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Consell Plenari 
Districte de l’Eixample 

 
16 d’octubre de 2017 

 
ACTA núm. 4/2017 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE 

L’EIXAMPLE 
 
A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la Ciutat de 
Barcelona, el dia SETZE D’OCTUBRE DE 2017, s’hi reuneix el Consell del Districte, 
en sessió ordinària, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona, 
la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell 

Sra. Laia Canet i Sarri 

Sra. Cristina Caballer i Ferrater 

Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau 

Sr. Xavier Ortega Codines 

Sra. Isabel Pallejà Milà 

Sr. Carles Albert Ortega Alemany 

Sr. Albert Cerrillo i Lladó 

Sr. Javier Dabbah Velázquez 

Sr. Francesc Magrinyà Torner 

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 

Sra. Carme Méndez i Bota 

Sr. Jordi Matas Vilà 

Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 

Sra. Tània Rafí i Galindo 

Sra. Joaquim Asensio i Sala 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 

Sr. Óscar Zayas Sadaba 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos 

Sr. Roger Bujons i Tomàs 

Sra. Anna Serra Bienvenido 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
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assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. 
 
Hi concorren també la regidora del Districte de l’Eixample, Il·lma Sra. Montserrat 
Ballarin Espuña i el Regidor adscrit Il·lm. Sr. Francisco Sierra López. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.08 hores, quan comença. 
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions de les consellers i 
consellers i regidores i regidors del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bona nit a tothom. 
 
Moltes gràcies per haver vingut a aquest Consell Plenari del mes d’octubre, que es va 
retardar, havia de tenir lloc el dia 3 d’octubre i, pels fets que han passat al nostre país i 
més concretament a la nostra ciutat, es va ajornar. Per acord de la Junta de Portaveus 
es va passar a avui, dia 16 d’octubre. 
 
Per tant, sigueu totes benvingudes i benvinguts i començarem, sense més, la sessió 
d’avui amb l’ordre del dia següent. Primer, la part informativa, el punt número 1 es el 
cartipàs. El 2, el despatx d’ofici, que el llegirà la secretària jurídica. 
 
Sra. Ana García Cachafeiro (secretària delegada del Districte): 
 
Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. 
 
En el despatx d’ofici donem compte de l’aprovació el 2 d’agost de 2017, pel gerent del 
Districte, de tres convenis de formació dual del Cicle d’Administració i Finances per un 
import cada un d’ells de 1.155,84 euros per a aquest any i 1.733,76 per al 2018. 
 
Es dona compte de l’aprovació el 3 d’agost del 2017, pel gerent del Districte, dels 
següents convenis de formació dual. Un conveni del Cicle Assistència a la Direcció per 
un import de 1.155,84 euros per a aquest any i 1.733,76 per al 2018. Un conveni de 
formació dual del Cicle Projectes d’Obra Civil per un import de 1.155,84 euros per a 
aquest any i 1.733,76 per al 2018. 
 
Es dona compte, també, de l’adjudicació el 5 de juliol del 2017, pel gerent del Districte, 
del contracte per a l’adequació de les instal·lacions elèctriques de la planta baixa de la 
seu del Districte per un import de 98.596,77 euros a Insyte Instalaciones, SL. 
 
Es dona compte de l’adjudicació l’11 de juliol del 2017, pel gerent del Districte, del 
contracte per les obres d’arranjament de les fusteries exteriors de la seu del Districte 
per un import de 74.551,38 euros a Axis Patrimoni, SL. 
 
Es dona compte de l’aprovació, per la regidora del Districte, dels següents convenis: 
conveni amb l’Associació de Veïns de Sant Antoni, en data 11 de juliol de 2017, per un 
import de 12.704 euros; conveni amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Fort Pienc, en 
data 27 de juny de 2017, per un import de 7.059 euros i conveni amb l’Associació de 
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Comerciants i Professionals CorEixample, en data 25 de juliol de 2017, per un import 
de 5.332 euros. 
 
Es dona compte també de l’aprovació, per la Comissió de Govern de l’Ajuntament, en 
data 21 de setembre de 2017, del conveni de gestió cívica de la Federació d’Entitats 
de Calàbria 66 per un import de 21.860,65 euros corresponents a l’any 2017, 87.000 
per al 2018 i 63.750 per al 2019. 
 
