
PLENARI 6 MAIG 2014 

 

Rèplica informe Regidor 
 
Gràcies Regidor pel seu informe. 
 
En el decurs del Plenari d’avui, es tractaran temes candents, tot i així no 
volem deixar de mencionar-ne algun d’ells.  
 
Volem deixar clar el posicionament del nostre grup municipal sobre la 
gestió del Casal de Barri de Sant Andreu. En aquest sentit, volem mostrar 
la nostra perplexitat sobre el fet que el concurs hagi estat declarat desert.  
 
La trajectòria històrica de les últimes dècades en la gestió d’equipaments i 
serveis públics posa de manifest la bondat del model de gestió ciutadana a 
nivell de democràcia directa, participació, cohesió social i proximitat; un 
model en què la societat organitzada de forma voluntària assumeix la 
responsabilitat de gestionar i dinamitzar un sector o territori. Així doncs, 
defensem aquest model de gestió per als equipaments i serveis públics. 
 
Valorem molt positivament la tasca de totes les entitats que s'han 
coordinat i han fet feina per elaborar el projectes i presentar-los a 
concurs. Hem tingut l’oportunitat de llegir el projecte de la Federació 
d'Entitats l'Harmonia. Volem posar en valor el treball que des de fa més de 
vuit anys han tirat endavant, coordinant dotze associacions molt diverses i 
realitzant un projecte molt elaborat. Aquest projecte ha comptat amb 
l'assessorament, entre d'altres, d'entitats com l'Ateneu Popular de 9 
Barris, que té més de trenta anys d'experiència en la gestió ciutadana. 
Valorem, també, la feina feta per l'Agrupament d’Entitats de Sant Andreu.  
 
Creiem que el model de gestió ciutadana és el més apropiat per al Casal de 
Barri i per al poble de Sant Andreu, que té des de sempre un teixit 
associatiu abundant i ric. Creiem, també, que és des d'aquest teixit 
associatiu com millor es pot gestionar un equipament cultural si es vol que 
estigui veritablement arrelat a les diverses realitats de la comunitat 
 
Li demanem, Regidor, que mantingui el model de gestió ciutadana per al 
futur immediat d’aquest equipament tan llargament esperat i reivindicat. 



L’emplacem a buscar mecanismes perquè l’aplicació d’aquest model sigui 
possible. Estem segurs que amb voluntat política això és pot fer. 
 
I regidor, any rere any, continuen els problemes amb les preinscripcions 
escolars a determinats barris del districte.  
 
Creiem del tot necessari que des del Consorci es faci una anàlisi acurada 
de perquè hi ha escoles que reben més demanda que oferta tenen, i 
d’altra banda perquè hi ha escoles què, tot i tenir una molt bona qualitat i 
un bon projecte educatiu any rere any no cobreixen les places que 
ofereixen.  
 
Al nostre entendre, un dels principals motius és que no es reflecteix la 
composició sociològica dels barris en les escoles. Per això vam entrar, ja fa 
temps, una iniciativa demanant un pla per a equilibrar la realitat abans 
esmentada per tal de desestigmatitzar les escoles.  
 
El Sr. Blasco, en el Consell Escolar celebrat el passat 22 de desembre, va 
remarcar que en les escoles estigmatitzades un dels problemes més greus 
és la matriculació desequilibrada en el repartiment de la diversitat. Va 
reconèixer que el sistema ha fallat en no haver-hi una distribució més 
ajustada a la realitat. Regidor, han demanat des del districte que es tiri 
endavant la implementació d’un pla per a evitar-ho tal com des del nostre 
grup demanàvem? 
 
Voldríem saber, també, com pensen solucionar la manca de places actual 
després d’haver cobert les segones i terceres opcions. Augment de ràtio, 
bolets, quina serà la proposta? Possiblement tornar a apedaçar un 
problema estructural. 
 
Tampoc sabem si des del Consorci ja estan treballant sobre les necessitats 
que hi haurà amb l’augment demogràfic que es preveu al districte a 
conseqüència de les noves zones d’habitatge. Tan sols coneixem, perquè 
així ho va dir el Sr. Blasco en el Consell Escolar abans esmentat, que cal 
tenir-ho en compte. Que cal tenir-ho en compte ja ho sabem, però el que 
no sabem és si des del Consorci hi estan treballant. 
 
I seguint amb temes d’educació, des de l’Institut Alzina i l’escola Ferran i 
Clua encara estan a l’espera que des del Consorci és reuneixin amb les 
direccions per explicar-los-hi quan construiran l’aulari previst i compromès 



amb l’Institut i quan reprendran el projecte de creació de l’ Institut-Escola 
que va quedar aturat, en el que es va demanar la implicació de les 
direccions d’ambdós centres, implicació amb la que va comptar el 
Consorci des de l’inici. Recorden aquest Prec? El van acceptar el mes de 
desembre passat. 
 
I com està el tema de l’edifici de la Sagrera 77-79? Segons ens comenten 
els afectats, no han rebut cap resposta de l’Ajuntament a les seves 
preguntes, ni tan sols els hi han facilitat el contracte de compra-venda de 
Colón Vivendes. Nou mesos, Regidor, perseguint-los per rebre resposta. 
Una mica massa fort, no creu? 
 
Per acabar, aquest Primer de maig hem vist els carrers de la nostra ciutat 
omplir-se de gent manifestant-se, indignada per les xifres d’atur, per la 
precarietat laboral, per la pèrdua de drets que tant ha costat d’aconseguir. 
Milers de conciutadans i conciutadanes pateixen dia a dia els estralls 
d’aquesta crisi, i com no pot ser d’altra manera, com fem plenari rere 
plenari des del nostre grup municipal, li insistim, presentant propostes, a 
promoure més polítiques actives d’ocupació i polítiques socials. Com hem 
dit repetidament, estem convençuts que el 140 milions d’euros de 
superàvit s’haurien d’aplicar majorment a l’atenció a les persones i no s’hi 
valen excuses. Vivim un  moment dramàtic per a moltes persones a Sant 
Andreu, sense que els brots verds apareguin per enlloc i amb unes xifres 
que revelen la progressió i agreujament de les situacions d’atur dels 
nostres veïns i veïnes. Esperen, esperem, que vostè i el govern municipal 
s’hi apliquin sense reserves, amb la màxima intensitat. 


