
Un any de mandat a Sant Andreu 
  

El passat dijous dia 9 vam celebrar el plenari ordinari de juliol al Districte de 
Sant Andreu. Per tant, havia passat un any sencer de mandat. 
 
 Ha estat un any dur. Ningú, absolutament ningú, podia preveure fa sis mesos 
que aquest 2020 ens portaria una situació com la que hem hagut de viure.  
 

Tot just fa un any Esquerra Republicana guanyava les Eleccions Municipals a 
Barcelona per primera vegada en la història. Una victòria que no es va concretar en la 
formació de govern pel pacte, validat per Manuel Valls, entre Barcelona en Comú i el 
PSC. 
 
 A Sant Andreu, malgrat una pujada espectacular i doblar resultats (el 2015 ERC 
va assolir un 7,4% i 8.160 vots, el 2019 va ser un 15% i 16.587 vots), Esquerra va ser 
segona força a només 4 dècimes de Barcelona en Comú. 
 
 Aquests resultats es van concretar en 5 consellers i conselleres municipals que 
vam iniciar el curs polític amb molta energia i ganes de treballar i tirar endavant, des 
de l’oposició, molts dels projectes pendents i importants als barris del nostre Districte. 
 
 Des del primer Plenari de Districte aquesta ha estat la nostra línia de treball, i 
en aquest sentit, vam arrencar el mandat reclamant que es tornes a convocar la Taula 
de Participació de la Meridiana, després de més d’un any sense ser convocada, i servís 
per impulsar el projecte de pacificació i que per fi, arribés al seu tram central amb la 
seva reforma.  
 
 Quatre anys enrere, aquesta proposició d’Esquerra a la Comissió d’Urbanisme 
de la Casa Gran i una iniciativa al Plenari de Districte, donaven el tret de sortida a la 
constitució de la Taula de participació que la llarga i històrica demanda de les entitats 
veïnals de La Sagrera i Sant Andreu havia d’iniciar la reforma de la Meridiana i la seva 
pacificació. 
 
 Aquesta proposta va ser rebutjada pel Govern de Districte, val a dir que com 
totes les iniciatives presentades pels grups de l’oposició en el primer Plenari de 
Districte del mandat. Malgrat tot, unes setmanes després rebíem la convocatòria de 
reunió de la Taula de treball de la Meridiana, on la regidora de Districte, Lucia Martin, i 
la tinent d’alcaldia d’ecologia urbana, Janet Sanz, es comprometien a avançar en 
aquest mandat en la reforma per dur-la fins la confluència amb la Rambla Fabra i Puig. 
 
 El següent plenari de Districte de Sant Andreu, ja al desembre, va servir per 
constatar que set mesos després de les eleccions, el Govern de Districte seguia 
aterrant a Sant Andreu i fent plans, mentre la vida als barris transcorria i els grans, 
mitjans i petits projectes, coneguts pel veïnat, havien d’esperar a que, de nou, es posés 
en marxa un procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació de Districte (PAD) 
i del Pla d’Inversions Municipals (PIM). 
 



Des del nostre grup ja vàrem mostrar la predisposició a parlar, i més enllà 
d’això, d’arribar a compromisos concrets i traçables en el temps, tant en els 
pressupostos, com en el Pla d’Actuació Municipal i de Districte. I de fet, setmanes més 
tard, Esquerra Barcelona signava un acord pressupostari per desplegar una sèrie 
d’inversions, programes i actuacions a tota la ciutat. Uns acords de ciutat que, entre 
d’altres mesures, comportaven el desplegament d’un fons de rehabilitació energètica 
d’edificis de més de 50M€ o mesures per atacar l’emergència habitacional a la ciutat; i 
que a Sant Andreu comportàvem, després d’anys de demandes veïnals, l’arranjament 
de la Torre del Fang i els seus entorns, el desplegament prioritari de tot l’habitatge del 
projecte de Casernes de Sant Andreu o la urbanització de la plaça del Canòdrom. 

 
Precisament sobre el Canòdrom va ser la nostra proposició al Plenari de 

desembre, on demanàvem la inclusió als pressupostos de districte i ciutat de les 
partides necessàries per desplegar la totalitat dels equipaments previstos en el Pla 
d’Equipaments del Canòdrom. Malgrat la proposició va tirar endavant per unanimitat 
de tots els grups, inclòs els dos grups de govern, i es va fer esment i pressió pel 
desplegament immediat en la negociació pressupostaria de tots els equipaments 
pendents, CEM i reforma Plaça del Canòdrom, el Centre Esportiu Municipal Canòdrom 
previst no sembla ser una prioritat per aquest govern, i les entitats del barri del 
Congrés Indians seguiran esperant, i reclamant, aquest equipament esportiu tan 
llargament demanat i reivindicat al barri.  
 
 En el mateix ple també se’ns van aprovar els precs demanant el desplegament 
del Museu de l’habitatge obrer a les Cases Barates del Bon Pastor i la instal·lació d’una 
estació fixa de mesurament de la contaminació a l’Avinguda Meridiana. 
 