Això seria tot, presidenta. Gràcies. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè. 
 
Passaríem al següent punt, que és la part d’informes. Començaríem amb l’informe de 
la regidora. 
 
Té la paraula, regidora. 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. Benvinguts, també, a aquest 
Plenari de Districte, que des del 4 de juliol no ens reuníem. De fet, només han passat 
tres mesos, però segurament que tots nosaltres tenim la sensació que ha passat molt 
més temps perquè han passat tantes coses, ha estat tan intens el temps que 
segurament sentim que fa més de tres mesos. 
 
En aquests tres mesos hi ha hagut un trist esdeveniment que vull començar recordant, 
perquè no ens havíem reunit des del 4 de juliol, com he dit, que han estat els 
atemptats del dia 17 d’agost. Vull començar amb un record a les 15 víctimes mortals 
que hi va haver entre la ciutat de Barcelona i Cambrils, i a totes les víctimes i familiars 
que van patir aquest atemptat gihadista. Vam tenir aquest aspecte negatiu però també 
la reacció magnífica de tota la ciutadania sota el crit de «No tinc por», i també totes les 
mostres de generositat i de solidaritat que hi va haver a la nostra ciutat i arreu del món. 
També l’agraïment als serveis d’emergència, als cossos policials i a tothom que va 
actuar i va atendre les víctimes. 
 
També han succeït molts fets lligats al procés sobiranista, tindrem ocasió de parlar-ne 
al llarg d’aquest Plenari. Però sí que vull començar, aprofitant aquest moment, per 
expressar la més enèrgica condemna a tota l’operació policial que va tenir lloc el dia 1 
d’octubre, com ja vaig fer aquell mateix matí per tuit. 
 
També voldria centrar-me, com correspon aquí, en el que és pròpiament l’activitat 
municipal al nostre districte, perquè malgrat que passen moltes coses fora, nosaltres 
continuem treballant amb la màxima normalitat possible per garantir el 
desenvolupament i la cohesió dins el nostre districte. En aquest sentit, els explicaré 
breument el que estem fent en qüestions d’espai públic, de benestar social, 
d’educació, i una breu repassada per les principals àrees de responsabilitat que tenim. 
 
Començant per l’espai públic, vull recordar que hem iniciat el procés per ampliar el Pla 
especial d’ordenació dels establiments comercials de souvenirs. Proposem ampliar 
l’àrea de delimitació dels establiments de souvenirs en l’àmbit de la Sagrada Família. I 
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volem ampliar totes les illes limítrofes a l’avinguda Gaudí i la zona dels entorns del 
temple fins al passeig de Sant Joan. 
 
També vull assenyalar que pràcticament estan acabats els carrils bici del carrer 
Sardenya, del carrer París, del carrer Sardenya entre València i l’avinguda Meridiana i 
del carrer París entre l’avinguda Tarradellas i Balmes. I hem estat en contacte amb els 
veïns i veïnes d’aquest entorn per garantir que no hi hagi cap problema a l’hora 
d’executar aquests carrils. Per tant, hem parlat amb els veïns del carrer Sardenya per 
tal que els vianants no tinguin problemes en creuar el carril, a l’hora de llençar les 
escombraries, que era una de les preocupacions que ens manifestaven, també el tema 
de l’encotxament i desencotxament als hotels del carrer París, les càrregues i 
descàrregues. I també ben aviat començaran les obres del carril bici a la Gran Via 
entre la plaça Espanya i el carrer Aribau. 
 
També, pel que fa a l’espai públic, m’agradaria destacar que ja tenim publicat el 
projecte executiu per a la reurbanització de la ronda de Sant Antoni. Volem que tan 
aviat com les carpes del mercat vagin fora, puguem iniciar el que ha de ser la 
remodelació d’aquest entorn, que s’emmarca dins de la reflexió global per reformar 
totes les rondes per tal d’unir de la manera més amable possible els districtes de 
Ciutat Vella i de l’Eixample, i alhora garantir una mobilitat obligada pel districte de 
Ciutat Vella. Després del procés participatiu que hi va haver a l’entorn de l’Eixample, 
s’han recollit alguns dels requeriments, s’han sumat les necessitats tècniques, i es fa 
una proposta que passa pel fet que hi hagi una presència de carril bus a la ronda, 
també de carril bici, ampliar les voreres gairebé un metre, ampliació de les places, de 
la plaça Goya, de la placeta Villarroel-Tamarit, i manteniment també de la doble 
direcció. Es farà per fases de tal manera que la idea és que la primera fase sigui el 
2019 en els dos trams afectats per les carpes del mercat. 
 
