Grup Municipal d’Esquerra Republicana
Districte de .Sant Andreu

Avaluació del PAD 2016-2019 del Districte de Sant Andreu

Fa pocs dies l'equip de govern del districte de Sant Andreu (PSC_PSOE+ En Comú Podem )
van presentar una proposta del PAD 2020-2023 que ara és començarà un procés participatiu
amb entitats i ciutadania en base a aquest document, i finalment s'haurà d'aprovar en el plenari
del districte. Com en el mandat passat no estem a favor de com es fa aquest procés participatiu
, deixant les aportacions dels partits polítics per la darrera fase.
Ara bé cal destacar un element molt important, l'equip de govern ja ha expressat la seva
intenció de prioritzar les propostes del PAD 2016-2019, i si en el nou PAD el 54 % de les
propostes són les mateixes (o rectificades ) que l'anterior, en el qual només és va executar un
50.42%, I el detall més important l'anterior PAD mai és va ni negociar ni aprovar,
simplement el govern l'ha anat aplicant sense més,
Per això veiem important fer una avaluació del acompliment del PAD anterior, a grans trets ho
podem veure en aquesta gràfica:

És a dir només s’han executat un 33,76% de les propostes fetes, i un 15.58% s’han iniciat o
licitat. Aquestes dades les trobem molt baixes i indicatives del ritme de treball del equip de
govern. Però mirem quines han estat

Ampliació Mestre Gibert
Remodelació CAP Bon Pastor
Centre Sociocultural Espai 30
IES Martí Pous
FP Bon Pastor
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Creació Taula memòria històrica
Parc Patinatge Baró de Viver
Adequació Club de lluita
Remodelació Mercat Bon Pastor
Remodelació Mercat Sant Andreu
Sinèrgics Baró de Viver
Obrir casa aigua Trinitat Vella
Millores Jardins elx
Millores Plaça guineu
Urbanització c/Puerto Príncipe
Obrir Fabra i Coats al c/Gran
Ies Sagrera
Ceip Maquinista
Ceip Sagrera
Ampliació Ignasi Iglésias
Plaça Trinitat vella
Pacificació gran de Sant Andreu
Pavelló Camp del Ferro
Casal Infantil Trinitat Vella
Casal de Joves a Casernes
Espai familiar Gent gran Casernes
Espai Familiar Gent gran Porta Trinitat
Casal gent gran Trinitat Vella
Centre Interpretació habitatge obrer BP
En verd son propostes executades per altres administracions. En groc les que s’estan licitant o
incloses al Pressupost 2020.
I quines propostes no s’han fet?:
(en negreta les que si es troben en el PAD 2020)
Construcció CSS Porta Trinitat
Punt atenció assesorament Subm.Bàsics
Guia Comerços i equip. Accesibles STAP
IES Sant Andreu
Centre formació continua Bon Pastor
Ampliació Ceip Dr.Ferran
EMB Trinitat Vella , Bon Pastor i BV
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Espai familiar Gent gran Sagrera
Espai familiar Gent gran Navas
Casal gent gran Bon Pastor
Habitatge públic Cases Barates
Espai Informació nutricional
Pla director Rec Comtal
Museu Treball Fabra i Coats
Camp carrer Santander
Poliesportiu Canòdrom
Poliesportiu Casernes
millora narcís Sala
millora camp Trinitat
millora CEM Bon Pastor
Nova Caserna GUB Sagrera
dinamització polígon Bon Pastor
aula cuina mercat Felip II
Pla estratègic comerç Sant Andreu
Millora plaça Ferran Reyes
Millora Mossèn Cortines
Millora c/Borriana
Millora Rambla Fabra i puig
Millora Rambla 11 setembre
Millora c/Torroella
gran àrea esbarjo gossos baró de viver
via verda Besòs
expropiacions patrimoni sant Andreu
entorns Presó Trinitat
planejament urbanístic Polígon Estadella
planejament urbanístic nord Trinitat
planejament urbanístic Sagrera-Stap
usos nau Espronceda
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Com podem veure hi ha hagut un canvi de criteris , i moltes propostes ni s'han executat ni
s'han recollit per aquest mandat , per tant entenem que no s'ha està fent un treball respectuós
amb la feina feta pels veïns i les veïnes.