 El balanç polític d’aquest primer any de mandat arribà fins aquest març, 
moment en què la pandèmia mundial de la COVID_19 va aparèixer a les nostres vides 
per posar-ho tot potes enlaire. 
 
 Al març quedaren congelats tots els projectes, processos participatius i 
desplegament d’acords, i es van posar de manifest totes les vulnerabilitats dels nostre 
model davant una pandèmia d’abast mundial com la que tot just ens trobàvem davant.  
 
 Des d’un primer moment, des d’Esquerra Sant Andreu vam insistir en que la 
crisi a la que ens enfrontàvem posava en dubte el model econòmic actual, i ens 
encarava amb una realitat, que poc o molt, serà diferent de la que teníem. Caldrà més 
que mai desplegar tota la capacitat de les administracions per què ningú quedi enrere, 
treballar comunitàriament per tenir cura dels i les més vulnerables.  

 
Defensàvem al plenari de maig, en plena pandèmia, davant d’una crisi de 

l’abast d’aquesta, que calia impulsar tot el potencial del nostre Districte i tirar 
endavant totes aquelles reformes i ajustos necessaris com, per exemple, generar 
oportunitats econòmiques més sostenibles i responsables. Conscients que som el 
districte de la ciutat on menys gent de la que hi viu hi treballa (un 19%), creiem que cal 
desplegar polítiques laborals, econòmiques i comercials per treure el màxim partit, per 
exemple, del polígon industrial més gran del nord de la ciutat, el del Bon Pastor. Cal 



ambició per fomentar polítiques de mobilitat més pacifiques i saludables. I treballar 
per millorar l’accés a l’educació i la cultura de tothom. Vam insistir en que calia apostar 
per una política expansiva, sostinguda amb transferències directes de l’estat, 
endeutant-se si cal, i a fons perdut. Si en aquest país s’han rescatat bancs, amb més 
motiu s’ha de fer amb les persones. Creiem que és el que toca, que aquesta crisi no 
l’hem de pagar els de sempre. Caldrà també donar suport més enllà de les bones 
intencions al comerç dels nostres barris i garantir la seva pervivència. 

 
Defensàvem en plena crisi, encara confinats, que ens en sortiríem i que ho 

hauríem de fer de la ma de la ciutadania, defensant els seus drets i el seu benestar i 
dotant els nostres veïns i veïnes de l’oportunitat de tenir un futur a el qual mirar amb 
il·lusió. 

 
La nostra proposició al maig es va aprovar per unanimitat, i en ella, instàvem a 

crear una oficina temporal, o les que es considerin oportunes al districte de Sant 
Andreu, especialitzada en la informació i gestió de totes aquelles mesures 
econòmiques, fiscals i administratives dictades per l'Ajuntament per al suport de la 
ciutadania per l'impacte del Covid-19, i a disposar d'aquestes oficines temporals en 
espais municipals clausurats pel decret d'alarma i que el procés de desconfinament en 
que estàvem es preveia d’un us més llunyà. També instàvem a que en aquestes 
oficines es facilités informació dels ajuts, subvencions, bonificacions i mesures 
anàlogues d'altres administracions públiques.  

 
Malgrat la seva aprovació i el nostre seguiment posterior, la proposta mai ha 

arribat a ser implementada. Una mostra més de la capacitat del Govern de Districte i 
de la ciutat per generar titulars, expectatives i bones paraules i tenir poca capacitat de 
desplegar les propostes que li arriben de la ciutadania i de la resta de grups municipals. 

 
També al maig, preocupats per la situació del comerç de proximitat als nostres 

barris, vam fer un prec demanant que s’identifiqués i avalués, juntament amb les 
associacions de comerciants, els establiments comercials del districte que veien 
amenaçada la seva supervivència per la crisi del Covid19, que s’intervingués entre 
propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat comercial dotant els 
Eixos Comercials dels recursos suficients, garantint una interpretació de l’aplicació de 
la normativa municipal per facilitar una correcta visibilitat tant a la via pública com a 
internet dels comerços associats i de l’existència dels propis Eixos. 

 
Va ser acceptat, com no podia ser d’altra manera, però com vam constatar pocs 

dies després, va acabar com una declaració de bona voluntat i paraules buides del 
Govern Municipal, que a l’hora de la veritat es va concretar en mesures com 
l’ampliació de terrasses de nefasta i dubtosa gestió, amb el consegüent desencís i 
frustració del castigat comerç i la restauració de Sant Andreu, i la ciutat sencera. 

