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Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. Explica que en aquesta sessió 
començaran pel torn de paraula de les entitats i associacions i després serà el torn dels 
veïns. Comenta que hi ha la possibilitat d’apuntar-se per fer ús de la paraula mitjançant la 
pàgina web, amb l’avantatge que les persones o associacions que ho fan així són les 
primeres a tenir la paraula el dia de la sessió. Recorda les normes de funcionament: es 
dóna la paraula a cinc persones i després a la regidora perquè contesti; cada persona té 
cinc minuts per intervenir i, després de contestar la regidora, si algú vol fer rèplica, ho pot 
fer per un temps d’un minut. 

D’altra banda, assenyala que avui també hauran de parlar des del micròfon del davant, 
perquè els altres no funcionen. 

Tot seguit, dóna la paraula al senyor Carlos Báguena, que ha fet la sol·licitud via web. 

El Sr. Carlos Báguena Ruiz (en nom propi) 

Molt bé, bona tarda. Jo tenia tres sol·licituds: una, no sé com se’n diuen, hi ha uns armaris 
metàl·lics pel carrer, com uns armariets, que o bé són de Fecsa o d’Endesa o de la 
qüestió de semàfors o alguna cosa, que moltes vegades els rebenten els «candaus» per 
amagar o bé llaunes de cervesa o drogues. Llavors, queden oberts, i s’està amb el perill 
que passa un nano…, jo he vist nanos parats allà a punt de ficar la mà, llavors, aquest 
nano queda electrocutat. Doncs, jo he trucat a la Guàrdia Urbana. Si jo truco a la bústia 
ciutadana, triguen tres o quatre dies; truco a la Guàrdia Urbana, els dic el perill i al cap 
d’un quart d’hora ja vénen, posen una cinta de plàstic, el precinten i allà queda, i no vénen 
a arreglar-lo els de la companyia. Llavors, els brètols aquests que els rebenten al cap de 
dos o tres dies tornen a treure el precinte i torna a quedar obert. O sigui, no hi ha manera 
que ho tanquin definitivament, i això és un perill. Això és una cosa. 

La segona cosa és els sacs de runa que es deixen al carrer; segons el reglament, segons 
les ordenances municipals, s’han de retirar el dissabte i els caps de setmana no poden 
ser-hi, i han d’estar just al límit. Bé, doncs, normalment hi són tots els caps de setmana. 
Jo truco a la bústia ciutadana, diuen que sí, que ho solucionaran, el dilluns o dimarts rebo 
la contesta de la bústia ciutadana que està solucionat i el sac continua allà. Suposo que ni 
els avisen ni els multen, perquè la majoria són de Los Sacos Marrones. Això és la segona 
cosa. 

I la tercera cosa és la prohibició, també per les ordenances municipals, que els hotels, 
pensions i tots els establiments d’hostaleria tinguin banderes institucionals penjades com 
a anunci de la seva activitat. Està prohibit. Està ple dels hotels de cinc estrelles, de quatre, 
pensions…, n’està ple. En canvi, hi ha una petita pensió al carrer Petritxol que fa tres anys 
hi va anar la Guàrdia Urbana i diu: «O treu les banderes o 3.000 euros de multa.» I la 
dona no pot pagar la multa, perquè és una pensió molt petita, i treu les banderes, i no li ve 
ningú, perquè ella viu dels estrangers que vénen a la nit de la plaça Catalunya, del bus de 
l’aeroport, llavors, busquen una pensió, la troben i hi van. Com no hi ha banderes i no es 
pot anunciar, està desesperada la pobra dona. En canvi, hi ha aquesta ordenança 
municipal que ho prohibeix i els hotels continuen amb les banderes. Per què uns sí i uns 
no? És el que volia saber. 
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Són les tres coses. 

La presidenta dóna la paraula al senyor José Tapia Castelló, d’Illa Robador.  

El Sr. José Tapia Castelló (en nom d’Illa Robador) 

Buenas tardes. Mira, hay una pila de drogas en la calle Robador todas las noches. No 
dejan dormir, abajo de Robador. Drogas cada noche –cada noche. No dejan dormir. O 
hacemos algo o salimos a palos como sea. 

Y al señor que hay atrás, el señor Paco, la puerta se la han roto cuatro veces, y están 
entrando a robar. Y a mí me han forzado la puerta y me han robado una bicicleta abajo, 
en la calle. Cuatro veces ya. Esta es la segunda vez que he arreglado la puerta. 

Y el 23, cada noche –cada noche– la música hasta las tres de la mañana. Y arriba del 23 
hay un piso de droga también, de ocupas, se vende droga. Y el 23 no deja dormir en toda 
la noche, hasta las tres de la mañana. Y no hay derecho, tendrían que parar a las diez de 
la noche la música. Ellos abren a las diez, la música a la diez de la noche o las once, el 
señor del 23, el que está aquí, que está por aquí.  

Yo lo digo: hacemos algo o aquí se va a acabar el barrio, salimos todo el mundo a palos. 

Muchas gracias. 

La presidenta dóna la paraula a la comunitat de Notariat, 7. 

La Sra. M. Dolors Font (en nom de comunitat de Notariat, 7) 

Bona tarda. Ja torno a ser aquí. A Notariat, el local del cànnabis està tancat, està 
precintat, però la persiana de ferro està forçada. Ja ho vaig dir el 10 d’octubre per escrit i 
tot –tinc aquí l’escrit amb el registre que vam entrar. I allò és el passeig de Gràcia, com 
que és el passeig de Gràcia el local del carrer Notariat, aquesta setmana vaig trucar a la 
Guàrdia Urbana; no va venir la Guàrdia Urbana, van venir els Mossos d’Esquadra, van ser 
prou valents que van fer el mateix que els que entren i surten, que van entrar a dintre, van 
dir que la primera porta estava trencada, però que la segona estava tancada en clau.  

Es pot pensar que són lladres que volen entrar a robar, però després se’n tornen. Però 
des del mes d’octubre fins ara tenim molts lladres a Barcelona, eh?, perquè un pot entrar, 
pot veure que no pot entrar i se’n va, però és que allò és de continu. Llavors, hi ha molts 
lladres que volen entrar i no acaben d’entrar: aparten la porta, trenquen la primera de 
vidre, o està trencada ja, i a l’altra no entren. O l’altra sospita: que els que estan fora d’allà 
que tenen el local precintat, que tenen la clau, poden entrar, i què poden tenir allà dintre? 
Un magatzem de droga que ningú els el busca, perquè allò està precintat i tancat. Pensa 
malament i encertaràs.  

Llavors, no sé què s’ha de fer. Suposo que els Mossos d’Esquadra deurien fer l’atestat 
corresponent. Jo us porto l’adreça del propietari del local. Jo vaig enviar un correu a 
l’administrador i l’administrador sé que li ha reenviat a ell. Però si l’Ajuntament pot fer 
alguna cosa, doncs… Perquè aquella porta s’hauria d’arreglar. Però, clar, el pany està 
precintat, llavors, no sé què dimonis s’ha de fer. Aquesta era una de les meves… 
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I l’altra és la neteja del sector aquest –suposo que de tot el Raval–: ara vinc bastant a 
casa de la meva filla i veig que hi ha el gran poti-poti que es rega; es rega, però no 
s’escombra. Llavors, si no es fa primer una bona escombrada, allò és un merder, al 
voltant dels contenidors del carrer Pintor Fortuny…, on sigui. Llavors, si s’ha de regar, jo 
crec que cada dia no val la pena, és a l’hivern i no s’eixuga. Llavors, entres a les cases, a 
les porteries i tot queda fet un fàstic. Però és que, a més a més, si hi ha porqueria, hi ha 
brossa, s’arracona, allà queda molla i allò encara és pitjor. Llavors, com s’ha de fer? No 
ho sé. Jo sí, jo faria una bona escombrada primer i després si s’ha de regar, es rega. 
Però, si no, no ens en sortirem. 

No sé si després tinc paraula per allò del carrer Guàrdia. 

La presidenta indica que sí, que després té la paraula per la comunitat de Guàrdia. 

La senyora M. Dolors Font demana de fer els dos torns seguits. 

La presidenta li comunica que pot fer els dos torns seguits, però que no pot aprofitar el 
temps que li ha sobrat en aquest primer torn per al segon torn.  

La Sra. M. Dolors Font (en nom de la comunitat Guàrdia) 

Sempre es diu que primer les bones notícies i després les males notícies. La bona notícia: 
moltes gràcies pel no aparcament al carrer de Guàrdia. Els avis, els pocs que resideixen 
allà, poden sortir tranquils de la porteria, perquè ja no tenen por que se’ls emporti un altre 
camió per endavant. Aquesta, una. 

L’altra, la neteja, com ja he dit. 

L’altra és la convivència a tot el Raval, però sobretot al Raval sud. El dia de la trobada de 
l’alcaldessa la gent ja va dir-ho. Llavors, sortint d’allà –jo ho vaig escriure, suposo que us 
ha arribat la carta–, li vaig escriure a l’alcaldessa dient que sortint d’allà..., està aquí amb 
mi el president de la finca del 5 i em va ensenyar, diu: «Mira, aquest que va per aquí 
drogat –eren les nou del vespre encara no– és un ocupa –feia pena, amb una samarreta 
trencada, botes i donant tombs–, va estar en un edifici del carrer Lancaster, que dóna a 
l’illa on dóna el Guàrdia, 5, i van pegar foc a la casa.» Ara la casa a raó d’allò està 
tapiada, però aquest element se n’ha anat a una altra casa del carrer Lancaster. 

Llavors, el jaleo que hi ha a l’illa de Guàrdia, Lancaster, carrer Nou de la Rambla i el de 
baix, que em sembla que és Arc del Teatre, no sé si hi podeu fer alguna cosa. El president 
després –li he demanat jo paraula–, si hi teniu interès, us pot explicar el què i el com. 

Al carrer de Guàrdia també, al cantó dels parells, hi ha un edifici molt maco que està ple 
d’elements de «cuidado», amb drogues i amb històries; hi han vingut fins i tot 
ambulàncies. 

La pacificació de la convivència al Raval sud, no sé què es pot fer, si ha de ser la Guàrdia 
Urbana, si heu de ser vosaltres, si han de ser els Mossos, però jo crec que valdria la pena 
perquè és que la gent fugirà. I, llavors, què hem de fer, que hi hagi pisos turístics, que són 
els únics que quan vénen, com que vénen de juerga, aguanten el merder? Em sembla 
que no. A l’Ajuntament no li agrada gaire que hi hagi els pisos turístics, però és que és 
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l’única solució de per allà baix. Perquè amb els jaleos que hi ha quan surten de la 
discoteca; els d’allà al davant, ambulàncies, i a l’illa otro tanto, a veure què s’ha de fer. 

Llavors, us vaig dir una vegada també per escrit que poder que en aquests consells de 
barri convoquéssiu veïns que hi viuen o els presidents de les comunitats i ells, que hi 
viuen, us podrien dir tota la porqueria que hi ha per allà. 

Vinga, gràcies. 

La presidenta atorga la paraula al senyor Diego Martín, de l’Associació de Veïns del Barri 
Gòtic. 

El Sr. Diego Martín (en nom de l’Associació de Veïns del Barri Gòtic) 

Bé, estem aquí –bona tarda– amb moltes veïnes i veïns d’aquest barri, d’aquest districte, 
que tenim molts problemes en comú: seguim amb el tema de la manca d’habitatge i de 
l’expulsió, que cada vegada és més sagnant, del veïnat. Necessitem respostes 
contundents; sobretot, aquests inversors han de saber que aquí no tenen les coses fàcils 
per anar expulsant veïns. 

Després, una altra cosa important a la qual no s’ha donat resposta és un recompte total 
de locals amb llicència de concurrència pública al districte o al nostre barri, al Gòtic, amb 
el total de locals, possiblement classificats en número i metres quadrats, que hi havia 
abans de la regulació del «pla d’abusos CiU-PP». Volem saber com s’ha desenvolupat 
aquest «pla d’abusos» contra el veïnat i com es pot revertir això. 

Després, també quants hotels es van aprovar al final del mandat passat, de Trias, i què ha 
suposat en termes de pèrdua de població. Per exemple, a Joaquim Pou sabem que van 
haver de marxar unes quaranta famílies. 

I, després, tenim el tema que ja comença l’estiu a Barcelona –avui no estic gaire fi perquè 
ahir no vaig poder dormir, perquè es veu que la festa continua–, aquí comença més d’hora 
que en altres llocs del món, què es farà amb les andròmines? Sabem que hi ha un pla i 
tal, però veiem que continuen circulant i que és un perill per a la gent gran, per als petits i 
per a tothom al barri. 

Després, hem detectat edificis del pla Dintres que s’estan fent servir..., o alguns 
apartaments que s’han beneficiat d’ajudes públiques i ara són apartaments turístics. Això 
crec que s’ha de revisar molt a fons, perquè, clar, si hem de donar diners públics per fer 
apartaments turístics il·legals que defrauden hisenda… Bé, és que és increïble. 

Bé, doncs, ja ho tinc tot. 

La presidenta comunica que ja han fet cinc intervencions i que ara és el torn de la 
regidora. 

La regidora  

Benvingut a tothom, tot i que és una mica tard, com que és la primera audiència, bon any. 
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Al senyor Carles, que m’escriu sovint comentant sobretot el tema de les banderes, vaig 
per parts: aquests armaris elèctrics són competència i s’ha d’encarregar del seu 
manteniment les companyies de llum, aigua i altres. Llavors, quan hi ha una intervenció 
com la que ha descrit vostè, que es truca a la Guàrdia Urbana i es fa una intervenció 
d’urgència, després el que es fa és perseguir aquestes companyies perquè facin els 
arranjaments que cal fer. Això a vegades s’aconsegueix de manera més ràpida i a 
vegades no s’aconsegueix de manera ràpida, i llavors ens trobem que hi ha armaris que 
triguen a arreglar-se. Però sí que hi ha un espai conjunt de coordinació de l’Ajuntament 
amb les companyies on aquests temes es van portant i, a més, se les va perseguint. Si en 
algun cas es detecta que hi ha perill, s’actua d’urgència. 

Per la part que deia dels sacs, és veritat que l’ordenança marca una retirada màxima en 
un període de vint-i-quatre hores després de l’ús, i també que l’any passat es van retirar 
un 98 per cent dels sacs que s’havien posat a la via pública, és a dir, ens queda un 2 per 
cent. Però també quan això no es fa, se sanciona. 

I, després, per la part de la pensió, que, a més, ho ha comentat diverses vegades, no 
contempla la normativa que els hotels puguin tenir banderes i se n’han anat retirant 
lentament, encara en queden moltes. Però, en el cas de la pensió de Petritxol, no ens 
consta cap expedient, perquè això ja ho va comentar, crec que fa un any. Normalment, 
abans de posar una multa s’avisa i es fa un requeriment, s’envia una carta que diu: 
«Vostè ha de treure la bandera perquè això incompleix una normativa.» I en el cas de 
Petritxol, 12, no tenim cap expedient obert ni res. Llavors, aquesta amenaça de multa no 
acabem de saber ben bé d’on ve. 

Al José, se ha intensificado la presencia de Guardia Urbana y de Mossos d’Esquadra 
conjuntamente en Robador, porque, además, hace poco también hubo una agresión. En 
el caso de Robador, 23, ya sabes que también la presencia de la Guardia Urbana está 
como mínimo hasta que cierran los locales, justamente para asegurar que cumple con el 
horario que le permite su licencia. Es decir, nosotros no podemos decirle a Robador, 23, 
que cierre a las diez, porque la licencia le permite cerrar más tarde. Sí que Robador, 23, 
se ha presentado a unas subvenciones del ICUB para poder insonorizar mejor el local. 

Y en Robador, que es una zona que ya hemos dicho muchas veces que es compleja, es 
uno de los sitios donde más se interviene. Por ejemplo, el piso que comentas tú de venta 
de drogas de Robador, 23, es cierto que tanto Mossos como Guardia Urbana lo tienen 
controlado y que la intervención judicial –también lo hemos explicado muchas veces– no 
es inmediata, hay que trabajarlo, y no siempre el juez da el permiso para entrar con toda 
la rapidez que desearíamos. 

