Memòries de l'AVV 2020
Malgrat la pandèmia i la impossibilitat de fer activitats que no respectessin la distància
social, la nostra entitat ha mantingut l'activitat de forma telemàtica fent seguiment, revisant
i participant de l'activitat de les administracions que poguessin afectar Sant Andreu.
Hem participat en les Comissions de seguiment de Casernes, Meridiana, TGV, etc i
consells i reunions de seguiment d'Educació, Sanitat, Seguretat, Medi Ambient, Radars,
etc.
Ha calgut anular els actes que havíem previst pels 40 anys d'aniversari de la Revista Sant
Andreu de Cap a Peus. En canvi hem mantingut les sardanes i acte de celebració de la
Diada, seguint els requisits del PROCICAT, juntament amb el Foment Sardanista
Andreuenc i Òmnium Cultural.
Cal reconèixer que una de les sorpreses sorgides del confinament va ser l'organització
veïnal espontània i àgil a través xarxes de suport mutu. L'AVV ens vam oferir a aquesta
XSM per allò que poguéssim oferir, si ho necessitaven.
Hi ha hagut bones notícies aquest 2020 com l'adjudicació de les obres de l'estació de
Sant Andreu Comtal i la continuació de la reforma de la Meridiana.
Una de les reivindicacions a les quals ens hem sumat ha estat contra la subhasta d'un
terreny d'equipaments a les Casernes, adquirit per Mèmora, per fer-hi un tanatori. La
posició de l'entitat ha estat principalment la crítica al mecanisme d'adjudicació al millor
postor usat pel Consorci de la Zona Franca, obviant els acords de la Comissió de
Seguiment.
També hem participat fent difusió de la proposta Residu Mínim, aprofitant la proposta de
recollida porta a porta de l'Ajuntament. Aquesta proposta de Residu Mínim, que inclou la
reducció d'una fracció, unificant el rebuig amb els envasos, ha estat descartada per
l'Ajuntament. Hem defensat que els productors d’envasos s’haurien de fer responsables
de recuperar-los i assumir les despeses de fer-ho, segons ho estableixen les directives
europees. Actualment, els costos del tractament d'aquests residus i embolcalls els
paguem els ciutadans per mitjà del rebut de l’aigua.
La revista només va deixar d'arribar als veïns en els mesos més durs del confinament, i va
acabar fent-se un número trimestral. A finals d'any va canviar la coordinació de la revista.
També s'han deixat de fer les activitats comunitàries presencials i s'ha reduït l'atenció al
públic a 2 dies per setmana, dimarts i dijous.
Propostes de l'AVV per 2021
Propostes habitatge: Continuar reivindicant l'habitatge protegit i lluitant per millorar
l'accés dels andreuencs a un habitatge digne.
Propostes educació: A l’any 2021 continuarem les nostres reivindicacions, com a
membres del Consell Escolar del Districte i de la Comissió Permanent ampliada d’aquest
Consell, així com en les reunions que fem amb la Gerent i la Regidora del Districte. També
continuarem formant part de la Comunitat Educativa de Sant Andreu.

Propostes sanitat:
- Seguir lluitant per aconseguir reduir les llistes d'espera.
- Que tornem a tenir pediatria (que mai havien d'haver tret) al CAP de Sant Andreu.
- Aconseguir un bon servei al Sociosanitari Isabel Roig, volem que els SOCIOSANITARIS
siguin PÚBLICS no de gestió privada amb ànim de Lucre.
- Volem que tornin les visites presencials en els nostres CAPS, menys telefòniques,
exigim més control als malalts crònics i a altres malalties que durant aquest any a causa
de la Pandèmia no s'han atès correctament, com cardiopaties, càncers, Ictus...
- Que els malalts ingressats puguin rebre visites dels seus familiars, en mitjans de
protecció.
- Millorar el servei del CUAP, més resolutiu. Es van crear per descol·lapsar el servei
d'urgències dels Hospitals.
- Contractar a més personal sanitari a tots els serveis i centres, en el Cap de Sant Andreu,
la plantilla és d'una mitjana d'edat de més de 55 anys, amb una població en envellida.
- Des de fa anys demanem que li sigui rescindit el contracte a FISOGESTION aquesta
empresa dóna servei de rehabilitació domiciliària al nostre barri, volem que l'ICS porti
aquest servei, des del CAP o l'Hospital de la Vall d'Hebron.
- Més inversió en sanitat, millores salarials als professionals, recuperar facultatius.
Seguirem reivindicant una sanitat 100x100 pública.
Esperem que aquest any tothom pugui està vacunat i poder tenir una millor qualitat de
vida.
Propostes vocalia social: Mantenir la nostra participació de la taula Radars, un Projecte
comunitari, impulsat i coordinat pels Serveis socials municipals, per detectar, prevenir i
pal·liar els efectes de la solitud no volguda dels nostres veïns i veïnes més grans.
Propostes medi ambient: Pel que fa a la proposta que l'Ajuntament ha decidit implantar
de recollida de residus porta a porta, l'AVV participarem en la seva comissió de seguiment
procurant que signifiqui una millora ambiental i econòmica pels andreuencs. També
vetllarem per tal que es dediquin prioritàriament recursos a fer reunions de veïns, punts
informatius i el que calgui per adaptar la proposta a les necessitats de cada tipologia
d'edifici, ja que una proposta com aquesta no pot dur-se a terme amb èxit si es
desenvolupa amb precipitació o sense diàleg amb tots els veïns.
Propostes Urbanisme i mobilitat: Seguiment dels projectes i de les obres de Meridiana,
TGV, pacificació de Gran de Sant Andreu, Casernes.
A partir de l'augment de trànsit detectat al sector de la pl. Marià Brossa, Segarra, Servet,
etc. degut als sentits actuals del C/ Gran, s'ha creat una plataforma de veïns que des de
l'AVV hem acompanyat en les reunions amb l'Ajuntament. S'ha acordat la redacció d'un
Pla de mobilitat de tot el Nucli Històric de Sant Andreu durant el 2021, i l'AVV hi estarà
present des dels mecanismes de participació.
Propostes entitat i revista:
 Mantenir l'edició de la revista, donant suport als nous coordinadors.
 L'entitat fa 50 anys aquest 2021. De moment, hem previst la publicació d'un llibre
amb la col·laboració de l'editorial Llop Roig.

 Una de les prioritats és trobar solució al deteriorament del nostre local, sigui amb
un espai nou públic, o amb l'expropiació del nostre a l'actual propietari i posterior
reforma.