 
El darrer plenari a l’estiu va servir per constatar que davant d’una situació 

complexa, segueix sent més necessari que mai que les Administracions estiguin a 
l’alçada, garantint la seguretat i la salut de la ciutadania però també permetent i 
mobilitzant tots els recursos possibles per fer front a aquesta crisi i emergència social. I 



per tant, tal com des d’un primer moment vam seguir reclamant a l’Estat, que la ciutat 
tingui la capacitat per gestionar amb els màxims recursos i pugui fer us del dèficit i 
ampliar el seu volum de despesa. No és moment de les receptes de 2008. No van 
funcionar llavors i no funcionaran ara. La crisi no la podem pagar els de sempre. 

 
Després d’un any sencer, seguim tenint la mateixa sensació agredolça amb les 

polítiques i projectes al Districte. Per exemple amb la zona de jocs infantils al Parc 
Santiburcio, on ens alegrem que les Casernes de Sant Andreu vagin prenent forma 
però ens parlen d’accessibilitat, i les entitats i usuaris el que diuen és que en cap cas es 
pot parlar d’un espai inclusiu d’oci. Falta ombra, falten encaminaments en la 
plataforma única, trobem moltes deficiències de senyalització dels jocs. Els gronxadors 
son correctes però els tobogans no tenen el final a peu pla ni escales ni agafadors per 
pujar-hi. El febrer del 2019, ajuntament i entitats van elaborar unes recomanacions per 
a unes àrees de joc accessibles i inclusives i desplegar la Xarxa d’accessibilitat i vida 
independent de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona inclusiva. Bones intencions sí però 
a l’hora de la veritat es torna a tirar pel dret i en el disseny d’aquests espais no es 
tenen presents les persones amb mobilitat reduïda. 
 

Una sensació agredolça, com ja vam apuntar al plenari de maig, que també ens 
passa amb les terrasses, i comprovar que en un mes i mig només un 9% de les 
ampliacions de terrasses s’havien resolt positivament, posant el caramel a la boca als 
restauradors, creant falses il·lusions, malgrat des d’ERC ja els van dir que s’arribava 
tard i malament. Els restauradors dels nostres barris necessiten ara les resolucions, no 
promeses pel setembre i pel 2021.  

 
O amb la mobilitat, on no entenem el desgavell dels grans anuncis en divendres 

i arribar dissabte a la rambla Onze de setembre i trobar-nos que ni els indicadors, ni els 
veïns, ni els transportistes, ni els conductors de bus sabien la concreció d’algunes 
mesures. Des d’ERC creiem que cal mobilitzar espai públic pel vianant però qualsevol 
tall de carrer ha de garantir l’accés de veïnes i veïns, els aparcaments de rotació i 
l’accés per a l’abastiment de botigues, i en cap cas ens podem trobar que aquests talls 
el que generen és incomunicació i més contaminació, provocant que veïnat i serveis als 
comerciants hagin de circular més pels barris. 

 
Conscients de la situació social i l’augment de les situacions de vulnerabilitat 

dels nostres barris, coneixedors de la forta tradició de treball i acció comunitària, tant 
des de l'Ajuntament com de l'entramat d'entitats socials, que afavoreixen el suport a 
les persones i el camí cap a la seva autonomia, la nostra proposta ja demanava al 
Districte de Sant Andreu que “es faci la detecció i l’anàlisi dels espais comunitaris i 
iniciatives que des del territori treballen des de la proximitat, per veure quines son les 
necessitats reals. Crear aquells espais de treball necessaris, a nivell de territori i 
districte, per optimitzar la tasca social desenvolupada i desplegar un pla de treball 
comunitari conjuntament amb serveis socials que permeti afrontar, de manera 
conjunta i coordinada, la crisi de la COVID19. Crear un espai intern 
trimestral, consensuat amb els grups municipals, de retorn i seguiment d’aquest treball 
comunitari i de l’acompliment dels acords”. 

 



La proposta es va aprovar novament per unanimitat de tots els grups. Esperem 
que aquesta vegada la seva aplicació es dugui a terme i ens permeti treballar amb 
major coordinació. 

 
Al mateix ple vam presentar dos precs instant Districte a accelerar l’eliminació 

de l’estació transformadora que donava servei al mercat provisional del Bon Pastor, i 
que mesos després de la inauguració del nou mercat definitiu continuava al mig del 
carrer Sant Adrià. Ens alegrem que els nostres precs siguin útils, i malgrat la seva no 
acceptació a plenari, pocs dies desprès s’iniciessin els treballs de desmuntatge de la 
mateixa. 

 
El segon prec, instava Districte a vetllar per l’arranjament de les barbacoes de la 

Trinitat, així com de diversos espais i elements del Parc de la Trinitat. Aquest prec va 
ser acceptat i en farem seguiment juntament amb les entitats del barri. 

 
Ha estat un any intens, i la situació en la que ens trobem ens demana no deixar 

de treballar barri a barri, plaça a plaça, carrer a carrer, amb responsabilitat i cadascú 
des de les seves competències i capacitats, per millorar les condicions de vida dels 
nostres barris i vetllar per tal que aquesta crisi no la paguem els de sempre. No ens 
podem permetre descans ni deixar ningú enrere. 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 