Dolors, que comentaves això de Notariat, que, de fet, ja ho havíem anat parlant: ara 
mateix no hi ha res allà dins, el que hi ha és que han forçat la persiana en més d’una 
ocasió. A més, tu ho coneixes molt bé, Notariat, 7, que hi va haver un precintat 
administratiu, després hi va haver un precinte judicial. I, de fet, trencar aquest precinte 
judicial, si no m’equivoco, és una infracció, vull dir, ja no és només una infracció 
administrativa, sinó que s’està desobeint l’ordre d’un jutge. Llavors, ells han forçat la 
persiana, però no han entrat al local. I, de fet, et diria que si tens el contacte del propietari 
ens el facis arribar, perquè el que interessa és que el local aquest es llogui de la manera 
més ràpida possible per dedicar-lo a una activitat que sigui regular, com a mínim. 
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En el tema neteja, que és un tema recurrent des de fa molts anys, no només des de fa un 
any i mig, ara s’ha començat –ho havia comentat en alguna audiència pública i en algun 
consell de barri– aquesta campanya de sensibilització més a nivell de ciutat també en el 
districte per fer que la gent sigui conscient de què és el que ha de fer amb la brossa. 

En altres barris –és cert que en el Raval no– s’ha generat algun equip de treball amb 
veïns i responsables de neteja de l’Ajuntament per aquests desajustos de camions que 
passen a hores que no toca o que molesten els veïns, o que hi ha llocs on es rega molt i, 
llavors, es rovellen les persianes dels locals. Això ho podem fer al Raval, però també és 
veritat que des de l’estiu hem estat fent, jo mateixa i gent de l’equip amb la gent de neteja, 
itineraris justament perquè es veiés directament on hi havia més brutícia i on hi havia 
desajustos. I, sobre la base d’això, ara s’han començat a implementar també alguns 
canvis en la forma de funcionar de la neteja del districte. Segurament, hi haurà coses que 
veiem que s’han de millorar, altres que estan funcionant bé, d’altres no. Però, és un tema 
que estem treballant. 

I, llavors, Lancaster, Arc del Teatre, Guàrdia, efectivament, hem tret l’aparcament, perquè, 
a més, era una cosa que havíeu demanat moltes vegades –ens vam assabentar que feia 
molts anys que es demanava– i tampoc era tan difícil treure-ho. 

Pel que fa a la convivència, és una zona complicada, i d’això crec que vosaltres en sou 
molt més conscients que jo, però és evident. Així que estem treballant en un pla de 
convivència, que espero que us puguem presentar aviat, no només per a aquella zona, 
sinó per a tot el districte. 

Sí que dir que una de les primeres queixes que vam tenir en les audiències –que, a més, 
tu véns molt sovint–, que crec que era del José Manuel, era també respecte al Teatre 
Principal, que finalment ha cessat l’activitat. I sí que et demanaria que si tens constància 
d’algun lloc on hi hagi tràfic de drogues en concret –no cal que ho diguis aquí, a 
l’Audiència Pública– ho notifiquis a Mossos i Guàrdia Urbana. De fet, hi va haver fa un 
parell de mesos una intervenció justament a Arc del Teatre en un dels pisos on hi havia 
tràfic de drogues. I, per tant, es va actuant per part dels cossos policials. 

Al Diego, bé, ja ha sortit més vegades, compartim la preocupació per la manca 
d’habitatge. De fet, hi ha una política activa no només de construcció, sinó també 
d’adquisició d’habitatge, i és lenta, perquè en realitat portem molts anys d’endarreriment 
de creació de parc públic d’habitatge. I això és una de les formes de combatre l’expulsió 
de veïns. Però ara mateix a la ciutat de Barcelona tenim un 1 per cent de parc d’habitatge, 
quan hauríem de tenir, si ens volem comparar amb ciutats europees, un 25 per cent. I, per 
tant, anar caminant cap a aquest 25 per cent no es fa en un any ni en dos. 

També hem presentat un pla d’habitatge, que jo crec que és bastant ambiciós i que 
exprimeix, per dir-ho d’alguna manera, les competències municipals que tenim en temes 
d’habitatge. Perquè cal recordar que la regulació del preu del lloguer és més competència 
de la Generalitat o canviar la LAU, que seria una de les coses que ens ajudaria molt, és 
competència de l’Estat espanyol, i, de fet, el Govern del PP fa molt de temps que no 
mostra molta voluntat de canvi en aquest sentit. 

Això del recompte dels locals de concurrència pública, aquestes dades hi són, quants 
locals de concurrència pública tenim ara mateix, en quin epígraf estan, el que no hi ha és 
un cens de les activitats que hi havia prèviament, i, per tant, aquestes dades no les podem 
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facilitar perquè no les tenim, no perquè no vulguem. Sí que podem buscar aquesta 
informació que demanes de quantes llicències d’hotel es van donar a l’última època del 
mandat anterior. I això sí que et demanaria que, amb algun conseller o bé per registre, 
entris formalment la sol·licitud. 

I amb els ginys, els vehicles de mobilitat personal, d’aquí a poc tindrem l’aprovació inicial 
del canvi d’ordenança, que ja hem explicat moltes vegades que va en la línia de permetre 
que aquests vehicles de mobilitat personal, en tant que vehicles més sostenibles, puguin 
circular per altres zones de la ciutat perquè els veïns els puguin fer servir, però ser més 
restrictius a Ciutat Vella, on tenim sobretot un ús molt enfocat al turisme. De fet, en 
aquesta línia, sí que recordar que, amb la suspensió que hem fet per elaborar el nou pla 
d’usos, hem incorporat les botigues de vehicles de mobilitat personal assenyalant que és 
una de les coses que volem regular. 

I el que comentes del pla Dintres i d’edificis que han rebut subvenció pública i que ara 
estan fent activitat d’apartament turístic il·legal, et demanaria que ens facilitis la llista, que 
entenc que és Escudellers, 44, el de Petritxol…, o sigui, que n’hi ha uns quants així, per 
poder fer les inspeccions que corresponguin. 

La presidenta dóna la paraula al senyor Carlos Báguena per al minut de rèplica. 

El Sr. Carlos Báguena Ruiz 

Referent a les banderes, jo volia saber si pensen canviar la llei perquè es puguin tenir –
penso que no molesten–, o poder dir a aquesta senyora de la pensió: «Pot posar vostè les 
banderes que no la multarem.» Perquè la senyora no s’atreveix a posar-les perquè hi va 
anar un guàrdia urbà a amenaçar-la; o sigui, que ell no en donés part, això ja no ho sé. 

Els sacs marrons continuen. Aquest final de setmana, si volen, jo els enviaré una dotzena 
de fotos –bé, per la bústia ciutadana– en ple diumenge de Los Sacos Marrones, perquè 
són pràcticament sempre els mateixos. 

I això de l’electricitat seria molt lamentable que s’hagués de solucionar amb la mort d’un 
infant; això s’hauria d’obligar, però d’urgència, a la companyia, que és la culpable de tenir-
ho en mal estat, que ho arregli, però de seguida.  

La presidenta passa la paraula al senyor José Tapia Castelló per al minut de rèplica. 

El Sr. José Tapia Castelló 

Hola. Anoche vi uno de los robos, a romper la puerta de la casa. Y a mí me han roto la 
puerta dos veces ya y ayer puse una cerradura nueva. Me han robado una bicicleta. ¿Yo 
qué queréis que haga, rompen la puerta y la tengo que pagar yo? Esto lo pago yo solo, la 
propiedad, todos los vecinos cogiendo dinero para pagar yo la puerta. ¿Qué queréis que 
haga yo con ello?  

Todas las noches la gente en la puerta de mi casa: «Oye, sal de aquí.» Y los negros, los 
moros, todos: «Sal de aquí.» Y me quieren pegar. Cada noche. A mi mujer anoche…, a 
las diez de la noche bajé yo, iba a pegarle un palo en la cabeza. ¿Qué quieres que les 
haga, que los mate y vaya a la cárcel? No. No soy…, no quiero pegar a nadie.  
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La presidenta dóna la paraula a la senyora M. Dolors Font. 

La Sra. M. Dolors Font 

A veure, continuo dient que, a la part de dintre, que jo sàpiga, no està precintada la porta 
interior; per tant, amb clau poden entrar, el que li correspongui. Per tant, allà dintre pot 
haver-hi un magatzem il·legal dels elements aquests, que suposo que estan en un altre 
cantó fent el mateix. 

Això de la neteja, més escombra m’agradaria veure, i no en veig. 

A la petició havia posat també Boqueria. Aquest dematí he sentit jo una notícia del senyor 
Collboni que no sé què parlava de la Boqueria. No l’he enganxat tot, he enganxat només 
el final. Si sabeu alguna cosa i teniu un momentet, podeu explicar-m’ho i, si no, doncs, 
serà per a una altra vegada, perquè no m’he recordat de dir-ho. 

I tocant a Guàrdia, doncs, sí, el president us pot dir on hi ha hagut jaleo i on hi ha hagut 
l’ambulància allà al carrer Guàrdia i tot això. Després, que té paraula, a veure si li ho feu 
dir, perquè no li agrada gaire parlar de coses desagradables, a veure si li ho feu dir. 

Vinga, gràcies. 

La presidenta atorga la paraula a l’Associació del Barri Gòtic. 

El Sr. Diego Martín 

No res, el missatge per als especuladors, quin és. Perquè el que veiem és que continuen 
fent el que volen, continuen fent servir empreses com Desokupa, que sabem com actuen, 
i veiem que al final la gent ha de marxar. O sigui, que tenen la llei de la seva part, perquè, 
si no, no s’entén, o no hi ha prou força per part del Districte o de l’Ajuntament per fer-hi 
front. 

La presidenta dóna la paraula a la regidora per al segon torn de resposta. 

La regidora 

Al Carlos, per ser sincera, no hi ha previst cap canvi de normativa de paisatge urbà, i el 
que no podem fer és anar a dir-li a una persona que pot saltar-se la normativa i no la 
multarem. Això no ho podem fer com a Administració. Ara, si té un problema amb el 
funcionament del negoci, dins del Pla de desenvolupament econòmic, podem adreçar-la a 
aquells espais on pot formar-se per promoure millor el seu negoci. No crec que el 
problema del negoci sigui només no tenir banderes. Però sí té un problema de promoció, 
hi ha cursos de formació de l’Ajuntament que se li poden oferir sense cap tipus de 
problema. 

I en les queixes d’electricitat, hi ha casos que, quan les companyies no actuen, se les pot 
arribar a multar; això depèn sobretot de l’Àrea de Medi Ambient, però sí que se’ls està 
molt a sobre. 

A Paco, no se trata ahora de que nadie se tome la justicia por su mano ni que los vecinos 
vayáis a pegar a nadie; al revés, Guardia Urbana y Mossos, que están atentos a lo que 
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pasa en la calle Robador, intensificarán también la presencia en la zona en las próximas 
semanas. Y lo que sí que os pediría es, en el momento en el que detectamos que hay 
algún tipo de situación irregular, que llaméis también a la Guardia Urbana, aparte de venir 
a decirlo aquí cada vez que se produzca, claro que sí, pero sobre todo que llaméis al 112. 

Dolors, és que crec que no ho he dit clar abans, s’ha comprovat que no hi ha res a dins el 
local, o sigui, no és que hi hagi un magatzem encobert que no sé què, no sé què més, 
sinó que s’ha comprovat, que no t’ho he deixat ben clar. 

El que preguntaves de la Boqueria, efectivament, aquest matí el tenint d’alcalde Jaume 
Collboni, la regidora Montse Ballarín i jo mateixa hem presentat una mesura de govern del 
que farem a la Boqueria els propers anys. I, bàsicament, consisteix a recuperar o 
preservar l’essència del mercat municipal de la Boqueria. I així grosso modo, per no 
allargar-me, hi ha una part d’intervenció física, de millora de l’espai, no de tancar-ho, sinó 
d’intervenció. Hi ha una part de canvi de la normativa de l’ordenança de mercats, per a la 
qual cosa també necessitem el consens amb tots els partits, per limitar el nombre de 
productes elaborats que es poden vendre, perquè estigui més orientat a un producte 
també fresc, prohibir que es pugui consumir al costat de la parada, també perquè part de 
la Boqueria ha esdevingut un gran take away, menjar ràpid, també s’obligarà a canviar els 
aparadors perquè no puguin ser bars encoberts. Bé, hi ha vint-i-nou actuacions. Es 
presenta, de fet, la mesura dimarts que ve i, per tant, serà pública, però va orientada a 
això, a preservar l’esperit del mercat municipal de la Boqueria. 

I Diego, el missatge als especuladors és que ens trobaran de front. Saben també quines 
eines tenim com a Administració municipal; és a dir, nosaltres no podem regular i no 
podem prohibir que hi hagi compravendes amb plusvàlues i amb uns preus exorbitants; 
ara, podem, jo crec que com s’està fent a Lancaster, actuar si ho agafem a temps, tenim 
algunes eines per intervenir, i jo crec que les estem exprimint totes. Ara bé, aquí sí que 
necessitem el suport i la col·laboració de la resta d’administracions, perquè en realitat 
estem parlant de dinàmiques de capitalisme financer que són a nivell mundial. I aquí jo 
crec que també és important aquesta col·laboració amb els veïns. De fet, per sort, per 
exemple, els veïns de Lancaster han vingut, van mostrar preocupació, i van començar a 
denunciar-ho a temps. Perquè moltes vegades el que ens trobem és que aquestes 
situacions les coneixem quan ja és massa tard. 

La presidenta dóna la paraula al senyor Francisco Calvo Mata. 

El Sr. Francisco Calvo Mata (en nom propi) 

Buenas tardes. En esta Audiencia Pública de hoy, 9 del 2 del 17, decir en voz alta y fuerte 
que ya tenemos aprobados los presupuestos de Barcelona para el año 2017, por importe 
de 2.736 millones de euros, para luchar, entre otras cosas, contra las desigualdades que 
existen entre los setenta y tres barrios de Barcelona. 

Mi primera pregunta es: ¿qué importe está destinado a más de doscientos vecinos de 
Ciutat Vella, los llamados sensesostre, que podemos ver en los cajeros de la Rambla, 
entrada de edificios, como el de la Seguridad Social, y otros rincones? 

Segunda pregunta: ¿qué importe está destinado al plan Dintres?, ¿qué viviendas, por 
ejemplo, la de Ferlandina, 29, que lleva un año vacía, desde que se desalojaron a los 
ocupas, o Riera Alta, 22-24, que sigue habiendo pisos turísticos, dentro del plan Dintres 
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se van a rehabilitar, o si se ha terminado ya la famosa finca de Sant Pau, 65, con Sant 
Ramon? En enero, por ejemplo, que fui a visitarles, todavía no vivían. Arco de Sant Pau, 
16, Santa Elena, 65… En fin, infinidad del plan Dintres que está medio paralizado. Si de 
verdad va a tener fuerza y se van a ir rehabilitando viviendas para los vecinos. 

Como se me va a cortar dentro de un rato, quiero hacer una mirada y después, si tengo 
tiempo, alguna pregunta más, una mirada sobre persianas que abren para hacer obras, 
¿tienen permiso para su actividad? Hablo, por ejemplo, de Ramblas, 129, la antigua Casa 
Llobet, que quieren instalar un punto informativo de turismo, ya está medio hecho. O 
Carmen, 40, los antiguos Muebles Batlló, que quieren montar una pizzería, ¿tienen 
permiso? O en la calle Tallers, un edificio catalogado, la Casa Magarola, donde estaban 
los papeles y el cartón Bachs, que quieren montar allí un restaurante, ¿tienen licencia, 
pueden hacerlo, no pueden hacerlo, insiste alguien en cortarles? 

Sigo con mi tercera pregunta: en el Raval tenemos equipamientos sanitarios, entre ellos, 
el Raval Nord, que está que se cae, que es una pena. Ya los profesionales hicieron un 
escrito, hemos hecho firmas. Y si tiene constancia el Distrito de si lo van a cerrar y 
tendremos que irnos a otro CAP o podremos seguir allí. 

