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Joan Fuster deia: “la política la fas o te la fan”, i nosaltres, Esquerra 
Republicana–Unitat per Barcelona de Sant Andreu hem triat la primera 
opció: fer-la per a fer avançar un projecte col·lectiu de justícia social i 
llibertat nacional. És hora que fem balanç d’aquest mandat i de l’acció 
política al districte, de fins a quin punt hem progressat i hem contribuït a 
progressar en la construcció de la capital del nou país, la ciutat de la 
igualtat d’oportunitats, de l’equitat. 
 
Des de la nostra modesta posició al Consell de districte, ens hem 
interessat per les coses aparentment petites que afecten la quotidianitat 
de la gent, les petites grans coses que han de fer millor la vida de tots 
nosaltres i també per qüestions com l’arranjament de la plaça del 
Canòdrom,  el pla de xoc de les Cases Barates, el manteniment i 
arranjament dels entorns de la presó, la pacificació de la Meridiana, 
l’edifici de la Sagrera 77, l’habitatge social de Casernes i un llarg etcètera. 
 
Hem proposat insistentment, d’acord amb la nostra tradició republicana, 
iniciatives i polítiques d’educació potents, considerant l’educació una 
inversió de present i de futur en tots els trams de la nostra trajectòria 
vital. Hem plantejat repetidament la necessitat de construir 
definitivament les escoles de La Maquinista i de Can Fabra; hem instat des 
del districte la intervenció municipal per equilibrar la matrícula; hem 
demanat la conversió de l’aula de formació d’adults del Bon Pastor en 
centre de formació i també la cessió de l’espai per al desenvolupament de 
la seva activitat; hem volgut que s’impulsessin PQPI al districte, sense que 
s’hagin implantat més enllà del conveni amb Trinijove; hem defensat 
l’educació de 0 a 3 anys i, alhora, el model d’escoles bressol de la ciutat de 
Barcelona, oposant-nos a la gestió indirecta que vostès han implantat a 
l’escola Els Patufets de Navas. 
 
Així mateix, hem volgut que la ciutat es dotés de polítiques socials i 
d’ocupació eficients i eficaces, buscant la cooperació amb la Taula del 



Tercer Sector i facilitant la feina als petits empresaris i a les cooperatives, 
als autònoms, a les persones que cada dia aixequen la persiana del seu 
negoci i que proporcionen llocs de treball qualificats, no precaris. Hem 
demanat que es dotés el districte d’espais de cotreball perquè els nous 
emprenedors generin oportunitats des del Districte per a la ciutat, sense 
èxit; hem volgut preservar el teixit comercial de proximitat i el sòl 
industrial i per aquesta raó ens hem oposat frontalment, sense èxit, a 
l’ampliació de La Maquinista; hem proposat i hem donat suport a la 
dinamització de la plaça Masadas, sense que s’hagi mantingut per part del 
govern l’impuls perquè fos reeixida; hem demanat, tenint en compte que 
Sant Andreu és un dels districtes amb més atur registrat de la ciutat i amb 
més persones en situació d’atur de llarga durada, que s’ampliessin i es 
desenvolupessin noves polítiques i programes d’inserció sociolaboral, 
col·laborant amb les entitats del Tercer Sector per a l’acompanyament 
laboral de col·lectius especialment vulnerables. 
 
La nostra primera preocupació ha estat, és –i serà– l’atenció a les 
persones, especialment en un context de crisi severíssima com el que 
estem patint, senyalant aquesta com la prioritat de l’actuació municipal. 
Ningú ha de quedar-se pel camí: no ens podem permetre, no hem de 
permetre una ciutat ni un districte clivellat per desigualtats i mancat de 
prou oportunitats per als seus ciutadans i ciutadanes. 
 
S’ha accentuat al districte un procés d’empobriment que ha fet que més i 
més famílies vagin perdent renda disponible. Ho tenim a casa; avui tots 
som vulnerables, ens pot tocar a qualsevol de nosaltres i el districte de 
Sant Andreu ho pateix en primera persona. A més de la situació flagrant 
de la Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor, s’observa una pauperització 
creixent als barris de Navas, La Sagrera, Congrés-Indians i Sant Andreu. La 
destrucció de llocs de treball i la precarització del mercat laboral, ens ha 
posat al davant una pobresa que ja no està vinculada únicament a 
situacions de marginalitat, sinó que també pateixen persones i famílies 
que fa uns quants anys vivien sense problemes.  Aquesta nova realitat junt 
amb la que ja teníem, fa que la situació clàssica d’atenció a les persones 
no sigui prou efectiva.  
 
Per tant, hagués estat necessari repensar les coses i, per part nostra, hem 
volgut tot aquest temps avançar cap a la ciutat inclusiva, més justa,  que 
promou el desenvolupament i les capacitats de les persones en les seves 
trajectòries de vida.  