Pel que fa al tema de l’habitatge, un altre dels temes que com saben treballem de 
manera especialment intensa, destacaria cinc fets rellevants. En primer lloc, un mala 
notícia, podríem dir, que és que al carrer Alí Bei s’estaven executant uns habitatges, al 
carrer Alí Bei, 102, i l’empresa d’habitatges dotacionals que estava fent aquestes obres 
ha presentat suspensió de pagaments, i això ha ocasionat que el Patronat Municipal 
de l’Habitatge hagi de fer una nova adjudicació que endarrerirà uns set mesos la 
posada a disposició dels 49 pisos previstos allí. 
 
Pel que fa a l’espai de Germanetes, informar que està previst iniciar les obres dels 
habitatges dotacionals al carrer Borrell-Consell de Cent el proper mes de gener. 
 
Dins de la política de compra de propietats verticals a la nostra ciutat, el Patronat de 
l’Habitatge ha adquirit la finca de propietat vertical al carrer Còrsega, 394 fent ús del 
dret de tempteig i de retracte, i ja es troba convocada una reunió amb els veïns per 
acabar d’explicar el tema ben aviat. 
 
També, com saben, els veïns d’Entença, 151, i de Roger de Flor, 209, que normalment 
venen a diferents plenaris i consells de districte, tenen un problema greu pel que fa a 
la continuïtat amb els seus habitatges. Hem mantingut amb ells diferents reunions i 
també ens van demanar, els veïns d’Entença, 151, que poguéssim fer una mediació 
amb la propietat i ben aviat ens hi reunirem. 
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També estem realitzant, dins de l’Àrea d’Habitatge, el cens d’habitatges buits a 
l’Eixample i esperem que entre finals d’aquest mes i el proper puguem ja disposar dels 
resultats d’aquest cens. 
 
Pel que fa a equipaments, també destacaria quatre qüestions més importants. Una 
primera que té a veure amb un centre de dia per a joves no tutelats que obrirem ben 
aviat, que obrirà ben aviat el Consorci de Serveis Socials. Com saben és una servei 
que no és pròpiament de l’Ajuntament sinó que és un dels serveis consorciats amb la 
Generalitat. L’obrirem ben aviat al barri de Fort Pienc. Es tracta d’un equipament 
totalment innovador, un equipament pilot, que neix amb la missió d’oferir un camí cap 
a la inclusió social d’aquells joves que viuen al carrer a la nostra ciutat. Allí trobaran 
atenció psicològica, tallers i treballadors socials especialitzats en joves. És un centre 
especialitzat, per tant, en cap cas es preveu carregar el centre de serveis socials 
bàsics que existeix al barri. En definitiva, pretenem establir un servei per intentar 
ajudar aquests joves a refer la seva vida, el seu projecte de vida més enllà de la via 
pública, i estarem molt atens als resultats perquè el repte que es proposa és molt 
ambiciós. 
 
També, pel que fa als equipaments, volia informar que el proper mes de desembre 
s’obrirà el període d’inscripcions i el funcionament del centre de gent gran de Calàbria, 
260, a l’Esquerra de l’Eixample, que com saben prestarà el servei de dinamització de 
la gent gran. Durant la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample es van fer unes 
jornades de portes obertes per tal que els veïns ja comencessin a fer-se seu aquest 
nou espai. I també vull recordar que en aquest mateix espai hi haurà el nou Punt 
d’Atenció i Informació a les dones amb una millora molt substancial dels serveis que 
s’ofereixen a les dones. 
 
També vull recordar que des del dia 2 d’octubre estan oberts els quatre nous espais de 
suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys a Cotxeres Borrell, a Sagrada Família, 
a Fort Pienc i a Urgell. Com ja vam explicar en una mesura de govern que vam 
presentar en aquest mateix plenari, es tracta d’espais de trobada i de relació que estan 
dirigits a famílies amb infants de menys de 4 anys. Per als infants és un espai que els 
permet socialitzar amb altres infants, en un espai que és segur i estimulant, on troben 
joguines i materials adequats al seu moment evolutiu, i també per a les famílies estan 
esdevenint llocs de trobada, de relació i d’intercanvi per compartir amb altres famílies 
les seves inquietuds en un moment vital especialment intens per als nens. 
 
