
INTERVENCIONS PLENARI JULIOL 2012 

 
Rèplica informe Regidor 
 
Agraïm el seu informe, regidor, i com a comentari general hem de dir-li 
que hem trobem a faltar en la seva intervenció la valoració del que ha 
estat aquest primer any de mandat.  
 
Permeti’ns senyalar que des d’UxB hem percebut manca d’impuls,  paràlisi 
i indefinició. No hem vist, no hem vist encara, un full de ruta clar de cap a 
on a d’anar el districte de Sant Andreu i, de fet, encara no s’ha presentat a 
aprovació el Pla d’actuació de districte, que ha de marcar les polítiques del 
districte aquests propers anys. 
 
És just que reconeguem que han estat receptius en propostes que els hem 
fet sobre participació ciutadana i promoció econòmica, tot i que algunes 
d’elles encara no s’han realitzat (la consulta per la plaça Mainada, la fira 
d’artesania de La Sagrera, etc). Així mateix, la cessió dels terrenys per a 
construir l’escola La Maquinista s’ha resolt i també s’ha constituït la Taula 
per a la reactivació econòmica del Polígon industrial del Bon Pastor, fruit 
d’una iniciativa aprovada en aquest plenari.  
 
Tanmateix, trobem que manquen respostes concretes sobre projectes 
pendents (els terminis d’execució o la seva proposta de planificació) com 
les Casernes de Sant Andreu, el Canòdrom, la tercera fase de les Cases 
Barates del Bon Pastor, la Trinitat Nord o la reparcel·lació del terrenys del 
Pla Sant Andreu-La Sagrera, entre d’altres. 
 
No hem trobat encertat el tractament de l’MPGM del casc antic de Sant 
Andreu. Ha faltat més diàleg amb els veïns i veïnes, una millor informació i 
un millor acompanyament personalitzat cap a aquelles persones afectades 
en uns moments que per a elles són molt delicats. 
 
No ens agrada tampoc el model de gestió que tindrà l’Escola Bressol Els 
Patufets de Navas, que defuig del model d’escoles bressol municipals que 
fins ara hi havia, perquè posa en risc un model reeixit de qualitat provada. 
I deplorem el retard en la construcció de l’institut de la Fabra i Coats o el 
tancament d’una de les tres línies de P3 de l’escola La Pegaso mentre 
s’obre un “bolet” a l’escola Mestre Gibert a 300 m de La Pegaso. 
 



La nostra primera preocupació és l’atenció a les persones, especialment 
en un context de crisi severíssima com el que estem patint, i ha de ser la 
prioritat de l’actuació municipal. És cert que el pressupost de la ciutat 
adreçat a serveis a les persones ha augmentat un 8% , però considerem 
que és del tot insuficient. 
 
L’atenció a les persones que estan a l’atur i vetllar per a que aquestes 
persones pugin accedir a cursos de formació és primordial. Crear llocs de 
treball ha de ser l’eix vertebrador de la política municipal. I en aquest 
context, el suport a Barcelona Activa és bàsic. 
 
Ens proposem estimular la petita i mitjana empresa i, en aquest sentit, 
dinamitzar el comerç i l’empreneduria que tant ens caracteritza. Ara 
mateix, amb l’amenaça de liberalització d’horaris comercials, és més 
important que mai defensar el model de comerç de proximitat que 
garanteix llocs de treball de qualitat, dóna caràcter als nostres barris i és 
un element fonamental de convivència. 
 
Per part nostra és bàsic apostar per una educació pública catalana i de 
qualitat en tots els trams. L’educació no és una despesa, és una inversió 
de present i de futur. Creiem que cal un centre públic de cicles formatius 
així com oferta de places de Programes de qualificació professional (PQPI) 
al districte. 
 
El districte de Sant Andreu no pot renunciar a les oportunitats que fins i 
tot en temps de crisi cal mantenir obertes. Cal mantenir i renovar l’impuls 
per completar el districte i vetllar perquè es preservi la utilitat social 
d’aquesta transformació. Aquest és un gran repte i ens ha de permetre 
participar-hi a tothom. Ara és moment de prioritzar i consultar a la 
ciutadania quines són les necessitats més urgents en equipaments.  
 
I, en tot això, cal fer una aposta clara per la participació ciutadana. Els 
Consells de Barri han de ser espais útils per als veïns i veïnes. Cal reforçar 
els Consells Sectorials i les Comissions Consultives de districte, fer-ne 
publicitat i convidar entitats i persones a participar-hi de manera activa. 
Han de ser comissions i consells participatius i no merament informatius. 
Aquests consells haurien de ser propositius per poder presentar iniciatives 
als Plenaris dels Districtes  i donar-los la veu en l’impuls i control de l’acció 
del govern municipal; cal implicar les entitats, associacions i als veïns i 
veïnes  i motivar la seva participació en la vida política municipal.  



 
En definitiva, en aquests moments de dificultat que estem vivint, cal per 
sobre de tot assegurar l’estat del benestar, les polítiques al servei de les 
persones i l’atenció a les persones que estan a l’atur, per tothom que passi 
dificultats. Barcelona té un superàvit de 38 milions d’euros que ha d’estar 
al servei de les persones. Hem d’esmerçar tots els esforços per atendre els 
que estan patint les pitjors conseqüències d’aquesta crisi. 


