govern amb aquestes naus buides al barri de Navas?  

El senyor Vilà, del GMDCiU, formula la pregunta.  

El senyor López, conseller de de Participació, Comerç, Joventut, Infància, Solidaritat, 
Cooperació i Economia Social, Solidària i Cooperativa, explica que el passat dilluns van 
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fer una visita a les naus 320, 322 i 324 perquè volien constatar l’estat en què es trobaven. 
Recorda que el govern anterior va decidir que la part corresponent a la 320 es dediqués a 
magatzem municipal, tot i que hi ha també una cessió per a un ús provisional a una ONG 
que es dedica a la venda de llibres a tota ciutat. Manifesta que, una vegada constatat que 
el magatzem municipal està força desendreçat, el que faran a partir d’ara és, primer de 
tot, un inventari i veure en quina situació es troben les entitats que hi ha instal·lades, 
perquè n’hi ha algunes que no tenen una situació regularitzada, com l’ONG que s’ha 
esmentat. Afirma que, a partir d’aquí, definiran uns usos provisionals per al conjunt de les 
naus. 

Remarca que el sòl està qualificat d’equipament i que, per tant, en un procés posterior 
caldrà treballar amb el conjunt dels veïns i veïnes del barri de Navas per definir 
l’equipament que pot ocupar aquest espai, ja sigui d’àmbit de barri o de ciutat.  

El senyor Vilà precisa que l’ONG a què s’ha fet referència es diu Llibre Solidari. Explica 
que recull llibres per tot Barcelona i els ven, i que amb el que en treu ajuda la gent a 
comprar menjar o a pagar la hipoteca. Afirma que, com a exconseller de Gent Gran, 
Cooperació i Solidaritat, pot dir que fa una bona tasca, i demana que no se la deixi de 
banda a l’hora de prendre decisions.  

El senyor López agraeix la puntualització sobre l’entitat, i manifesta que treballaran per al 
condicionament i la regularització de les naus del carrer Espronceda tenint en compte les 
entitats, així com el mateix Districte, que necessita un magatzem municipal endreçat i en 
condicions per poder ser utilitzat. 

La presidenta agraeix l’assistència dels veïns i veïnes, dels treballadors municipals del 
Districte i del senyor Ciurana com a regidor adscrit. Així mateix, agraeix als consellers i 
conselleres del Districte que s’hagin cenyit als temps d’intervenció i, fins i tot, no els hagin 
exhaurit, cosa que ha permès que el plenari hagi durat menys del previst. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 21.30 h.  

 

 

 

El secretari del Consell Vist i plau  
La presidenta 

 

 