 
L’any 2012, en fer balanç del seu primer any de mandat, els invitàvem a 
fer una aposta clara per la participació ciutadana, corregint deficiències en 
la seva pràctica i adoptant una actitud receptiva i oberta a la implicació de 
la ciutadania. Els dèiem: “El Bon Pastor, Baró de Viver, Congrés-Indians, 
Navas, La Sagrera, Sant Andreu de Palomar i Trinitat Vella es projecten des 
dels desitjos i les il·lusions de la seva gent. El districte és la seva gent,  per 
això cal escoltar-la, aprendre de l’experiència dels veïns i veïnes i enfortir 
els vincles entre les persones per tal d’implicar-les amb la seva participació 
activa, a fer un Districte millor. [...] Des del nostre grup defensem que 
l’administració municipal, en tant que vol garantir el bé comú, només es 
pot construir a partir de la comunitat. Preguntar, consultar, escoltar, 
buscar la complicitat de la ciutadania, mai és un error..” 
 
Quatre anys després, continuem pensant que cal fer una aposta clara per 
la participació ciutadana.  
 
Segueix pendent introduir noves estratègies d’aprofundiment democràtic i 
participació ciutadana que faciliti la definició i avaluació de projectes 
col·lectius de districte; segueix pendent satisfer la demanda de la societat 
d’implantar mecanismes de codecisió i de consulta. Vostès han desistit de 
fer-ho. Tot i comptar amb una diagnosi clara de quins eren els 
mancaments de l’actual model de participació i de propostes viables per a 
completar-lo i potenciar-lo com una eina útil per al bon govern de la ciutat 
i del districte, vostès han desistit. 
 
Més enllà del balanç de la nostra contribució, cal que avaluem també 
quina ha estat la seva acció de govern tot al llarg d’aquest mandat. 
Repetidament hem expressat com hem trobat a faltar una acció més 
resolta per part del govern municipal, com ha mancat impuls per abordar 
els greus problemes que afecten als ciutadans i ciutadanes, com ha faltat 
decisió per a aplicar el superàvit de la ciutat per a garantir el benestar de 
les persones. La seva opció ha estat esperar que la crisi escampés, 
limitant-se a pal·liar-ne els efectes més extrems, i ara és esperar que les 
coses es vagin posant a lloc, si efectivament ens trobem a la sortida de la 
crisi.  
 
Vostès han estat al govern mentre la majoria de veïns i veïnes s’ha trobat i 
es troba encara en situació de vulnerabilitat, a la intempèrie, resistint com 
pot els estralls de la crisi. Vostès però, tenim el deure de senyalar-ho, no 



han governat per a la majoria, no han fet prou; vostès s’han inhibit a l’hora 
de generar dinàmiques per a crear prou ocupació i de prou qualitat; vostès 
s’han limitat a retornar a una concepció assistencialista dels serveis socials 
enlloc de progressar vers el reconeixement i realització de drets i el 
tractament a l’origen dels fenòmens derivats de la desigualtat. En la seva 
visió del moment actual falla la comprensió de la situació de Barcelona i 
del districte prèvia a l’esclat de la crisi, on les dinàmiques de precarització i 
d’exclusió ja operaven; la seva tendència a deixar fer –business  friendly, 
en diuen–,  per ex., en el cas del comerç i les grans superfícies, els ha 
portat a autoritzar l’ampliació de La Maquinista o promoure el Kids 
Sagrera, obviant la necessitat d’intervenció i ordenament municipal per 
garantir la mera supervivència d’un sector estratègic vital per a la ciutat i 
el districte com és el del comerç de proximitat. 
 
Hauríem volgut de vostès, com els l’hem proposat repetidament, un 
compromís en ferm, actiu, per avançar cap a una Barcelona i un districte 
amb oportunitats per a tothom, d’èxit no només per a uns; hauríem volgut 
de vostès, com hem defensat insistentment, que l’acció de govern 
s’orientés a revertir la vulnerabilitat amb major o menor grau de la 
majoria de veïns i veïnes i a la consecució d’un districte inclusiu. Hauríem 
volgut de vostès també una actitud oberta a la participació en tots els 
àmbits, que hagués permès l’empoderament efectiu de la ciutadania. Res 
d’això no s’ha fet.   
 
Per cloure la intervenció, volem destacar la celebració del 8 de març, el 
Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge i de reivindicació 
que ens permet manifestar les desigualtats que encara perviuen. 
Reivindiquem i lluitem per la plena igualtat efectiva i perquè les dones 
siguem ben visibles en els àmbits social, cultural, econòmic i també polític. 
Des del nostre grup municipal apostem perquè els drets de les dones no 
siguin moneda de canvi ni instrument de cap lluita partidista. Volem que 
els nostres drets, conquerits gràcies al compromís del moviment de dones, 
del moviment feminista i al de moltes dones a títol individual, no es 
qüestionin ni pateixin retrocessos com els viscuts aquests darrers temps. 
Per a nosaltres, i invitem a tothom a considerar-ho així, cada dia és 8 de 
març. 


