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Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re
solució sobre les necessitats deí barri de ía Mina de Sant Adrià de Besòs, 
per tai que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies, amb el text següent; 

Exposició de motius 

Sant Adrià de Besòs té una població de 35.659 habitants, un 27,9% deis quals 
viuen al barri de la Mina amb una alta densitat de població. El parc 
d'habitatges de la ciutat és de 14.755, 3.271 dels quals es situen en aquest 
barri. 

Sant Adrià de Besòs és una ciutat marcada històricament per la creació del bar
ri de la Mina, que va ser pensat en diferents plans durant eís anys seixanta i 
modificats fins a un aprofitament d'alçada i sostre per sobre de totes les previ
sions, a la vegada que no es va tenir massa en compte la qualitat de les cons
truccions I serveis: aquest fet es va concretar en una ocupació per sobre dels 
i 5.000 habitants l'any 1 975, molts dels quals no estaven censats. 

La Mina ha viscut des dels seus inicis un deteriorament que ha anat agreujant-
se, amb una alta densitat de població, fruit del reallotjament de diferents grups 
de població sense arrelament, provinguts del barraquisme de Barcelona dels 
anys 60 i que en molts casos presenten dèficits socials, laborals, culturals i/o 
econòn^KS. 

L'any 1989 es traspassa el barri de la Mina des del Patronat de THabitatge de 
Barcelona a la ciutat de Sant Adrià però sense assumir cap clàusula de com
pensació i d'equilibri econòmic, que permetés fer front a les despeses inhe
rents a aquests habitatges públics destinats a famílies amb un alt grau de vul
nerabilitat social. 

Quant semblava que la situació del barri de la Mina mostrava una tendència a 
la normalització, la crisi iniciada el 2008 va fer tornar a situacions d'anys enre-
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re reproduint problemes que esdevenen crònics. Les conseqijències inacaba
bles de la crisi per als ciutadans més desafavorits i vulnerables, fa que Sant 
Adrià de Besòs hagi d'assumir despeses i deutes d'aquests veïns per tractar de 
mantenir les prestacions comunitàries. 

Sant Adrià assumeix també un elevat pressupost destinat a salut pública, i ei 
98% d'aquesta despesa es destina a la Mina degut a! consum de drogues. El 
barri aculi una sala de venopunció que te més usuaris que el total de les 8 sa
les de venopunció de Barcelona, això vol dir que un barri de 14.00.0 habitants 
suporta una pressió pel consum de droga, superior a la de tota la ciutat de tota 
Barcelona amb, més d'un milió i mig d'habitants. Dels usuaris atesos el 67,2% a 
la sala són de la ciutat de Barcelona i només ei 2,5% són de Sant Adrià, mentre 
la resta prové d'altres municipis. 

Cal destacar que fins ara un percentatge important de la despesa directa de la 
sala de venopunció l'ha suportat el pressupost de l'Ajuntament. A mès de la 
repercussió que representa respecte el context social i la imatge del barri i de 
la ciutat. 

Sant Adrià destina també bona part del seu esforç pressupostari a aspectes 
relacionats amb la seguretat i l'atenció als més vulnerables com a conseqüèn
cia de les necessitats de la seva població. Compta amb 63 policies locals i 3 5 
treballadors de l'àrea de Serveis Socials, una xifra molt superior a la d'altres 
municipis de les mateixes dimensions i població. 

Els Mossos d'esquadra han fet en els darrers dos anys importants actuacions 
en contra de la venda de droga, desprès d'elaborats processos d'investigació 
que s'han culminat amb importants operatius policials, malgrat això la situació 
a ía Mina exigeix un augment d'efectius de mossos d'esquadra destinats a la 
Mina, per tal de garantir la seguretat del dia a dia i per permetre la recuperació 
de ía convivència i dels èspais públics. 

L'educació és un dels principals reptes que cal abordar al barri de la Mina. Un 
6.2% de la seva població no sap llegir ni escriure i un 27,1% no han finalitzat 
els estudis primaris. L'absentisme escolar dels centres del marge dret de la 
ciutat, es pot situar al voltant del 40%, arribant a la secundària al 76,9%. 

Aquest és tan sols un esbós de la realitat de la ciutat, i dels factors de vulnera
bilitat de la mateixa que es concentren al barri de la Mina. Davant aquesta si
tuació és l'Ajuntament de Sant Adrià qui suporta actualment la càrrega econò
mica i de recursos que es destinen al barri. Ni la Generalitat, ni l'Ajuntament de 
Barcelona ni les administracions supramunicipals, poden mantenir-se ai marge 
d'aquesta greu situació que es viu a La Mina, on els seus veïns lluiten cada dia 
contra una realitat força adversa i unes condiciones econòmiques molt difícils. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes í Units per Avançar presen
ta la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta ei Govern de la Generalitat a: 

1. Convocar, urgentment, els màxims responsables polítics i institucionals 
de les administracions implicades al barri de La Mina: Generalitat de Ca
talunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs, per tractar les propostes de l'Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs per a la millora del Barrí de la Mina i concretar els 
compromisos corresponents entre les administracions que en formen 
part. 

2. Incrementar els ingressos destinats a Sant Adrià de Besòs, provinents 
del Fons de Cooperació Municipal, a través de l'aplicació d'un diferencial 
social arrel de les circumstàncies específiques del barri de La Mina. 

3. Destinar, durant el primer semestre del 2019, els recursos econòmics 
necessaris per a enderrocar totalment l'edifici del carrer Venus de Sant 
Adrià de Besòs i garantir el reallotjament de les famílies afectades per 
assegurar el seu accés a un habitatge digne. 

4. Augmentar la dotació de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de La Mi
na de Sant Adrià de Besòs per garantir la recuperació de l'espai púbic, el 
civisme i la convivència del barri. 

5. Continuar amb el treball iniciat amb l'institut escola i establir per al 
proper curs 201 9-2020 una àmplia oferta de mòduls professionals. 

Palau del Parlament, 1 6 de gener de 201 9 

Eva Granados ualiano 
Portaveu del GP PSC-Units 

Raúl Moreno Montaña 
Diputat del GP PSC-Units 
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