Mirem La nova proposta de PAD 2020-2023
En aquest gràfic veurem l'origen de moltes propostes:

Gairebé la meitat són noves , sabent que es el punt de partida i que se li aniran sumant
propostes però no podem ignorar que és una declaració d’intencions del equip de govern, com
el fet de no negociar amb ERC-Sant Andreu després d’haver aprovat conjuntament els
pressupostos 2020, recordant de nou els primers mesos de mandat , on el “NO” era el leiv motif
del govern del districte.
Moltes d’aquestes propostes n’hi ha un bon gruix que les compartim programàticament com per
exemple: CSS+PIAD Porta Trinitat, millores EAIA i CSS Sant Andreu ,urbanització plaça
Canòdrom, Via Verda Besòs(1ºpart camí del REC ),Obertura C/Madriguera, Obertura c/
Cordelles, Pla d'usos plaça Massadas, Pla Regeneració urbana Nord trinitat, Habitatge públic
Colorantes, pisos dotacionals Porta trinitat, construcció habitatges compromesos Casernes
Pla polígons ,Llera del Besòs, Pacificació Meridiana, urbanitzar 4 fase cases barates,
urbanització entorns estació de sant Andreu, nova caserna GUB al Bon Pastor Sant Andreu
EMB Casernes, Construcció IES Sagrera-Sant Andreu ,Escola Trenta passos centre
d'habitatge obrer, rehabilitació casa Sanchis iniciar equipament torre del fang, reclamat cessió
estació Sant Andreu un cop feta la nova , construcció camp de futbol baró de viver
Ara evidentment trobem a faltar les nostres pròpies propostes, treballades des del Casal i amb
la ciutadania i les entitats, i que hem defensat en el programa 2020, al pressupost 2020 i la
proposta de PAD 16 com les següents propostes:
soterrament subestacions elèctriques Sant Andreu i Trinitat, reforestació entorns trinitat , caixer
automàtic Baró Viver, espais poliesportius c/Santander, Impuls “Mercedes Benz”,piscina
casernes ,Centre interpretació Rec Comtal , Rehabilització i museïtzació Capella Segadors
Residència Gent Gran al Aiss ,Protecció projecte Bostik ,Reforma Plaça Massadas, reforma
plaça Canòdrom ,Poliesportiu Canòdrom ,Espai per joves Canòdrom, FP Baró de Viver,
Creació Escola d'Idiomes

4

Grup Municipal d’Esquerra Republicana
Districte de .Sant Andreu

Llosa camp de futbol Besós ,Estació metro L9 Sagrera-TGV, Pavelló carrer Honduras , Pla
Pal·liatius Sagrera Sant Andreu ,Passarel·la 11 setembre- sant Marti ,Pla d’emergència
social(franja Besòs) ,estudi mobilitat en superfície del districte , Programa activitats
extraescolars i d’educació en el lleure, Programa +educació ,Reforma CAP Meridiana
Fons d’adequació Escola -Institut Escola ,Reforma la plaça Moragues ,estudi de l’impacte
ambiental de la Ronda Litoral i el Nus de la Trinitat,, Programa oferta pública d’accés a l'esport
La Sagrera (habitatges)(900h), reforma el carrer Pegàs ,3 Fase del Parc Pegaso Centre
esportiu Espronceda, Reforma "pont de la vergonya" Bon pastor" ,Espai Singular Dona
Es per tant que ERC-Sant Andreu farem la nostra pròpia proposta de PAD 20-23 com a govern
d’impuls que som, aquesta mateixa proposta ha de ser dinàmica i aprofitar el procés participatiu
per recollir més i millors propostes, analitzar-les i acabar una proposta en ferm que esperem
sigui un instrument útil per a les veïnes i veïns del districte de Sant Andreu ,i continuarem la
nostra feina de fiscalització del equip de govern i vetllarem per a que s’executi allò que s’ha
planificat , sempre amb la predisposició de dialogar i treballar amb el govern del districte i
aportar en benefici del districte la nostra feina i rigor.
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