La cuarta pregunta era la maravillosa Escuela Massana, que la Carmen Pinós nos está 
haciendo un edificio mundial, maravilloso. Si los vecinos de Ciutat Vella, como del resto 
de Barcelona, vamos a tener una presencia y nuestros jóvenes, niños y adolescentes van 
a ser profesionales del diseño, de la cerámica y de otros. Si se tiene en cuenta eso, de 
que los equipamientos siempre han sido de ciudad y no de Ciutat Vella. 

Y quinto, mi felicitación por el arbolito de allí abajo, que lo he ido a tocar, porque a ver si 
no lo rompen, el arbolito. Si se tiene en cuenta los arbolitos de la plaza Padró, que faltan 
dos arbolitos, y en la calle San Antonio Abad, otros dos. En fin, hice un escrito de unos 
treinta arbolitos y algunos los han puesto y otros no. Si vamos a tener una ciudad, 
Barcelona verde… Bueno, esto de los arbolitos a ver si se pueden poner también en el 
Gótico, igual que se pusieron en el Raval. Y al principio, en los tiempos de Clos y Casas, 
dijeron que era imposible; ahora diréis que también es imposible poner arbolitos en el 
Gótico, pero puede haber arbolitos en el Gótico. 

Muchas gracias por todo.  

La presidenta passa la paraula al senyor Jordi Callejo. 

El Sr. Jordi Callejo (en nom propi) 

Buenas tardes. Primeramente quiero dar las gracias a todos mis vecinos y quiero dar las 
gracias a Resistim al Gòtic, a la PAH, a l’ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme 
Sostenible). 

Y quiero que me expliques, Gala, cuál es la estrategia por parte del Ayuntamiento con el 
tema de Lancaster. No queremos ser pesados con este tema: son cuarenta familias que 
se van a ir a la calle. Lancaster, 7, 9 y 11; en el 13 ya pasó, ya lo sabes. Pero somos así 
de pesados, vamos a seguir luchando, porque son muchos vecinos que no pueden dormir 
por la noche. Muchos vecinos. Y aquí lo veis. Así que esto es urgente, no podemos 
aguantar más la especulación. 



 
 
 

12 

Y, simplemente, quería acabar con esto, ¿vale? Pero, por favor, haz un llamamiento y una 
amenaza a todos los inversores en Barcelona que quieran invertir en Ciutat Vella; no 
aguantamos más –no aguantamos más–, todos vosotros lo tenéis que saber. Igualmente, 
la prensa lo sabe. Seguimos dando entrevistas, seguiremos luchando hasta el final. 

La presidenta dóna la paraula al senyor José Manuel Cabrera. 

El Sr. José Manuel Cabrera (en nom propi) 

Buenas noches. Bueno, ya me conocéis, no hace falta que me presente. Ya escucháis lo 
que está diciendo todo el vecindario, y es un día y otro día, y siempre lo mismo. Calle 
Lancaster, aquí los vecinos desesperados; calle Guàrdia, estamos más o menos, ya 
habéis escuchado a mi vecina.  

No sé, a ver, por ejemplo, los locales de concurrencia pública tienen una licencia, no se 
puede actuar; entiendo que vale, que las leyes son las que hay, pero, ¿qué ocurre con los 
ilegales? ¿Se podrá actuar con los locales ilegales, las fiestas, los patios donde organizan 
fiestas? Hemos denunciado a través de la Asociación de Veïns d’Arc del Teatre: 
Lancaster, 10, unas fiestas impresionantes, están cobrando entrada, ponen una alfombra 
roja, plantas en las puertas y ahí, venga, fiesta y todos para arriba y todos para dentro y 
todos para fuera. 

Hay dos señoras en el número 10 que las tienen amargadas, dos hermanas totalmente 
amargadas. Lo hemos denunciado un montón de veces. Continúan –continúan–, una vez 
y otra vez. Ahora, en invierno, como parece ser que no hay bastante turismo, pues, han 
parado un poco, pero ya estamos aterrorizados, porque el calor está ya aquí a la vuelta de 
la esquina. Todo el mundo en la ciudad se alegra cuando llega la primavera, menos los 
vecinos del Raval, que ya empezamos a temblar: «Uy, parece que sube el termómetro», 
uy, en cuanto tiene que subir el termómetro, temblando. 

¿Qué hacemos? No podemos dormir, no podemos descansar. No sé, entiendo que es un 
problema, no es fácil, pero es que alguna solución tendrá que haber, no nos podemos 
quedar así y decir: «Bueno…, clar, el soroll està enquistat.» Pues, lo dejamos correr. 

Un ejemplo: esta semana se ha alquilado un piso en mi escalera, los chicos entraron el 
viernes por la noche, de alquiler, en el piso, el sábado por la mañana estaban devolviendo 
las llaves y se estaban marchando. No duraron nada más que una noche. En cuanto 
vieron lo que había, dijeron: «No, nosotros aquí no nos podemos quedar.» Así no 
podremos nunca tener un barrio normal, jamás en la vida. De esta manera no podremos 
tener un barrio normal nunca. Claro, la zona es buena, es céntrica, lo tenemos todo a 
mano, pero la gente en cuanto llega dice: «Yo cómo voy a vivir aquí, si me tengo que 
levantar a trabajar, bueno, es que me muero.» Así no podremos tener nunca una zona… 

Es que desanima porque lo estás viendo y dices: «Bueno, claro, si viene una gente a vivir 
que quiere vivir aquí y no duran ni una noche, nosotros llevamos toda la vida.» Pues, 
mira, estamos acostumbrados al ruido, pero los que vienen no quieren. Y así estamos 
todos.  

Y estáis oyendo, si nada más tenéis que oír lo que dice el vecindario. ¿Cómo está la 
gente de Lancaster? No puede vivir. Y es igual, y vienen de Joaquim Costa, también, y 
vienen de Ferlandina, también. 
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No tengo nada más que decir. Gracias. 

La presidenta passa la paraula a la senyora Òria Martínez Serra. 

La Sra. Òria Martínez Serra (en nom propi) 

Hola, bona tarda a tothom. Estic fent una investigació sobre les expropiacions, 
expropiacions n’hi ha poques, però expulsions o el que fos de Procivesa, Focivesa. 

En primer lloc, vull denunciar la mala gestió de l’arxiu de Procivesa i, en segon lloc, 
m’agradaria que s’obrís l’accés a l’arxiu de Focivesa per poder fer aquesta investigació, 
perquè crec que és interessant i que hauria de ser de domini públic. 

Llavors, a la meva finca, que és de Foment de Ciutat, hi ha una «vivenda» buida des de fa 
uns deu anys i un local també, Serra Xic, 2. 

El meu cas, que va ser una expropiació, però en realitat és una compravenda forçada, és 
insostenible, no puc pagar el que em demana Foment de Ciutat, que són 80.000 euros, 
trenta anys d’obligació de viure a la «vivenda» aquesta, que era dels meus avis i ara en 
sóc jo la propietària. No puc llogar, no puc vendre, pago un IBI de set-cents euros a l’any, 
més sis-cents euros d’administrador de finques; és insostenible, no puc. 

I, per últim, veient el que queda de l’arxiu de Procivesa, estic veient indicis clars de 
corrupció, i m’agradaria saber si hi ha algun servei de suport per investigar això, perquè, 
clar, jo sola no ho puc investigar tot això. Clar, hi ha una bústia per denunciar la corrupció, 
però és que no puc fer una denúncia sense una investigació prèvia. I, a més a més, com 
que l’arxiu és molt deficient es fa més difícil la investigació. 

Gràcies. 

La presidenta dóna la paraula a la senyora Isabel Joaquín. 

La Sra. Isabel Joaquín (en nom propi) 

Bé, jo em queixo que moltes vegades aquesta senyora i jo venim si ens assabentem que 
fan un ple, perquè a vegades arriba la carta un dia o dos després que ja l’han fet, no sé 
per què. Després, posen uns rètols a les portes de les cases, a baix, al portal, que al cap 
d’una hora que passes ja no hi ha el rètol, que avisen d’això, que hi ha un ple. Doncs, tots 
aquests brètols que estan tacant i pintant portes, persianes, les parets, home, és que no hi 
ha dret aquesta manera de fer tan insòlita, eh? 

Després, Pintor Fortuny, que té uns arbres molt macos, ara que no hi ha fulles podem 
veure el carrer, però són tan frondosos que a l’estiu no veiem passar ningú. Només surts 
al balcó i ja veus els arbres i les fulles i s’ha acabat, ni la gent ni els cotxes ni res. Potser 
els haurien de podar més sovint perquè poguéssim veure alguna cosa. 

Moltes gràcies. 

La presidenta dóna la paraula a la regidora. 
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La regidora 

Francisco, que tú has comentado muchas cosas, has hecho varias preguntas de 
presupuestos, la verdad es que no me sé el presupuesto de memoria, pero sí que en la 
web del Ayuntamiento, en la parte de transparencia, tienes un desglose bastante 
exhaustivo, por no decir totalmente pormenorizado, del presupuesto, que también se va 
actualizando conforme se van gastando las partidas. Entonces, ahí sí que lo tienes todo. 

Sobre sin techo que preguntabas, de hecho, hay un plan de sensellarisme 2016-2020 que 
prevé la inversión de 5 millones de euros y la construcción también de varios 
equipamientos. Porque uno de los problemas que tenemos para poder aplicar, por 
ejemplo, el housing first es que no tenemos suficiente vivienda para poder atender al 
colectivo de personas sin hogar. También se ha incrementado el número de personas que 
trabajan detectando sin techo en concreto en Ciutat Vella, pero también en otros distritos 
de la ciudad. 

De los diferentes locales que has comentado, Ramblas, 129, Carme, 40, Tallers, la Casa 
Magarola y demás, sí que te pediría que lo entres pos escrito, porque yo, sinceramente, 
no me sé todos los expedientes de memoria. En principio, tienen que poder abrir o 
cambiar un local comercial aquellos que tienen licencia, y después de la suspensión de 
licencias que hicimos, han seguido en curso aquellas licencias que ya estaban solicitadas. 
En principio, si alguien abre sin licencia, pues, se le hará cesar la actividad. 

Lo que comentas del Raval Nord somos muy conscientes, de hecho, parte del equipo ha 
hablado con la directora y desde el Área de Salud también se está trabajando también 
con la Generalitat la posibilidad de abrir un nuevo CAP del Raval Nord. Ahora tenemos 
que encontrar la ubicación, y estamos en ello, porque el CAP del Raval Nord tiene que 
estar en el Raval Nord, y no es tan fácil en el Raval encontrar una ubicación para un 
equipamiento como un CAP, pero espero que pronto tengamos una solución. 

Y lo mismo con la Massana, que el destino del viejo edificio de la Massana aún está por 
definir. Y en la nueva Massana que se está construyendo, los alumnos que pueden 
acceder a la Massana son todos los de la ciudad. 

Sí que decirte que, como sabes, anunciamos que se ha empezado un censo de pisos 
vacíos y uno de los distritos era Ciutat Vella. De hecho, te pediremos también 
colaboración con este conocimiento exhaustivo que tienes de los inmuebles que hay en el 
distrito. 

Y sobre los árboles, sí que está previsto poner árboles en Sant Miquel y en Sotstinent 
Navarro, en el Gótico, y hay un pla d’arbrat también que se presentó hace poco 
justamente para reverdecer la ciudad. 

Jordi, Lancaster, 7, 9 y 11, muy de acuerdo con algunas de las cosas que has dicho. 
Insisto también, y creo que esto es importante dejarlo claro, que nosotros tenemos las 
competencias que tenemos a nivel municipal. Aquí creo que hay tres coses diferentes. 
Una es que se han hecho inspecciones en todos los edificios justamente para comprobar 
que el estado de mantenimiento del edificio es el que corresponde, para, si no, poder 
sancionar a la propiedad, y que es una forma también de obligarla a interactuar con la 
Administración y de poder proponerle fórmulas que permitan mantener los contratos de 
alquiler que están vigentes ahora mismo. Y esta es una de las líneas que estamos 
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trabajando. El mensaje a los especuladores es claro, pero también como le decía antes a 
Diego, con las herramientas que tenemos ahora mismo. 

Y un poco también lo que os comenté en la reunión. De hecho, hicimos esa reunión 
abierta para que todo el mundo tuviera claro cuáles eran sus derechos como inquilino. 
Porque muchas veces estos especuladores se aprovechan justamente de un 
desconocimiento que tenemos de nuestros derechos como inquilinos para ofrecernos mal 
pagarnos para que dejemos un piso, aprovechando que están comprando un edificio en 
malas condiciones. Yo creo que aquí también es importante el papel que jugáis vosotros 
de ir compartiendo la información entre vosotros y de hacer frente a situaciones en las 
que intentan tomarle el pelo a un vecino que, bueno, piensan que pueden engañar. 

Dicho esto, hicimos la reunión con vosotros, hemos hecho las inspecciones. Hay otras 
acciones en curso, efectivamente. Nos volvemos a reunir cuando queráis y también 
volvemos a hacer sesiones abiertas cuando queráis. De hecho, el día de la reunión que 
vosotros habíais solicitado, apareció el administrador, ¿no?, que le dijimos que no tocaba, 
pero que si se quería reunir que lo podíamos hacer. Le hemos ofrecido una reunión, 
porque entiendo que nos tenemos que reunir con todo el mundo, y de momento no nos ha 
respondido, o sea que de momento no hemos visto que haya gran voluntad de diálogo. 

Només una cosa més: es crucial que las situaciones que se conozcan así, o sea, de 
hecho, Lancaster lo conocemos justamente por la Assemblea del Gòtic y por vosotros que 
dais la alarma, y es crucial que los vecinos denuncien. Cuando hay situaciones así, 
nosotros no somos conscientes de cada administrador o cada especulador que va a tocar 
a la puerta de un vecino. 

José Manuel, Lancaster, 10, en concreto, se han hecho algunas actuaciones por parte de 
Guardia Urbana y algunas de estas fiestas se han multado y se ha intervenido. Eso quiere 
decir también que tenemos que actuar cada vez que hay una fiesta. Es cierto que 
Lancaster, Guàrdia…, això és una zona molt complicada. Y nosotros ya anunciamos, y el 
plan de usos también irá en esta línea, la voluntad de regular el ocio nocturno que 
tenemos en la ciudad. 

Y aprovecho que hay mucha gente de Lancaster, hicimos una sesión abierta con vecinos, 
que se puede repetir, justamente porque el solar que tenemos entre Arc del Teatre, 
Guàrdia y Lancaster es fruto de un plan urbanístico que lleva trece años planeando, por 
decirlo de alguna manera. Sí que es un plan urbanístico que yo creo que no hubiéramos 
hecho como gobierno, pero entendíamos que ahora lo que es importante es acelerar que 
esta situación se resuelva, que no puede ser que tengamos trece años un planeamiento 
urbanístico sin ejecutarse. Y, por lo tanto, las actuaciones de derribo de aquellos edificios 
que quedan tendrían que empezar en mayo-junio para poder acabar de ejecutar la 
actuación. Es una actuación, y esto es el plan que heredamos, que sobre todo tienen que 
ejecutar privados y se tienen que poner de acuerdo. Quiero decir que aquí estamos 
trabajando, pero que tiene una dificultad añadida. 

También aquí, como que ha salido alguna vez, ahora estamos mirando si se puede 
realojar a las familias en situación de vulnerabilidad del edificio que hay en la esquina de 
Lancaster con Arc del Teatre.  

Pero la voluntad es que este año hayamos avanzado bastante en las actuaciones en esa 
zona. También, porque creo que saldrá –creo no, seguro que saldrá–, una de las quejas 
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que han salido muchas veces en las audiencias públicas es el estado del solar ahora 
mismo, que para limpiarlo tenemos que hacer que la propiedad lo limpie y esto es un 
problema de higiene también. 

L’Òria, molt d’acord que s’ha d’obrir l’accés, l’únic que digitalitzar i obrir els accessos als 
arxius no és tan fàcil. Sí que et diria que qualsevol dificultat o qualsevol…, o sigui, em 
consta que des de Foment de Ciutat se t’ha rebut diverses vegades, però que si hi ha 
documentació que et falta, que ens ho facis saber i que, en la mesura en què existeixi, la 
posem a la teva disposició. 

Si a Serra Xic, 2, hi ha un local i un habitatge buit, ho mirem, perquè no hauríem de tenir 
cap habitatge buit ni cap local buit com a Administració, més amb la demanda de locals 
que tenim a tot el districte per part d’entitats, i d’habitatge. 

Sí que –aquest desconec si entra a dins d’això– alguns habitatges públics estan buits 
perquè formen part d’uns pisos de contingència per si hi ha alguna emergència poder 
reallotjar ràpidament veïns. Però si no és el cas, mirem de mobilitzar-lo, que es diu. 

Sí que et diria que les acusacions de corrupció són molt greus i, llavors, efectivament, s’ha 
de mirar bé. Hi ha la bústia ètica i el que fa l’Ajuntament és triar, mirar què és el que s’està 
denunciant i a partir d’aquí fer la feina interna. I això és el canal que hem obert per a 
casos que puguin suposar males pràctiques. 

I en el que comentes dels criteris amb què heu de viure, que comentaves que pagueu 
d’IBI i de tal, si hi ha més veïns en la mateixa situació, podem revisar aquests criteris, tot i 
que entenc que aquests pisos són del Patronat de l’Habitatge. Però estaria bé saber si hi 
ha més veïns en la mateixa situació que tu. 

I a la Isabel, que és cert que aquestes audiències i els plenaris es convoquen via mail, via 
xarxes socials i via carta, llavors, si estan arribant tard les cartes, mirem de fer l’enviament 
prèviament perquè puguin arribar a temps. 

Sobre la poda dels arbres de Pintor Fortuny, en realitat, generalment, la vegetació s’ajusta 
a aquella vegetació que és pròpia de la zona; per tant, podem preguntar a Parcs i Jardins 
quins són els criteris de poda, però tenen molt a veure amb la salut d’aquestes plantes. 

La presidenta dóna la paraula al senyor Jordi Callejo per al minut de rèplica. 

El Sr. Jordi Callejo 

En relación con el tema del edificio, ya ha quedado bastante claro. 

Y es importante también el tema de asfaltar la calle de Lancaster y el tema del tráfico de 
drogas también; sigue habiendo en Lancaster, 7, 9, 11. 

Y, para acabar, quiero también dar las gracias al Jordi Rabassa y Martí de l’ABTS. 

La presidenta passa la paraula al senyor José Manuel Cabrera. 
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El Sr. José Manuel Cabrera 

Bueno, si me dices que actuasteis en estos locales, es posible que este invierno no haya 
habido tanta gente porque hayáis actuado, porque desde la Asociación de Arc del Teatre 
lo hemos denunciado muchas veces. Y es posible que, efectivamente, Guardia Urbana 
haya intervenido. Si esto es muy sencillo: en cuanto la gente ve que es impune, que 
puede hacer lo que le da la gana, continúa; cuando se les multa, cuando ven que esto no 
puede ser –porque es que no puede ser, porque están ejerciendo ahí una actividad como 
cualquier otra discoteca–, cuando la gente ve que no le sale a cuenta, se van. Es una 
desgracia, porque los que están viniendo al barrio no vienen a beneficiar al barrio; vienen 
a aprovecharse de él y a fastidiarle. Ese es el problema. Los locales que llevan toda la 
vida en el barrio no solemos tener problemas con ellos, es gente que lleva toda la vida, 
nos conocemos, nos entendemos; es el que viene ahora: monto, gano dinero rápido y me 
voy. 

Gracias. 

La presidenta dóna la paraula a la senyora Òria Martínez Serra. 

La Sra. Òria Martínez Serra 

Em consta que el pis és de Foment de Ciutat, o sigui, el pis buit era de Focivesa, suposo 
que ara és de Foment de Ciutat. 

El diàleg és inexistent, he intentat parlar, de fet, vaig a pagar en mà, perquè em vegin la 
cara, però és inexistent. Jo vaig contractar una advocada que va anar a parlar amb el 
director de Focivesa per aquestes condicions que dic que no puc sostenir i l’únic que va 
aconseguir l’advocada va ser que em deixessin amortitzar. Però ara no em deixen, jo ho 
intento, vaig i dic: «Vull amortitzar», i em diuen que no, encara que el director li va dir a 
l’advocada que sí que ho podria fer. 

I, bé, no sé si la solució és que jo aquests documents que veig els enviï a la bústia i 
l’Ajuntament… 

La presidenta dóna la paraula a la regidora. 

La regidora 

Jordi, sí, no solo Lancaster, sino en esa zona y en general, además, hay una actividad, 
digamos, también intensiva por parte de Mossos y Guardia Urbana, y justo también hay 
prevista una mejora de la calle Guàrdia y la del Est, de momento. No te estoy diciendo 
Lancaster, es cierto, pero esa zona ya está en el punto de mira, por decirlo de alguna 
forma. 

José Manuel, puede ser a raíz de la actuación de Guardia Urbana. De hecho, aprovecho 
también, porque muchas veces en estos espacios salen muchas quejas sobre Guardia 
Urbana y Mossos d’Esquadra, para reconocer el trabajo que hacen, que muchas veces es 
invisible y poco agradecido y que en casos como este se ven los frutos. 

Òria, molts dels pisos de Foment de Ciutat han passat a mans aquest mandat al Patronat 
Municipal de l’Habitatge. En tot cas, sí que et diria parla, quan acabem l’audiència, amb el 
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Jordi Rabassa per mirar aquest cas en concret, perquè si no t’estan cobrant…, bé, és una 
situació greu que hem de poder atallar i que no hauria de ser l’habitual. 

I sí que, efectivament, el canal que tenim és la bústia ètica. 

La presidenta dóna la paraula a l’Associació de Veïns del Raval, al senyor Jorge Illas. 

El Sr. Jorge Illas (en nom de l’Associació de Veïns del Raval) 

Buenas noches. Bueno, tengo tres cositas para comentar. Lo primero es que nos vienen 
bastantes vecinos que nos están preguntando sobre la obra de la plaza Folch i Torres, 
porque nadie tiene claro lo que se va a hacer allí, ni lo que es ni que se está haciendo ni 
que se va a hacer, vaya. Entonces, analizando un poco todo esto, se vio que esto es una 
cosa que se aprobó a finales del 2015, que luego salió publicado en enero del 2016, con 
un presupuesto del barrio del año pasado de 1 millón y medio de euros, que este año ha 
vuelto a salir, ya que no se había hecho nada, pero con un presupuesto de 2.190.000 
euros. Es decir, en el simple hecho de un año al otro de no haberlo hecho ha habido una 
subida de 690.000 euros. 

El señor Pep García solicitó por correo electrónico, ya que estaba claro que estaba fuera 
de plazos, al ver todo esto, si se le podía enviar el proyecto para analizarlo y ver 
exactamente, pues, la justificación de esta cantidad de dinero. Evidentemente, no ha 
llegado ningún correo, no ha llegado ninguna contestación. 

Entonces, hay muchas preguntas en esto, porque, aparte, si no sabemos lo que se va a 
hacer, no podemos valorar si esto es correcto o no es correcto. Tampoco no sabemos si 
esto se ha licitado por concurso público o se ha hecho por fases, que es una de estas 
cosas que así todo es más opaco y queda más divertido. De hecho, hoy ya están tirando 
abajo la plaza, ya están con las excavadoras. Pero me he dado antes de venir una vuelta 
a todo el perímetro y no hay la placa correspondiente indicando la fecha de final de la 
obra, de inicio, cuál es el presupuesto, ni la empresa que lo hace. Nada, no hay 
absolutamente ningún dato. La pregunta es cómo podemos conseguir esta información. 
Esta es la pregunta. 

Luego, también nos preguntan los vecinos de la parte de la Paloma, que están 
preocupados, porque no saben exactamente el Ayuntamiento qué tipo de licencia les han 
dado o qué es lo que tienen allí, porque ellos siguen teniendo los problemas de ruido. Sí 
que se ha leído por ahí, porque tampoco no tenemos una gran información, más que lo 
que dice la prensa, que sí que se han hecho unas medidas para el problema de los 
incendios y, bueno, pues, civilizar un poco la gente que esté en la calle. Pero la gente sale 
a fumar y se civilizan ellos solos, es decir que follón hay. 

Respecto al tema de la posibilidad de incendio, aquello al ser un edificio que es protegido 
y que es todo de madera, porque hay grandes cantidades de madera, por mucho que se 
hayan hecho cortafuegos, la gente tiene una cierta inquietud en saber qué tipo de 
seguridad tiene esto. Y también nos interesaría saber cómo podemos informarnos 
realmente o ver los informes de los bomberos para saber exactamente qué es lo que se 
ha concedido ahí. ¿Vale? 
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Y luego, como tercero, pues, esto hoy va a ser un poco recurrente, porque voy a hablar 
sobre los temas de la calle Santa Mónica, Montserrat, Guàrdia, Arco de Triunfo…, bueno, 
todo esto que hoy está siendo el orden del día. 

Hay gente que nos está comentando que allí realmente en esta zona, por ejemplo, en la 
calle Montserrat y todo esto, hay una serie de edificios que tienen unos pisos de alquiler 
social que normalmente es donde se están derivando servicios sociales a gente mayor 
que se quita de otros lados, porque pagan una rentas muy mínimas, o sobre todo son 
gente –hablo de la gente mayor, ¿eh?, ya no hablo de otros– con muy pocos recursos, es 
decir, prácticamente sin recursos y sin ningún tipo de capacidad de hacer nada diferente. 
Y, entonces, el problema es que viven empastillados, porque no pueden dormir con el 
ruido. Es decir, hay gente que es un poco más esto que ha llegado a bajar con un cuchillo 
allí al bar de abajo para decir que, bueno, pues, eso, que si no callan, la va a liar. Pero la 
gente mayor no dice nada, simplemente va al médico y le da pastillas y duermen 
empastillados. Y, luego, durante el día están los pobres medio groguis. Entonces, claro, 
esto, pues, da mucha pena –da mucha pena.  

Yo este fin de semana fui a ver el CAS de Lluís Companys, precisamente, para ver cómo 
estaban las instalaciones, y vi con el respeto y el cariño que se estaba tratando a la gente 
que iban allí a hacer un tratamiento o a hacer su venopunción o lo que fuera. Y, claro, me 
pareció muy bien, me pareció una cosa muy correcta, pero me pasó por la cabeza que 
qué pena que de estos abuelitos que tenemos por ahí no se preocupa nadie de ellos. Y 
están por ahí que no se sabe ni que existen, pero sí que existen. 

Gracias. 

La presidenta 

La presidenta passa la paraula al senyor Antonio Peñalver, de l’Associació de Veïns de la 
Maquinista. 

El Sr. Antonio Peñalver (en nom de l’Associació de Veïns de La Maquinista) 

Bona tarda. En primer lloc, vull ensenyar a la senyora regidora aquest pot amb erugues. 

Bé, ja heu vist les erugues. Això és una cosa que heu d’agafar mitjans immediatament, 
perquè hi ha molta mainada i hi ha hagut xavalets que els han hagut de portar a l’hospital. 
Això crec que és molt, molt, molt perillós. 

En acabat, una altra cosa, els pisos de protecció oficial es poden llogar per 1.100 euros i 
una planta baixa per 860 quan costen o paguen de propietat 340 euros? Ho permeteu 
això? No ho sé. 

Tinc dos pisos buits fa deu anys a La Maquinista i no els doneu; no és que no els doneu, 
sinó que no els traieu, al propietari no li dieu: «Tu, deixa el pis que això..., o hi vius o te’n 
vas.» Deu anys, dos pisos. Crec que això també ho heu de mirar una mica, vaja, crec jo. 
És cosa vostra i ho heu de mirar. Nosaltres hem fet moltes coses.  

Acabant, les obres al Salvat-Papasseit, de la plaça Pompeu Gener, de tot el voltant del 
que és La Maquinista, que es veu que no pertany al Districte de Ciutat Vella, pertany al cul 
de la Barceloneta. Dic això perquè la senyora regidora encara no s’ha dignat una vegada 
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sola a dir: «Antonio, voy a veros, a ver cuándo nos reunimos.» Quan totes les regidores o 
regidors el primer que han fet o el segon ha sigut vindre a la Barceloneta i vindre a La 
Maquinista. Encara existim i existirem; fins que jo visqui, existirà La Maquinista. 

Res més.  

La presidenta 

La presidenta dóna la paraula a l’Asociación Víctimas Abuso del Poder. 

El Sr. Jesús García Hernández (en nom de l’Associació Víctimas Abuso del Poder) 

Bueno, primero, cambio para peor, aparte del paseíllo de tener que venir hasta aquí, nos 
limitáis el tiempo de exponer la denuncia pública. 

Has aprendido, Gala, pronto a ser política, a mentir. Pongo por ejemplo el Teatro Arnau: 
dijiste que tomabas nota, que se estudiaría el caso y que etcétera. En la última 
contestación me contestas que lo denuncie yo a una bústia que está tan congestionada y 
tan llena de casos y que contesta que ellos no estudian casos de gobiernos anteriores, 
con lo cual, otro engaño más como presuntamente fue la oficina de corrupción de la 
Generalitat creada por el tripartito. 

Todavía recuerdo cuando enseñabas en las redes públicas el sobre de los míseros 
trescientos y pico de euros que te dieron en el port de lujo, que gestiona Port 2000. 
Normal, vaya mierda, consciente como eres de los millones que se han ganado las 
asociaciones constructoras, otras asociaciones que no son constructoras, pero que 
gestionaban ingresos en torno a los 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas, 
anualmente, como Tot Raval. Entonces, trescientos euros, pues tú me dirás, ¿no? 

También te quería preguntar si es verdad lo que ha salido publicado en la prensa que si 
Colau y tú un año antes de entrar en el Gobierno cobrabais el sueldo que han publicado 
que cobrabais. Bueno, aparte de Colau y tú, salían publicados otros nombres que no 
recuerdo. 

Hablemos de los pisos turísticos: parece ser que vais a dar una moratoria para que se 
puedan construir más pisos turísticos, con la salvedad de que tiene que ser todo un 
edificio. A mí eso me suena a apartoteles. Que yo sepa, los apartoteles es igual…, bueno, 
igual no, los apartoteles tienen que pagar impuestos. Parece ser que la millonada que se 
paga en los traspasos de los pisos turísticos es por los impuestos que se ahorran, ¿no?, 
supongo. 

Hablemos de la vivienda social: en Madrid se vendieron pisos sociales o de protección 
oficial a fondos buitre; aquí también, aquí se silencia. En Madrid se están intentando 
recuperar; aquí se silencia. Aquí se nos dice que se tiene que crear más, se ha de invertir 
nuestro dinero público en crear más pisos sociales, que hacen falta. 

Estos pisos que se vendieron a fondos buitre se vendieron a una media de 1.000 euros el 
metro cuadrado, prácticamente el precio de construcción. Los pisos sociales se están 
vendiendo a una media de 2.000 euros el metro cuadrado; un beneficio de 1.000 euros 
por metro cuadrado vendido. ¿Quién se está haciendo con el negocio de la construcción 
de pisos en el nuevo Ayuntamiento? 
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Has contestado aquí a una chica que hablar de corrupción es grave; te recuerdo que 
conseguisteis muchos votos por denunciar la mafia del Ayuntamiento, ya se te olvidó, 
¿no? 

Bueno, terminé ya. 

La presidenta dóna la paraula a l’Associació de Dones Marroquines. 

El Sr. Josep Hernández (en nom de l’Associació de Dones Marroquines) 

Buenas tardes. Soy vecino de la calle Lancaster y vengo con lo mismo de siempre, que la 
calle Lancaster ya se ha dicho tanto, tanto, tanto que ya es una cosa… Pero quiero añadir 
una cosa: en el número 2 de la calle Lancaster hay pisos de protección oficial y se 
alquilan como pisos turísticos. Número 2 de la calle Lancaster, se alquilan como pisos 
turísticos.  

Y también quiero incluir los lateros, que hay muchísimos y no se hace nada en contra de 
ellos. 

Nada más, porque creo que se ha dicho todo. 

La presidenta dóna la paraula a Illa Robador.  

El Sr. Francisco López (en nom d’Illa Robador)  

Hola, bona nit a tothom. A veure, jo volia parlar del carrer Robador, que portem ja dos 
mesos que ens estan robant a l’escala: ens han robat carros de les criatures petites, ens 
han robat un quadre del carrer, dues botelles de butà… Hi ha dues dones a baix, una de 
nit i una de matí, que és el meublé que tinc al número 14, que sembla que hi hagi interès 
amb aquest meublé. És un meublé que porta quatre anys obert, que guanya sis mil euros 
cada mes i no el tanquen. Quan hi havia la Mercè Homs el van tancar una vegada; l’han 
obert una altra vegada. I n’hi ha dos, un de protecció oficial i un altre de lloguer. Què 
passa amb aquest meublé? Heu tancat un grapat de meublés i portem molts anys, però, 
clar, ara ja portem quatre, cinc anys asseguts a baix, sense poder dormir, les dones 
assegudes a baix parlant, cridant, donant bronca. No podem deixar la porta oberta un 
moment, perquè ens entren a dintre i roben. L’altre dia van entrar a la veïna del costat pel 
terrat, va haver de cridar els Mossos d’Esquadra que vinguessin, van vindre, no el van 
poder enganxar. I així contínuament. 

I, a més, felicito la Guàrdia Urbana, que vénen cada matí a les sis del matí al parc on 
estan les criatures, de la plaça Salvador Seguí, a revisar si hi ha alguna xeringa. Això en 
aquest moment ho estan fent molt bé.  

I no vull parlar més, perquè seria una «tonteria», cada vegada que vinc parlo del mateix, 
mai fan res, doncs, és igual. 

D’acord, gràcies. 

La presidenta passa la paraula a la regidora. 
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La regidora 

Al Jorge, sobre Folch i Torres, hay una mesa de seguimiento abierta. Este proceso, de 
hecho, no lo ha impulsado este Gobierno, es un proceso que nace del mandato anterior, 
también a raíz de una demanda vecinal que había que intervenir en la plaza. La mesa de 
seguimiento es abierta y, por lo tanto, podéis participar siempre que queráis. Si nos 
solicitáis el documento, yo no tengo constancia de esta petición del Pep García, pero 
ningún problema en pasarlo. 

Lo que se ha anunciado, el presupuesto total de la obra es, si no recuerdo mal, 2.575.000 
euros, y seguramente lo que teníamos en la partida presupuestaria del año pasado era lo 
que estaba previsto que se iba a gastar el año pasado del coste total de la obra. No es 
que se haya incrementado el coste de la obra, sino que se anunciaba que es lo que te 
ibas a gastar en cada año. 

Evidentemente, sí que ha habido un concurso público. De hecho, cada vez que se hace 
un contrato de más de 18.000 euros hay un concurso público. Seguramente, si necesitáis 
la información detallada de cómo ha ido el concurso, ningún problema en facilitárosla. 

La Paloma, justo ayer nos reunimos con los abogados de los vecinos. En el caso de la 
Paloma, es una sala emblemática que está bien que tenga uso, es mucho mejor que 
tenerla vacía. Sí que compartimos la preocupación porque no vuelva a ser una discoteca, 
a pesar de que ahora mismo lo que tiene es una licencia de sala de baile.  

De hecho, en 2013, el Ayuntamiento, en el mandato anterior, llegó a un acuerdo con ellos 
por el cual si ellos hacían los arreglos que les tocaban, se les permitiría la apertura. Y este 
convenio nosotros nos lo hemos encontrado y hay que cumplirlo. 

También es cierto que ellos, a pesar de haber solicitado permiso de obras en más de una 
ocasión para hacer los arreglos pertinentes y adecuarse a la normativa de medio 
ambiente y a la insonorización que toca, hay muchas de esas obras que no han hecho y 
que han ido pidiendo prórrogas, y a día de hoy no han ejecutado. 

Sí que nos hemos reunido con ellos varias veces para trasladarles también la 
preocupación de tener una discoteca en una trama urbana tan densa como es esa zona. 
O sea, encantados de que abra la Paloma, pero no que abra hasta las seis de la mañana, 
a pesar de que es lo que le permite la licencia. Y han hecho alguna modificación en el 
proyecto para gestionar las colas dentro, aunque yo creo que el problema es la salida y el 
salir a fumar y demás.  

Y sí que hemos hecho un seguimiento bastante exhaustivo de la programación que ellos 
quieren llevar a cabo. Aunque, en todo caso, siempre nos han dicho que ellos no 
renuncian a abrir hasta las seis de la mañana. 

Estamos muy encima del tema y ahora mismo lo que sí que te puedo decir es que no han 
hecho las obras necesarias para que se les pueda conceder la licencia. 

Del traslado de gente mayor a los pisos de protección oficial de la zona de Guàrdia, 
Montserrat y demás, la verdad es que lo desconocía, y, por lo tanto, lo miramos. Y sí que 
nos preocupamos por los abuelitos, que decías tú. Bueno, la zona es una zona de 
intervención nocturna complicada.  
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Jose, comentaves això dels llauners, sí que es fa amb els llauners. I, de fet, això –
l’Andrés, que també és aquí, també ho ha dit moltes vegades–, nosaltres tenim les eines 
que tenim per poder intervenir amb els llauners: s’han incrementat gairebé un 9 per cent el 
decomís de llaunes aquest any; Guàrdia Urbana ha decomissat més de 320.000 llaunes 
aquest últim any. Ara bé, sí, hem de millorar o hem de buscar altres eines més enllà de 
les que estem fent servir ara mateix, i no és fàcil. Però és cert que en aquella zona, que 
també comentava el Jorge…, efectivamente, hace falta una intervención más contundente 
y yo creo que de cara a la primavera también se intensificará la presencia de Guardia 
Urbana.  

Antonio, tú comentabas lo de las orugas…, és cert que ja ho vas comentar, és cert que hi 
ha hagut una calor molt més elevada aquest estiu; això ha fet que la plaga d’erugues, tot i 
que s’ha actuat, no s’ha pogut revertir, i, per tant, continuem treballant en això. Jo crec 
que mai no hem dit que no hi hagués erugues; el que hem dit és que hi estàvem 
intervenint. Segurament, com mostra el paquet que has portat avui, cal intervenir més. 

I amb els pisos de protecció oficial, una cosa que s’ha fet durant molts anys –que jo crec 
que és un error– és fomentar la protecció oficial de compra, que és el que tenim a 
Maquinista, bàsicament. Llavors, la gent comprava pisos de protecció oficial. Aquests 
pisos de protecció oficial, al cap de trenta anys quedaven desafectats i, per tant, acabaven 
sent un pis privat, que la gent pot estar llogant a mil cent euros o a dos mil, que és 
il·legítim, però no és il·legal, perquè si aquest pis de protecció oficial ja no té la qualificació 
d’habitatge de protecció acaba tenint el mateix tractament que un habitatge privat. Llavors, 
aquests pisos que, la gran majoria a La Maquinista, són de compra ja no són propietat de 
l’Administració pública; llavors, no podem obligar…, bé, sí que podem en la mesura en 
què estem posant multes als habitatges buits. Però a Maquinista, com en molts altres llocs 
de la ciutat, tenim sobretot habitatge social, habitatge de protecció oficial de compra, que 
ens ha portat al model que tenim ara mateix. 

Jesús, es que no hay ninguna irregularidad en la compraventa del Teatro Arnau. Yo ya sé 
que tú quieres que la haya, pero es que en este caso no la hay. Sí que hay irregularidad… 
No la hay. 

No sé qué información ha salido del sueldo que teníamos la alcaldesa y yo antes de entrar 
en el Ayuntamiento; yo antes de entrar en el Ayuntamiento estaba en el paro cobrando un 
paro de 700 euros, y mi trabajo anterior era de 1.200 euros. El paro se me acabó en 
febrero, si te interesa, de 2015. 

Jose, una mica això, Lancaster, 2, si hi ha pisos de protecció oficial que comentaves que 
estaven buits, això ho revisarem. Si et sembla, en la rèplica… me lo comentas, porque 
creo que no lo he entendido bien. 

Y, Paco, tu mateix ho deies, hem tancat molts meublés. I això ho hem explicat moltes 
vegades, per poder intervenir en un habitatge que té un ús irregular, que pot ser des del 
tràfic de drogues fins a l’activitat de meublé, quan no és domicili, i que a més a més no és 
domicili o altres, això requereix un temps per poder intervenir. I, efectivament, a Robador 
s’ha intervingut a molts meublés. Llavors, en aquest en concret, evidentment, no hi ha cap 
tipus d’interès, l’únic és que en alguns es triga més a poder intervenir, perquè requereixes 
també l’autorització d’un jutge per entrar a un habitatge, que en altres. 
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I amb els robatoris, li he comentat abans al Jose, Mossos i Guàrdia Urbana han 
incrementat la presència, justament per aquests robatoris que està havent al carrer 
Robador. 

La presidenta dóna la paraula a l’Associació de Veïns de La Maquinista. 

El Sr. Antonio Peñalver 

Jo el que sí que diria és una cosa, que encara no fa trenta anys que aquests pisos estan. 
Segona, el que vull saber és les obres que em vau dir en el seu dia que es farien i no heu 
tocat res. Escolteu, el tècnic de barris envieu-lo al Poble Nou i allà estarà bé, però a la 
Barceloneta no val. 

I una altra cosa, ja que toquem la droga, compte amb la plaça Pompeu Gener, que els 
senyors aquests..., sabem qui la ven, com la venen i com es fa. I a la nit que vigilin que hi 
ha feina. 

La presidenta passa la paraula al senyor Jesús García Hernández. 

El Sr. Jesús García Hernández 

Cuando le dije lo del Arnau, le dije además que el runrún era que grupos organizados 
estaban lavando dinero negro con los políticos o con Procivesa. Y ponía como ejemplo el 
Arnau porque es el único que ha salido en prensa, comprado por 1 millón y medio, más o 
menos, de euros, y al poco tiempo comprado por el Ayuntamiento por 2 millones y medio; 
eso significa 1 millón de ganancias para el que hizo ese negocio, en muy poco tiempo. 
Eso casi seguro que es lavado de dinero negro, como se ha hecho en casi todas las 
expropiaciones del Raval y supongo que del Gótico y de La Maquinista y la Barceloneta 
también. 

La presidenta dóna la paraula al senyor Josep Hernández. 

El Sr. Josep Hernández  

El bloque este de pisos de Lancaster, 2, no sé si es de protección oficial, creo que es para 
matrimonios jóvenes, que están cinco años, y luego se cambian. Pero hay pisos turísticos. 

La presidenta passa la paraula al senyor Francisco López. 

El Sr. Francisco López  

Jo volia dir, tot això que m’has dit ja ho sabíem, jo fa molt de temps que vinc aquí. Però 
allà on estic vivint jo hi ha dues dones assegudes les vint-i-quatre hores en caixons, que 
allò sembla tercermundista. La Guàrdia Urbana passa com si no passés res. 

Abans quan hi havia la Mercè Homs –jo me’n recordo– hi havia una dona asseguda allà, 
dona de la vida, venia la Guàrdia Urbana i li feia agafar la cadira i li deia: «Ei, a les 
escombraries.» Però és que ara no fan re d’això. Tinc totes les dones a baix i ja ens han 
robat set vegades, en dos mesos, set vegades han robat a l’escala, i no fem cas, i cada 
vegada que vinc, faig el mateix. Si aquelles dones estiguessin a un altre costat, a mi no 
m’importa on estiguin, però que estiguessin a un altre costat i ens deixessin tranquils, no 
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passaria això i podríem dormir. Perquè fa quatre anys que no dormim la gent d’allà. Les 
tinc assegudes a baix i baralles, obrint la porta cada moment i vinga obrir la porta. I ja és 
que no sé què han fet als veïns: han robat carros, han robat botelles…, de tot. I ja passem 
de tot. 

La presidenta dóna la paraula a la regidora. 

La regidora 

Antonio, en alguns casos són trenta anys i en altres és una altra periodicitat. 

Abans no t’he respost, jo generalment dono reunions quan me les demanen, llavors, si em 
demaneu una reunió, fem una reunió i vaig a veure-us al barri, com he fet amb 
l’Associació de Veïns de la Barceloneta i amb moltes altres entitats. Però no crec que 
tingui sentit ara que hi hagi unes associacions que hi has d’anar a visitar sí o sí i altres 
que no. Llavors, vaig responent a demanda o quan hi ha algun tema concret a parlar. 

Jose, Lancaster, 2, no tiene ninguna licencia de apartamento turístico; por lo tanto, si 
estás diciendo que hay apartamentos turísticos, hacemos una inspección, porque son 
ilegales. 

Y, Paco, sí, el que farem, evidentment, és intervenir quan hi ha situacions irregulars i 
il·lícites; el que no farem és intervenir perquè hi hagi una persona que està asseguda a 
l’espai públic, com qualsevol altra persona. El que no pot ser, i per això també d’aquí poc 
la figura que farà la mediació amb les dones s’incorporarà si no la setmana que ve l’altra, 
és que la seva presència dificulti la convivència. Però estar assegut a l’espai públic és una 
cosa que pot fer tothom. 

La presidenta dóna la paraula a la senyora M. Lluïsa Jorba Nadal. 

La Sra. M. Lluïsa Jorba Nadal (en nom propi) 

Bon vespre. A veure, primer de tot agrair a l’Ajuntament la neteja que heu fet dels pisos 
turístics al carrer Canvis Nous, Canvis Vells, que realment l’any passat es va notar 
moltíssim i espero que seguiu amb la guàrdia, que no comenci a la propera primavera. 

Però jo vinc aquí per una altra cosa: jo he entrat dos projectes de rehabilitació d’obres 
majors a l’Ajuntament el 10 de març del 2016, m’ha tocat una funcionària que es diu 
Emma Otzet, i mai havia tingut jo tants problemes d’esmenes, entrevistes personals, 
esmenes, entrevistes personals, rectificació de projectes aprovats ja per Patrimoni, 
aprovats pels tècnics de l’Ajuntament de Subvencions. D’acord. A veure, el permís de 
l’ascensor m’ha arribat el 15 de setembre del 2016, però llavors hi havia una segregació 
d’un pis. Segueixo amb la mateixa funcionària, l’Emma Otzet, seguim amb les esmenes, 
el 29 de setembre del 2016, em reuneixo amb Xavier Simó. Tot sempre s’ha fet segons la 
normativa, sempre tinc uns professionals que ho fan tot amb la normativa vigent. El Xavier 
Simó, rectifico i ja no faig la segregació, em convenç, i em diu: «No et preocupis, en 
quinze dies tindrem la llicència.» El 14 de l’11 reclamo la llicència, el 20 del 12 m’escriu la 
senyora Emma Otzet dient que té molts expedients abans d’aquest i que no el pot signar. 
He rebut el permís d’obres el 30 de l’1 del 2017. Com comprendreu, així no es pot. O 
sigui, jo entenc molt bé que la gent no demani permisos d’obres.  
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Sol·licito que em canviïn el tècnic per una persona àgil, efectiva i eficient. 

Re més. 

La presidenta atorga la paraula al senyor Luís Enedágulla. 

El Sr. Luís Enedágulla (en nom propi) 

Bona nit a tothom. Jo presento les meves excuses perquè el meu català encara és molt 
dolent, la llengua de la meva mare és castellà. 

Primero, un agradecimiento a las autoridades porque están poniendo en práctica que es 
el pueblo el que da la autoridad y por eso cumplen ustedes con la democracia de 
escuchar al pueblo. 

Y yo estoy denunciando que en las calles de la Rambla del Raval y los alrededores hay 
mujeres con aspecto musulmán de rodillas con la foto de un niño, y da la casualidad que 
la foto es la misma, pero las mujeres jóvenes son diferentes. Y ahora hay una subida en la 
escalada: ya no es una foto, es un niño en pleno invierno con una mujer en el número 34 
de la Rambla del Raval. 

Este es un borrador que yo voy a presentar mañana a la regidora. No sé quién es. 
Muchas gracias, regidora. Lo presentaré y pediré la intervención del Ayuntamiento 
democrático de Barcelona para acabar con esto. Pero soy poco optimista, el Estado 
español ha firmado un tratado de protección a la infancia que tiene rango de constitución; 
siento mucho decirles que no tengo ninguna confianza en la situación actual. 

No hace falta que me den respuestas, solo quiero que todos los aquí presentes hayan 
escuchado mi reclamación. 

Aquí supongo que hay padres, madres, tenéis esposas, novias, nietos, y me dirijo a todos: 
si consentimos que un solo niño, sea apátrida, musulmán, ruso, chino, andaluz, esté en la 
calle expuesto, amigos, soy viejo, ochenta y cinco años, nací con la República, viví con la 
dictadura y ahora estoy en una media democracia, menos mal; el punto importante es que 
si dejamos que una mujer joven, que un niño, que un débil sea pisoteado, tarde o 
temprano vuestros hijos, vuestros nietos serán también pisoteados. 

Perdonadme, pero he hablado con representantes musulmanes, judíos esto; he venido 
aquí porque veo, hombre, es democracia el poder hablar y defender contra la injusticia. 

Ahora, mañana, señora regidora, tendrá usted un papel en el cual se dice: «No me voy a 
parar, viejo, ochenta y cinco años, pobre, pero el diablo ni la dictadura aquí no entran.» Y 
os invito a todos a luchar, yo respeto a todos, la idea de todos, pero vuelvo a repetir: si 
consentimos que pisoteen a un ser humano, tarde o temprano nos pisotearán a nosotros. 

Gracias de haberme escuchado. 

La presidenta dóna la paraula al senyor Andrés Ibáñez. 
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El Sr. André Ibáñez (en nom propi) 

Bueno, aquí estamos otra vez. Jo volia dir, a veure, diferents coses. Una és que penso 
que al barri de Ciutat Vella seria imprescindible una campanya, una campanya forta, per… 
desalcoholizarla, o sea, tomar medidas que fueran en la línea de disminuir el daño que 
hace la intensidad de uso de alcohol. 

Por ejemplo, se me ocurre, pues, cerrar discotecas. Aquí se dice que eso no se puede 
hacer porque tienen licencia; yo digo que es una corrupción haberlas dado esas licencias 
y es otra corrupción no hacer nada para perseguir los daños que nos hacen. Lo que yo 
creo y afirmo es que es incompatible el uso de discoteca con vivir, como se demuestra, en 
los barrios donde hay el Moog, Els Enfants…, en fin, todas las discotecas que se 
denuncian aquí o el caso mío en la calle Escudellers, el Marula. En la plaza Real hay un 
montón, pero allí ya no vive nadie. Entonces, yo creo que eso se tendría que hacer.  

Otras medidas tendrían que ser, por ejemplo, atacar el tema de los lateros; en los 
comercios impedir que haya la exposición que hay que parecen todos licorerías; quizás 
sacar las terrazas, por ejemplo, de la parte baja de las Ramblas o disminuir los horarios 
en general en las terrazas, volver a los horarios más anteriores, quitar horario. 

Otra cosa que creo que habría que hacer es, en el tema de la noche, disminuir toda la 
manera de actividades, especialmente las actividades que suponen decibelios, que 
suponen ruidos, e intentar todo lo que es –todo lo posible– temas de limpieza, temas de 
recogida de basuras, limpieza de calles, pues, pasarlo a horarios diurnos. 

Felicidades, que por fin ha habido la contratación de cien personas, agentes cívicos, para 
mejorar los temas de limpieza. Pero mi pregunta es: ¿cuántos van a hacer el turno de 
noche? Me parece que ninguno. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, los principales 
problemas que tenemos son por la noche. Está muy bien hacer lo que se está haciendo, 
que es vigilar el día la manera de mejorarlo. Personas que se han contratado 
seguramente con formación medioambiental –es lo que necesitamos. Pero por la noche 
es donde tenemos los problemas más fuertes, ¿qué se va a hacer con eso? Quizás la 
Guàrdia Urbana a lo mejor podría salir por ahí y complementar por la noche el trabajo que 
se hace de día, porque yo no me creo que no se pueda hacer nada contra las discotecas. 
Por ejemplo, control de aforos, las molestias que se dan en la vía pública a consecuencia 
de la actividad de la discoteca. Todo eso, esas contaminaciones que hacen imposible la 
vida de los vecinos, ¿eso no afecta a la Guàrdia Urbana? O sea, ¿el Ayuntamiento puede 
decir que no puede hacer nada frente a eso? Eso yo no lo puedo creer. 

En la calle Escudellers, en la plaza de George Orwell, habíamos planeado los vecinos una 
plataforma en la cual queríamos respecto a los bares que tenían terrazas promover algún 
tipo de acuerdo en el cual ellos aceptaran voluntariamente algunas cosas, que ya en su 
día aquí quise leer, no me dio tiempo. Resumo: una era la reducción horaria, otra era que 
se hicieran responsables de la limpieza de su propio espacio, que pactaran con el 
Ayuntamiento maneras de recogida de basura, que se eliminaran aquellos usos de las 
estufas de butano… En fin, había una serie de cosas que todas nos parecían bien a 
nosotros, pero lo cierto es que ellos, si no hay una fuerza que les impone, no lo van a 
hacer. 

Entonces, yo querría que el Ayuntamiento se pronunciara sobre eso, porque no me 
parece solo una cosa para la plaza de George Orwell; yo creo que tendría que ser un 
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poco para todas las plazas de Barcelona, en la línea de favorecer la convivencia y la 
posibilidad de que sea harmónico el uso de negocio con el uso vecinal. Entonces, querría 
eso, querría de alguna manera… Porque nosotros, a ver cómo lo digo, pues, cuando 
queremos directamente intervenir, al que sale con un bolsón lleno de botellas le puedes 
decir la tuya, pero él no te va a hacer caso. Y tampoco tenemos a quien recurrir. 

En fin, no sé, estamos un poquito en esta situación. Pues eso era. 

La presidenta dóna la paraula al senyor Jesús García.  

El Sr. Jesús García Hernández (en nom propi) 

En el runrún, de las PAH dicen que hay más o menos un grupito que son los que lo 
controlan todo que cobran sueldos o públicos o privados. Es un runrún. 

Yo tenía confianza porque era como un movimiento nuevo, fresco, creía que no era como 
los antiguos, que se habían politizado y que estaban controlados; parece ser que se sigue 
en ese camino, que el cambio no es ningún cambio. No estoy notando ningún cambio en 
Barcelona, y ya he dicho en esta Audiencia Pública el cambio que he notado. 

Bueno, supongo que cuando lleguen las elecciones, traeréis alguna sorpresa para 
conseguir nuestros votos. 

La presidenta passa la paraula al senyor Jaume Figueras. 

El Sr. Jaume Figueras (en nom propi) 

Havia demanat la paraula per un tema molt... Sóc del barri del Call, que encara no ha 
sortit, un tema de soroll, però com que se n’ha parlat tant, que veig que se n’ha parlat 
molt, doncs, em sembla que ja seria redundar en el mateix tema. 

El tema que ha dit aquest senyor –no sé si era l’anterior al meu torn de paraula o el 
d’abans– respecte dels agents cívics que tenen la funció nocturna de guardar el civisme al 
carrer, sobretot en els carrers en què hi ha molta activitat nocturna, em sembla que s’ha 
demostrat que, després de sentir totes les intervencions, seria necessari que no es limités 
a la temporada que es considera turística, que és la que normalment associem a la d’alta 
ocupació turística, perquè està vist que durant tot l’any a Barcelona hi ha els mateixos 
problemes. I fins i tot són gent que són barcelonins, però que han vingut de fora, d’altres 
països, i que són joves i que «disfruten» de les oportunitats que tenen a la ciutat per fer 
consum d’alcohol, distreure’s…, és clar, activitats que són molestes. 

Bé, l’altre tema és el dels llauners, que també ha sortit. Jo només volia fer aquí una 
observació: no dic que no hi hagi una lluita ni que no s’hagi incrementat, però el problema 
continua. I jo crec que, una vegada han vist que els agents o la Guàrdia Urbana o els 
Mossos van agafant o sabent més on amaguen les llaunes, van trobant alternatives. I ara, 
per exemple, jo sé de llocs on es venen llaunes que provenen de pisos on estan en 
congeladors. I de tant en tant veus un senyor, que sempre és el mateix, que va del carrer 
Ferran al carrer Sant Sever, puja l’escaleta, obre la porta, torna a baixar, vinga, un pack 
de vint o vint-i-cinc llaunes més cap al comerç il·legal. 
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Llavors, un tema que és molt diferent, que és un tema de cultura, que no havia tret en 
altres reunions anteriors, és respecte a la placeta Manel Ribé. La placeta Manel Ribé és 
un forat que hi ha al barri del Call que és conseqüència del bombardeig del 38 de l’aviació 
de Mussolini i hi ha una placa, que va posar l’anterior Ajuntament, que la va posar a terra, 
amb lletra que és pràcticament il·legible, que està en una zona que en unes hores del dia 
està ocupada per una terrassa, és a dir, està trepitjada per les taules, per les cadires i els 
turistes, i que, a més a més, conté errors. Això és responsabilitat de l’Institut de Cultura de 
l’anterior Govern, i demanaria que per respecte a la persona que va estar tants anys 
demanant-ho, que és una senyora del barri que té vuitanta i escaig anys, es pogués 
corregir aquesta indecència. A mi em sembla una falta de respecte fer una cosa així, no? 
No sé si es fa expressament perquè no es pugui veure o si és per pura incompetència que 
es va fer d’aquesta manera: una placa a terra en una zona de terrassa, doncs, em sembla 
que no pot respondre a cap altra possibilitat. 

Bé, em sembla que res més. Gràcies. 

La presidenta comunica que faran un torn de sis intervencions, perquè així quedarà un 
altre bloc també de sis intervencions. A continuació, dóna la paraula a la senyora M. 
Lluïsa del Río. 

La Sra. M. Lluïsa del Río (en nom propi) 

Bona tarda. Seré molt breu en la intervenció. Sóc veïna del carrer Sant Honorat i participo 
també del carrer Sant Domènec del Call, de la proliferació. Sembla que aquí s’ha 
començat una proposta dels sorolls. En primer lloc, demanar que es compleixi la 
normativa urbana, perquè hi ha una saturació de bars; n’hi ha uns que compleixen una 
normativa i altres que deduïm els veïns i les veïnes que no, que haurien d’estar 
insonoritzats. Jo visc, per sort, al carrer Sant Honorat, que no hi ha sorolls, però ara 
començo a sentir el soroll dels bars que tenen la música posada. I per prevenir, perquè 
encara estem en una zona que no és la que malauradament han citat els altres veïns del 
Raval, demanem a l’Ajuntament que faci una inspecció en els locals que incompleixen la 
normativa, tenen llicència, evidentment, però darrerament, doncs, per l’interès econòmic… 
El número 8 i 10 del carrer Sant Domènec del Call. Deduïm que s’incompleix la normativa, 
perquè els han traspassat fa poc; tenen llicència, però d’insonoritzats no ho estan. I per 
prevenir mals majors… 

Després una altra qüestió que el meu amic i veí no ha dit de la placeta de Manel Ribé, el 
tema de les terrasses ja es va discutir, està tal qual, però voldríem també –era una cosa 
diferent allò de la rajola aquella, és una indecència, aquella plaqueta– la utilització d’una 
manera més profitosa, que jo en una altra assemblea, no recordo quina era, del barri, aquí 
a la Negreta, van dir que proposéssim espais per rehabilitar i perquè visitéssim més el 
veïnat i fer unes activitats culturals dedicades a la ciutadania i als turistes que vulguin 
veure Barcelona des d’una perspectiva no estrictament turística, l’augment de l’ús i 
aprofitament de l’espai d’estudi del Call, aquell centre que hi ha, que és bastant horrorós 
l’edifici, però, en fi, que s’aprofiti com abans s’havia aprofitat pels alumnes de l’Escola 
Sant Felip Neri o d’altres escoles o ciutadans d’aquí, del barri. 

I una última, això és una proposta personal, que em sembla que seria interessant que des 
de Cultura es promogués uns circuïts turístics, uns circuïts culturals, estrictament 
culturals, que organitzés l’Ajuntament o qui fos, o els veïns –jo sé que hi ha companys de 
certs barris aquí, de Ciutat Vella, que ho fan–, per fer un turisme realment cultural i no 
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sentir les barbaritats històriques, que suposo que tots els guies turístics tenen una 
llicència legal, etcètera, però nosaltres que ens estimem el Gòtic i ens estimem la ciutat 
sentim unes barbaritats terribles. Llavors, primer, preguntar –suposo que tenen una 
llicència– si nosaltres com a veïns, que som molt sensibles al tema de la cultura i volem 
una altra Barcelona, doncs, podem demanar als suposats guies si tenen llicència turística 
per fer de guia. I, després, proposar a l’Ajuntament fer unes guies culturals que realment 
ho siguin, no la Barcelona que tots coneixem. 

Gràcies.  

La presidenta dóna la paraula a la regidora. 

La regidora 

Bé a l’altra Maria Lluïsa, dir-te que, evidentment, estarem atents en el tema dels 
apartaments turístics. Sí que et diria que l’exposició que has fet dels tècnics, si t’han atès 
així, jo crec que més que en una audiència pública, que caldria..., perquè també hi ha un 
desbordament de feina i etcètera, aquí tenim el Josep Maria Coll, que és el cap de Serveis 
Tècnics, i, per tant, que ara o abans que marxis parlis amb ell directament per poder 
tractar aquest cas. 

A Luís, en todo caso, sí que decir que ahora mismo no hay detección de gente que esté 
pidiendo, que esté haciendo mendicidad con niños, y que si se detecta, evidentemente, se 
actúa. 

A l’Andrés –i agafo també una mica una cosa que comentava el Jaume del soroll–, jo crec 
que estem fent coses en el tema del soroll i que cal fer-ne més. I que algunes de les 
coses que estem fent i que farem segurament ens adonarem que es poden millorar, que 
són una mica assaig, prova assaig, però que hi ha coses que ja s’estan fent.  

Llavors, com que és un tema molt recurrent, el tema del soroll, que a més ens afecta no 
només al descans, sinó també a la salut i ens afecta també a la qualitat de vida com a 
veïns i veïnes del districte, sí que em comprometo, en el primer trimestre de l’any que ve –
no et dic exactament si en el primer o en el segon plenari– que portem un informe de totes 
les mesures que hem fet en temes de soroll i l’efecte que estan tenint. Això per compartir 
informació. Crec que sí que hi ha moltes coses que s’estan fent, que cal fer-ne més, però 
que està bé també que vosaltres, que els veïns pugueu conèixer també quins criteris 
d’avaluació tenim des de l’Ajuntament. 

Jo crec que aquesta proposta que feies tu també de desalcoholitzar Ciutat Vella, hi ha una 
part que té la compro, en el sentit de dir, bé, fem un pla amb Salut per reduir el consum 
d’alcohol a Ciutat Vella, dins de la mesura que no em comprometo a quan el presentarem, 
però sí que puguem fer un pla així. I, de fet, també crec que la línia que es proposava en 
l’ordenació de terrasses de George Orwell, de la «plaça del tripi», on els veïns havíeu fet 
propostes, vau anar a parlar amb els restauradors, tant de bo això passés a tot arreu. 
Aquí la qüestió és que els restauradors no ho veien, però crec que aquesta iniciativa s’ha 
de poder recolzar i fomentar. 

Al Jesús, bueno, lamento que no veas ningún cambio. Yo creo que en 2019 la gente 
juzgará, yo doy por supuesto que la gente es inteligente y que, por lo tanto, evaluará si 
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está bien lo que hemos hecho o si no. No sé, y a partir de aquí, un poco la democracia 
representativa consiste en eso. 

Al Jaume, que deies no tenir agents cívics només a l’estiu, perquè, de fet, això tu véns 
poc, però a les audiències surt molt, a Ciutat Vella l’estiu no és només juliol i agost, sinó 
que és molt més llarg. De fet, el que comentava abans, estem treballant en un pla 
d’intervenció durant tot l’any, amb diferents pics d’intensitat, però que tinguem aquesta 
presència no només d’agents cívics, sinó també d’altres figures durant tot l’any, justament 
perquè a Ciutat Vella passen coses durant tot l’any. 

I en el tema de la placa a Manel Ribé, de fet, ja se’ns havia comentat. Ara mateix s’està 
fent la nova placa, la tindrem la setmana que ve segurament. Tenim ja el permís dels 
propietaris per poder instal·lar-la a la paret, justament per –continuarà aquella al terra– 
tenir una placa decent a la paret que expliqui justament això. 

I aquí, molt ben fet Maria Lluïsa, tu has estat participant en les sessions que hem fet sobre 
el tema de les terrasses, que sí que hi ha una petita reducció a Manuel Ribé. I jo crec que 
aquí, més enllà d’això que comentes que les rutes turístiques puguin explicar també la 
història del Gòtic amb més rigor, jo crec que l’objectiu i el repte també és que fem que les 
places del Gòtic les fem servir també els veïns i veïnes del Gòtic i de la ciutat de manera 
més comunitària i més veïnal. 

Sí que dir-te que sí que cal una llicència –no sé si és una llicència o un permís– per ser 
guia turístic, tot i així, les mateixes guies turístiques es queixen de molta intrusió en el 
sector de molta gent que no està acreditada i que fa rutes sense tenir la titulació que 
correspon. I, per tant, sí, tenim rutes ara mateix de diferent qualitat, per dir-ho d’alguna 
manera. 

I apunto Sant Domènec del Call, 8 i 10, per fer una inspecció, perquè justament el que és 
important és que també ho agafem a temps, una mica en la línia que comentava abans el 
José Manuel, que quan tu vas mostrant que hi ha coses que no es poden fer, és quan 
evites aquest efecte bola de neu que costa molt de revertir. 

La presidenta dóna la paraula a la senyora M. Lluïsa Jorba Nadal. 

La Sra. M. Lluïsa Jorba Nadal 

Ho sento, però, senyora regidora, a mi no m’agrada venir a perdre el temps aquí, passar-
me hores, i tampoc m’agrada perdre el temps a l’Ajuntament discutint amb un funcionari 
que prioritza els criteris personals a la normativa. Llavors, jo no vinc aquí perquè 
m’encanti venir aquí; jo tinc moltes coses a fer i no perdo el temps. 

Una altra cosa és..., bé, m’han dit que parli després amb qui? D’acord. Gràcies. 

La presidenta passa la paraula al senyor Andrés Ibáñez. 

El Sr. Andrés Ibáñez 

Alguna de les coses es podria fer ja avui mateix, que seria lluitar contra el consum 
d’alcohol a la via pública, també els que venen i també els que beuen. 
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El tema del butà, crec que no està subvencionat el preu pel Govern perquè cremi a les 
terrasses de Barcelona; crec que era una cosa d’article de primera necessitat i hauria de 
tenir una protecció també el seu ús. 

Recordar el tema del castell de Montjuïc, que m’he oblidat abans: vull recuperar l’accés 
lliure al castell de Montjuïc, que és la nostra muntanya. 

I del que has dit abans, està molt bé si nosaltres com a veïns tinguéssim alguna mena 
d’autoritat, però les terrasses no ens faran cas ni en el tema de l’avançament horari ni en 
cap dels temes si no hi ha una autoritat, d’alguna manera, que la imposi. Això és el que jo 
penso, ja esperarem. Estem pendents d’una reunió i ja informarem en altres audiències 
del resultat d’això. Tant de bo que hi hagi aquesta situació, diguem-ne, de mediació que 
permeti… Tampoc no és massa el que demanem. Demanàvem que les terrasses 
tanquessin una hora abans. Tampoc és massa, però, bé. 

La presidenta dóna la paraula al senyor Jaume Figueras. 

El Sr. Jaume Figueras 

Només faig ús de la paraula per puntualitzar. Respecte de la placa, perquè no es 
repeteixin els errors, a la placa posa que va caure l’edifici número 11; en realitat l’edifici 
número 11 encara està dempeus, per tant, devien caure el 13 i el 15, suposo, o només el 
13, no ho sé. 

Quin altre error hi ha? Sí, diu que va ser per l’aviació franquista, penso que hauria com a 
mínim dir-se que era l’aviació aliada, perquè amb això de l’aviació franquista… A veure, 
l’aviació italiana no era franquista, era aliada. 

I, després, respecte als dos locals, les puntualitzacions que volia fer és que al número 8 
fan concerts en directe amb les portes obertes a altes hores de la nit, que segurament no 
deuen ser hores permeses per fer concerts en directe i a volum de discoteca. I el número 
10, que, de fet, encara no té nom i està per obrir, ja sabem que està traspassat i vol ser 
una cocteleria, perquè hem parlat amb els amos, van fer la inauguració la setmana 
passada i van fer molt de soroll. 

La presidenta dóna la paraula a la senyora M. Lluïsa del Río. 

La Sra. M. Lluïsa del Río 

Més breu que abans. En primer lloc, sí, a mi m’agrada reconèixer les coses que estan ben 
fetes i com a veïna reconec que aquest Ajuntament ha millorat moltes coses, entre elles, 
el contacte amb la Guàrdia Urbana. 

I l’última cosa que volia dir, perquè el meu company ja ho ha dit, és que vam tenir un petit 
rifirrafe les veïnes del carrer Sant Honorat amb l’Hotel Neri perquè… Que anoti 
l’Ajuntament que les veïnes que hem optat per anar a peu i no tenim transport públic, cada 
vegada que venim amb un taxi a casa per la raó que sigui els guàrdies municipals… –jo fa 
trenta anys que visc al carrer Sant Honorat–, i ja estic tipa de perdre temps, etcètera i de 
barallar-me; ja sé quina és la normativa i jo tinc dret com a ciutadana a entrar a casa 
meva. Si us plau, donin l’ordre als municipals, perquè ni els taxistes s’han de barallar ni 
les veïnes. I hem tinguts dos o tres petits incidents, que no s’han repetit, perquè l’Hotel 
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Neri deia que tenia llicència per passar els taxis pel carrer Sant Honorat en direcció 
prohibida. 

Ja està. 

La presidenta dóna la paraula a la regidora. 

La regidora 

Sóc conscient que aquí tots tenim poc temps i, de fet, és un esforç venir aquí. L’únic que 
sí que hi ha temes que és millor poder tractar directament o amb el responsable tècnic; o 
sigui, a mi ja em va bé tenir-ne constància, estic segura també que hi ha una explicació 
per a això que estàs explicant, però per això també parla amb el Josep Maria directament. 

Andrés, el que dius del butà a les terrasses i etcètera, de fet, a les ordenacions noves no 
s’està permetent aquest tipus d’elements a la via pública. I se van fent a poc a poc 
aquestes ordenacions.  

Prenc nota d’això de recuperar el castell de Montjuïc. De moment, ens queda una mica 
lluny de Ciutat Vella, però com a proposta de ciutat l’apuntem. 

Jaume, la placa el que dirà serà: «En memòria de les setze persones que van morir el 30 
de gener de 1938 en aquest indret víctimes del bombardeig de l’aviació feixista italiana, 
aliada de l’exèrcit franquista.» Aquest és el text de la placa. 

De fet, abans se m’ha oblidat comentar-te que sobre això –no sé si ho deies tu o la María 
Luisa– del Centre d’Interpretació del Call es va estar mirant amb el Museu d’Història de 
Barcelona justament per poder donar-li alguna…, i no és tan senzill, tot i que hi ha la 
proposta sobre de la taula i s’està treballant –també t’ho dic, no com una de les propostes 
més prioritàries a posar en marxar amb el Museu d’Història, que tenim altres coses entre 
mans–, però sí que s’està mirant. 

I, María Luisa, el que comentes dels taxis en prenc nota, i, llavors, mirem de treballar-ho. 

I en el que comentes dels locals, bé, podem fer inspeccions aquesta mateixa setmana. I, 
de fet, sí que us convidaria a això, que quan hi ha molèsties o etcètera, doneu avís tant a 
Guàrdia Urbana com a través de l’IRIS. Però, amb això que heu exposat aquí, sí que 
podem fer una inspecció aquesta mateixa setmana. 

La presidenta inicia l’últim bloc d’intervencions i dóna la paraula al senyor Calixto 
Sobrado. 

El Sr. Calixto Sobrado (en nom propi) 

Bona tarda. Bé, sempre és el mateix, però continuem repetint, repetint, doncs, 
pràcticament és el que fem tots els veïns; coses noves no n’hi ha gaires. 

Jo volia parlar del terra al voltant del CAP del Gòtic, perquè està verdaderament molt 
malament. Llavors, tot allò, tot l’entorn aquell està molt malament. Jo fa temps un dia he 
aconseguit que la tècnica, la Mariona, m’acompanyés, perquè jo havia parlat amb 
l’Ajuntament i tal perquè anessin allà i tal, i sí, un dia hi va anar la Mariona. Bé, quan va 
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arribar, la pobreta, dic: «Quant de temps tens per estar amb mi.» Diu: «Mitja hora.» Mitja 
hora, què vols que et digui. El problema és que, clar, nosaltres teníem dues tècniques de 
barri i ara tenim mitja tècnica de barri, perquè ella ve al carrer Ramalleres a treballar, i 
clar, això està molt malament. 

Però el pitjor és que jo he dit que havien d’arreglar això, hi havia les plantes aquelles que 
trepaven que s’havien assecat, s’han assecat. Sí, és veritat que hi ha anat Parcs i Jardins 
a reposar-les. Però, bé, falten dos ferros. Clar, si Parcs i Jardins no és capaç de veure 
que allà falten dos ferros, aquests senyors ja val més que es quedin a casa, perquè això 
s’ha de veure. 

Després, quan s’ha fet la placeta aquella, que, precisament jo la vaig reclamar –i estic 
molt agraït a l’antic Ajuntament, els que manaven, a tots–, i ha quedat una rampa que jo ja 
ho vaig dir, els veïns se queixen moltíssim. Protegint les plantes aquelles, ha quedat com 
una rampa i, llavors, els skates aquells pugen, baixen. L’altre dia una senyora va sortir…, 
era migdia, però, és que, clar, això fa tant de soroll que és impressionant. Tota aquella 
part d’allà està fatal. Hi ha el terra que hi ha les rajoles de baix que s’aixequen, vas 
caminant, pof, ja t’has d’anar a canviar a casa una altra vegada. Hi ha els forats dels 
arbres. Aquells forats que hi ha al voltant hi ha rates i hi ha de tot allà. 

Al final del carrer –això sí que em va donar temps a anar-hi amb la Mariona– Nou de Sant 
Francesc, tocant a la plaça de la Mercè, aquell edifici que van fer d’alt standing, clar, han 
deixat el carrer fet una desgràcia, però una merda, per dir alguna cosa així. I jo li he dit a 
la Mariona: «Escolta, això ho haurien d’arreglar ells, els que han fet l’obra, quan han 
acabat l’obra: “Escolteu, això és de vosaltres que passeu per allà. Bé, qui ha fet aquesta 
obra? Això el carrer també ho heu d’arreglar.”» 

Al meu carrer, per exemple, han vingut els de Fecsa cap a finals de novembre o així, han 
fet un forat, ha quedat allà el fang i vinga aigua allà. Hi ha una senyora que té allà una 
botiga no sé de què, bé, d’alguna cosa, un petit gabinet no sé de què, i vinga i vinga… I li 
vaig dir: «Escolti, no truca?» Diu: «Escolti, és que ja he gastat molts diners trucant.» Dic: 
«Bé, però hi ha un número del civisme, truqui allà.» I, sí, hi ha trucat, jo també hi he trucat, 
després m’han contestat. Això s’ha arreglat fa aproximadament quinze dies. Però han 
vingut aquells a tapar-ho i ara han deixat unes planxes. Les planxes, clar, com que estava 
tou això, s’han de deixar, però no quinze dies, i plof i plof i plof.  

Sobre aquestes coses, doncs, jo crec que hauríeu de fer alguna cosa. 

Jo fa molts anys que demano que el carrer d’Escudellers l’hauríeu d’aixecar i posar un 
terra com cal, perquè al Gòtic verdaderament s’ha gastat molt pocs diners: s’ha fet una 
mica a la part de la plaça Berenguer i una altra en aquella part de baix, on hi ha l’escola 
aquella, però res més. 

I, bé, després, al meu carrer, les cannàbiques. Ja sé que això està en un procés, però ara 
em trobo que al costat han obert una altra botiga. Bé, estava allà un noi fent obres i tal, i 
dic: «Què voleu fer aquí?» «No, és que aquí el meu amo ha comprat aquest edifici i a baix 
volem posar un despatx.» Ah, molt bé. El noi molt simpàtic, molt bé. Passo per allà l’altre 
dia, fa deu dies, i hi posa: «Propera obertura de cigarretes elèctriques.» Però, clar, quan 
han obert, resulta que els mateixos que han obert les cigarretes són els que tenen el 
cannàbic. O sigui, más de lo mismo. Vinga, a estirar, a estirar. I això del cànnabis moltes 
vegades hem de tornar a rentar la roba. Jo sé que les forces de seguretat, el mateix els 
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Mossos que la Guàrdia Urbana, estan fent el que poden –jo estic molt agraït a ells, perquè 
fan el que poden–, però, bé… 

I ja l’última, perquè ja està la Mercè dient-me que marxi. Bé, almenys una cosa bona que 
heu fet és que heu reposat l’arbrat del carrer Comtessa de Sobradiel, i ha quedat molt 
maco. 

La presidenta dóna la paraula al senyor Antonio Cuesta. 

El Sr. Antonio Cuesta (en nom propi) 

Bona tarda a tothom. Y quiero comenzar empezando por donde has dejado…, porque tu 
discurso es totalmente bipolar: a esa señora le acabas de decir que todos tenemos 
derecho que en el espacio público…, recuperarlo para los vecinos, no sé qué más 
«merendangas», y, luego, evidentemente, hay que proteger –como se protege desde esta 
alcaldía y desde esta regidoría– determinado tipo de actividades que sobreocupan 
nuestro espacio, directamente en la calle Robador y entorno, por mujeres que ejercen su 
actividad tan ricamente. Se consiente, se protege, se ampara. Esas no, esas tienen 
derecho igual que todos, por supuestísimo que sí, pero, o sea, bipolar total. 

Ante la falta de acción, lo que se está produciendo es ya un choque directamente vecinal. 
Mira, hace quince días han empezado a aparecer o han aparecido, mejor dicho, en los 
alcorques de los árboles de la Rambla del Raval cuencos con comida, pollo básicamente, 
pero va aderezado con puntas y clavos. Eso va dirigido directamente hacia las personas 
que están sobreocupando el espacio en la Rambla del Raval con sus perros, porque son 
todos perros grandes, y eso va para los perros grandes. Ya se habla, radio macuto dice 
quien lo pone y por qué lo pone; no lo voy a decir aquí. Investigar, porque es muy 
desagradable. Luego, dicen que somos como somos. Yo tengo perro, me ha molestado 
profundamente verlo. Tengo fotos, ¿eh?, si acaso queréis ver los cuencos. 

Otro problema grave de convivencia, aunque se ha comentado, porque era el número 23, 
se está llegando también al enfrentamiento directo con los vecinos. Cuando no se actúa, 
lo que se genera es enfrentamiento vecinal contra aquellos que están descomponiendo 
directamente la vida comunal. Entonces, actuar –actuar. Os podéis escudar en el juez, yo 
qué sé, da igual. A Goyo le han cascado por enfrentarse, ¿eh?, Goyo es Goyo. 

Bueno, queríamos agradecer a la Guàrdia Urbana que por fin ya con linternas a las seis, 
seis y media de la mañana hace un recorrido por el parque infantil recogiendo jeringas. 
Porque jeringas están saliendo como setas por todo el entorno de la zona en la que 
vivimos y todo el Raval, es que es todo el Raval. 

Luego, también quiero comentar, porque ya se ha comentado varias veces, sobre esta 
verja pequeña que hay en los jardines de la Biblioteca Nacional de Cataluña, queriendo 
que circulase la gente por los atrios se cerró el paso que va de Hospital a Carmen 
directamente. Es un gincana total, la gente, como se sobreocupa por un determinado 
grupo los atrios, no quiere pasar por ahí. Entonces, está continuamente saltando. Yo creo 
que como experimento ya está bien, ya está bien el experimento de obligar a la gente a 
hacer un circuito que no hace y obligarles a saltar esa verja. Abrir esa puerta, por favor. 

Estoy sorprendido de lo que se está edificando en la plaza Gardunya. El edificio que se 
está construyendo de viviendas lleva una zona volada, esa zona volada es una zona 
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cubierta, esa zona cubierta ya sabemos en lo que se va a convertir: en un campamento. 
Como tenemos una sobreocupación de centros que se dedican a la atención a indigentes, 
de todo tipo y de toda casta, es un efecto llamada: tendrán un nuevo volado estupendo, 
igual que hay también el volado que ha salido sobre la calle de las Floristas de la Rambla, 
pegado a Hospital, tapando además al teatro Romea. Yo no entiendo nada ya de lo que 
hacen los urbanistas en esta ciudad, qué cosas. 

Luego, quiero deciros que Amapola y Carlos son dos vecinos que viven en Robador, 33, 
mayores, están siendo acosados por el propietario anterior. Es un edificio ya municipal. 
Les está yendo a reclamar el alquiler. Estas buenas personas se sienten agobiadas 
porque no tienen dónde pagar su alquiler. Por favor, pasadles un boleto con su alquiler. 
De verdad que están angustiados, es impresionante. Vosotros decís que no se preocupen 
que ya es municipal, pero esta persona sigue yendo a cobrarles y les pica a la puerta. 

Y, luego, dos farolas que nos han desaparecido. Entre las farolas que desaparecen y no 
se restituyen, las pintadas de las calles, la degradación del entorno va a más. 

La presidenta atorga la paraula al senyor Miquel Nueva Tapa.  

El Sr. Miquel Nueva Tapa (en nom propi) 

Bueno, yo vengo como vine la otra vez, con un poco más de lo mismo, como han 
comentado el resto de vecinos: es el tema de las basuras, el tema de la convivencia, cada 
vez vamos a peor. Estoy hablando concretamente de calle de Picalquers, calle Roig. 

Antes que todo darle las gracias a Julia Barea por su intervención, la tuve que llamar para 
que intervinieran y vinieran a limpiar: no podíamos entrar en casa. Casi todos conocéis la 
calle Picalquers –Santi, tú conoces la calle Picalquers, aparte estás en la zona–, y me da 
la impresión de que lo que has comentado antes, Gala, sobre el tema de la limpieza –creo 
que lleváis cerca de dos años, ¿verdad?, de legislatura–, todos los proyectos que habéis 
hecho han fracasado en el tema este. ¿No os habéis puesto un poquito ya y decir «vamos 
a empezar y denunciar al que deje la bolsa de basura»? ¿No os lo habéis pasado por la 
cabeza? Porque realmente lo peor que le puedes tocar a una persona es el dinero. Y si a 
través de que intentamos los vecinos hablar con ellos…, cuando yo intento hablar con 
alguno, como me ha ocurrido –eso me ocurrió la semana pasada–, te hablo de un 
pakistaní, vive enfrente, al cual le llamo la atención, le digo: «Por favor, aquí no hay 
contenedores, los tienes a cien metros.» Lo que me dijo es: «Se lo comentas a la Ada 
Colau, que ella no lo permite esto.» La bolsa me la tiró a la cara. Eso una. 

Realmente, yo me estoy moviendo, estamos ya unos cuantos vecinos de la calle 
Picalquers, calle Roig, y nos estamos planteando de verdad hacer guardia. Vosotros no 
os movéis, nosotros nos tenemos que mover. Para mí habéis fracasado en este tema, es 
dinero y más dinero. Yo, precisamente, tuve una conversación contigo, Gala, no sé si te 
acuerdas, me comentaste el tema del presupuesto; yo aluciné. Sí, el presupuesto que 
había de más, ¿te acuerdas? Por lo tanto, quiero decir, no se trata de más limpieza, eso 
fracasa; ellos vienen y como dicen «el Ayuntamiento viene, dejo la bolsa donde me da la 
gana». Oye, no. Primero, lo que tienes que hacer es integrarte; si estás en este país, 
intégrate, hay unas leyes y tienes que cumplirlas. Si no es así, subvenciones fuera, que 
me consta que las tienen, sobre todo por niños, por mi empleo, me consta que las tienen. 
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A partir de ahí, vamos a empezar a meter mano y a trabajar y no tener tantos fracasos; os 
lo pido por favor, porque realmente el Raval se va a convertir en un gueto. O sea, 
estamos veinte familias de toda la vida en la calle Picalquers, calle Roig, nos estamos 
planteando marcharnos. ¿Vale? 

Buenas noches. 

La presidenta dóna la paraula al representant del carrer Marquès de Barberà.  

El Sr. Mateu  

Bé, la nostra queixa és per una irregularitat en el funcionament dels Serveis Tècnics. En 
principi, tot és en relació amb un comunicat diferit. Ja entenem que els Serveis Tècnics no 
poden revisar tots els comunicats diferits que afecten estructures, però si una persona 
presenta un comunicat diferit i ha d’adjuntar un document que es diu –és una mica 
complex– DRDB10 dient que ha informat els veïns i que ha donat un termini perquè facin 
al·legacions i aquesta persona menteix i presenta aquesta declaració responsable i els 
veïns diuen que és mentida i ho comuniquen dues vegades a l’Ajuntament amb dos 
escrits en un termini d’un mes, i al cap de dos mesos l’Ajuntament li concedeix sense 
revisar aquests escrits el permís per fer l’obra, jo crec que és una cosa greu i hauríeu de 
prendre mesures, tant per mentir en un document públic com pel mal funcionament, en 
aquest sentit, dels Serveis Tècnics. 

També volia dir que jo treballo al matí i jo crec que hauríeu d’intentar almenys..., o que hi 
hagués un torn per poder atendre les persones a la tarda. 

I també volia comentar una cosa molt breu quant al pla d’usos dels tres carrers que es veu 
que necessitaven dinamitzar-se, que era Marquès de Barberà, Robador i em sembla que 
era Rambla de Sant Ramon, en què solament es permetia posar restaurants. I, bé, ara 
que tingueu en compte aquestes activitats i, més, prendre mesures perquè no siguin tot 
botigues de mòbils, que, clar… 

Ja no volia dir res més, només era això. 

La presidenta dóna la paraula a la regidora. 

La regidora 

Bé, Calixto, això que comentes del terra al voltant del Gòtic, jo diria que s’està mirant, 
però, bé, en tot cas, prenc nota per assegurar-me que efectivament és així. Les plantes, 
com tu dius, estan reposades. 

Això que comentes de la reixa i del ferro no en tinc constància, llavors, també ho 
traslladarem a Parcs i Jardins i mirem això que comentes dels escocells i dels skates.  

Això que comentes de l’edifici que hi ha a Nou de Sant Francesc amb Duc de Medinaceli, 
que hauríem fer ells els arranjaments: de fet, moltes vegades el que fan és pagar com una 
espècie de fiança, que, si no, no els la tornem, aquestes empreses, justament per evitar 
que quan fan malbé la via pública..., hagin de pagar després aquesta reparació. 
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Sí dir-te, molt sincerament, que a Escudellers no hi ha una previsió de canviar el terra. De 
fet, ho havies comentat tu i la Teresa Caja. Tu deies: «al Gòtic s’han invertit pocs diners», 
efectivament, el Gòtic és un dels barris on menys diners s’han invertit en els últims anys i 
per això també està dins del Pla de barris que impulsem en aquest mandat, o sigui, sí que 
amb una orientació més d’intervenció social que no pas tant de millorar la pedra, tot i que 
hi ha la intervenció tant de Sotstinent Navarro, que no és pla de barris, com de la plaça 
Sant Miquel i alguna altra petita intervenció.  

I el que comentes de Còdols, 21, Guàrdia Urbana té constància d’aquest cas i, per tant, el 
miraran amb tota la diligència amb què ho miren sempre. 

Antonio, sí que te diría si estoy bipolar o no lo decidirá mi médico, creo que no tú. En el 
espacio público no se protege ninguna actividad que es irregular, lo que sí que se protege 
y se garantiza son los derechos de todo el mundo, y por eso también la medida de 
gobierno que presentamos y las figuras que van a trabajar en Robador van justamente 
encaminadas a garantizar esta convivencia. 

De los cuencos con clavos que comentas teníamos constancia –y esto es algo que al 
menos en la Barceloneta también pasaba hace años– y estamos mirándolo. 

Sí decirte que la verja de Rubió i Lluch no se sacará, justamente porque esta actuación 
que se hizo en el mandato anterior nos parece que es adecuada en la medida en que 
permite que haya una circulación mayor por los laterales y que, por lo tanto, no haya un 
uso exclusivo por parte de algunos colectivos de esta zona. 

Y en la plaza de la Gardunya, entiendo la preocupación. Sí que decirte que no ha habido 
un aumento de personas sin hogar en el distrito, aunque es un distrito que, efectivamente, 
acoge personas sin hogar más allá de aquellas propias del distrito. 

Esto lo habíamos comentado en alguna audiencia, la reforma de la plaza de la Gardunya 
sí que nos la encontramos en marcha cuando llegamos. Creo que como gobierno no 
hubiéramos impulsado un edificio como el que comentas, justamente con este recoveco 
que seguramente nos acabará dando problemas. 

Y comentas lo de Amapola y Carlos y Robador, 33, donde el antiguo propietario, 
efectivamente, está yendo a amenazar y así: sí que se está actuando con Servicios 
Técnicos intentando agilizar los trámites justamente para que se les pueda cobrar ya de 
manera regular el alquiler. 

Miquel, el tema de la limpieza en el Raval yo creo que no es sencillo y que no es que hace 
un año que hay un problema de limpieza en el Raval; hace bastante tiempo. En este 
sentido, yo creo que es importante que seamos cuidadosos y no se trata de que hay una 
comunidad de vecinos de determinado origen que son más problemáticos que otros; al 
revés, tenemos que corresponsabilizarnos entre todos. Y, de hecho, hay vecinos de toda 
la vida que son de origen paquistaní o de Bangladesh, porque llevan más años viviendo 
en el barrio que yo. Tú comentabas que te dije en verano en lo que había consistido el 
refuerzo. Si no recuerdo mal, en la conversación que tuvimos aquí, justo en la calle, lo que 
te decía es que estábamos trabajando en tres niveles: uno es la concienciación o la 
sensibilización, que, en este sentido, lo que comentaba al principio de la audiencia, se ha 
empezado ya una campaña, no solo en Ciutat Vella, sino en toda la ciudad; la otra es la 
posibilidad de sancionar, y aquí también te digo que los procedimientos de sanción creo 
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que tienen que ir primero encarados a aquellos grandes incumplidores, para luego poder 
ir yendo más allá, y la otra es el refuerzo de limpieza, que es un poco lo que comentaba 
antes de que sí que estamos cambiando métodos de intervención. 

Y, efectivamente, es un tema que no es solo una cuestión de convivencia y de calidad de 
vida y de espacio público, sino también de salubridad. Y, por lo tanto, sí que estamos 
incrementando esfuerzos y que darán sus frutos también a medio plazo. Eso no quiere 
decir que a corto plazo haya que conseguir esto, o sea, comenzar a sancionar, que hasta 
ahora no se hacía, más allá de la sensibilización, que esa es una acción que se tiene que 
hacer de manera reiterada. 

I al veí de Marquès de Barberà, si no t’he entès malament, el que estàs dient és que hi ha 
una empresa que va entrar un comunicat diferit dient que tenia un acord dels veïns que no 
tenia i que, a més, els veïns heu manifestat això. És cert que un dels problemes que tenim 
és que justament, si no ho recordo malament, amb les «lleis òmnibus» es canvien aquests 
tràmits per demanar llicència i, per tant, ens entren molts comunicats en diferit que es van 
comprovant amb els recursos que tenim. Jo crec que en aquest cas concret, si hi ha un 
desacord clar per part dels veïns, es revisa, o sigui, revisem això que comentes. 

És cert això, és cert que no es revisen tots els comunicats diferits que entren, i, de fet, és 
un dels problemes que tenim, perquè hem d’anar després a corre-cuita, perseguint més 
que actuant de manera preventiva, que és el que hauria de fer l’Administració. Però 
nosaltres no podem canviar aquest tràmit en concret. 

I, després, en el pla d’usos sí que dir-te que –tu comentes el pla d’usos que es va fer al 
mandat anterior– ara mateix estem elaborant un pla d’usos nou que segurament no 
seguirà aquesta línia en la zona que tu esmentaves.  

La presidenta dóna la paraula al senyor Calixto Sobrado. 

El Sr. Calixto Sobrado 

En primer lloc, jo reclamo la Mariona per al Gòtic a un temps complet, no a mitja jornada 
com està ara. Perquè, clar, al Raval sí que hi ha dos tècnics i dos tècnics que Déu n’hi do, 
que són el Txus i l’Espe, i, clar, per molt bona que sigui, doncs, mitja és impossible.  

I referent a això de Còdols, 21, el local obert amb les cigarretes electròniques, és el 19, 
ells tenen la cannàbica al 21, i és el 19. 

I respecte a les planxes aquelles que em sembla que és davant del número 13, que han 
vingut a arreglar-les els de Fecsa, em sembla que eren, doncs, allà estan les planxes. 
Dins de deu o dotze dies, si vols, te truco i les planxes estaran allà segurament. 

Res més. Moltes gràcies. 

La presidenta 

La presidenta passa la paraula al senyor Antonio Cuesta. 
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El Sr. Antonio Cuesta 

Bueno, las farolas que faltan están una en Nou de Sadurní, enfrente del Caprabo, la otra 
que falta es en la calle Robador, en el número 7, entre los dos párquines. Generan zonas 
oscuras. En Nou de Sadurní, la farola que falta es la que estaba enfrente de la puerta del 
Caprabo. Yo no sé si es que directamente ya se ha anulado, porque la otra, la de San 
Rafael, tiene un cono; en la otra es que ya ni siquiera aparecen los cables. No sé, a lo 
mejor es que molestaba al Caprabo. Uno piensa. 

¿Qué más cosas? Bueno, lo de la suciedad es endémico en la calle. 

La presidenta dóna la paraula al senyor Miquel Nueva Tapa. 

El Sr. Miquel Nueva Tapa 

Bueno, en principio, le quiero contestar a Gala. El tema de que no solo me dedique y que 
lo hiciera, confirmar que ha sido un paquistaní, un hindú, bangladesí; no, no soy racista, 
para nada. Eso lo primero. Primero porque lo llevo en la sangre; segundo, por mi trabajo. 
Tengo alumnos de todas las etnias y quiero dejar bien claro que si he dicho paquistaní, 
porque era un paquistaní, y porque estamos veinte familias calle Roig, calle Picalquers de 
aquí, de Cataluña, el resto son de fuera. Y los que veo, precisamente, son los de fuera. 
Por lo tanto, me tengo que dirigir a ellos, por esa razón; no porque yo sea un racista. 
Quiero que eso quede clarísimo. 

Y, de otra forma, te vuelvo a repetir que si todo lo que habéis actuado no ha dado su fruto, 
porque no lo ha dado, es que es imposible, o sea, no podemos vivir, te lo digo en serio. 
Poner algo de vuestra parte. 

La presidenta passa la paraula al senyor Mateu. 

El Sr. Mateu  

Bé, el que volia dir és que estarem contents que reviseu el pla d’usos, almenys per a 
aquests tres carrers. 

I el que també volia dir és que és lògic que no pugueu revisar tots els comunicats, però si 
hi ha un escrit presentat telemàticament i per correu certificat oficial, com a mínim s’hauria 
d’haver vist. 

Llavors, m’hauria agradat que m’haguessis adreçat al cap de llicències per poder parlar 
amb ell i entregar-li la documentació, perquè no he escoltat que ho diguessis. 

Bé, i donar les gràcies per deixar-me parlar encara que hem arribat tard. 

Ja està, solament això. 

La presidenta dóna la paraula a la regidora. 

La regidora 

Just, Mateu, una de les coses que t’anava a dir és també que parlessis amb el Josep 
Maria Coll, i, per tant, com que ja estàs allà al costat… 
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