En matèria d’educació voldria informar d’una notícia que per a nosaltres és molt 
gratificant, que és que des del dia 12 de setembre estan en funcionament tres noves 
escoles públiques al districte de l’Eixample: l’escola Eixample 1, a la Model, l’Eixample 
2, a Can Roger, i al carrer Cartagena l’escola Cartagena. Les obres s’han 
desenvolupat sense incidències, podríem dir, això sí, molt ràpid perquè el mes de juliol 
és quan es van començar les obres, però han estat totes a punt, i crec que amb la 
bona notícia que els equips docents també han treballat en el disseny dels espais de 
tal manera que aquests espais també es puguin adequar en cada cas als projectes 
educatius. També s’ha ampliat l’escola bressol Tres Tombs. I també s’han 
desenvolupat durant aquest estiu les obres de millora dels entorns escolars previstos 
en una mesura de govern que també els vam presentar aquí, quatre nous entorns 
escolars que han estat molt ben valorats per les comunitats educatives d’aquests 
centres, i que també han tingut un ressò públic bastant important perquè és una 
mesura molt innovadora i, com que està donant molts bons resultats, estem mirant 
com es pot ampliar a més centres escolars al nostre districte. 
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També vull dir que, com a reptes vigents, estem treballant per trobar les ubicacions 
definitives per a les escoles que tenim en ubicacions provisionals, i també vetllem 
perquè la Generalitat compleixi el compromís d’iniciar l’institut Angeleta Ferrer al més 
aviat possible. 
 
I, com que suposo que estic acabant el temps, simplement destacaré que ha tingut lloc 
aquestes darreres setmanes la Festa de l’Esquerra de l’Eixample, i vull agrair a totes 
les persones, a les entitats, a l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de 
l’Eixample tota la feina que han fet, perquè han aconseguit un cop més que les Festes 
de l’Esquerra de l’Eixample tinguin moltíssimes activitats a l’abast de tothom. I, a més 
a més, també vull felicitar la ciutadana, un exemple de bona convivència i d’alegria en 
uns moments que, com saben, són una mica complicats. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidora. 
 
Ara té la paraula el PP, conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta, per l’informe. 
 
Primer, volem sumar-nos al recordatori de les víctimes del 17 d’agost i de tots els 
ciutadans que van contribuir, amb la seva normalitat, a normalitzar els possibles 
efectes que aquest atemptat podia tenir a la nostra ciutat. Farem referència després al 
tema de la consulta o de la mobilització de l’1 d’octubre. Hi farem referència després. 
 
Vaig en desordre dels temes que vostè ha dit. Pel que fa a les Festes de l’Esquerra de 
l’Eixample, veïns se’ns han adreçat queixant-se dels sorolls de divendres a diumenge, 
de les activitats en horari nocturn que es van desenvolupar a la cantonada Viladomat-
Consell de Cent. Voldríem saber quantes trucades hi va haver, què es fa fer, i quina va 
ser l’activitat del Districte i de la Guàrdia Urbana en aquest sentit. 
 
També s’han adreçat a nosaltres pel que fa al dia de vaga, el 3 d’octubre, que es va 
tallar unilateralment el carrer Consell de Cent. Després he presentat la pregunta de 
quin és el criteri d’utilització del mobiliari públic en general, perquè sembla que 
determinats col·lectius poden disposar aleatòriament o lliurement del mobiliari públic, 
tallar carrers o no tallar carrers en funció dels seus interessos, qüestions que a la resta 
de ciutadans ens està prohibit fer. Voldríem un aclariment pel que fa a aquests 
conceptes. 
 
Respecte al carril bici del carrer París, voldria saber el motiu —suposo que hi deu 
haver un motiu— pel qual no està en funcionament. Ho dic perquè també se’ns han 
adreçat veïns, em sembla que ja està acabat... No? En tot cas, m’agradaria una 
explicació pel que fa a aquesta qüestió. 
 
Respecte a la Sagrada Família, m’agradaria disposar de la valoració d’aquest estiu. 
S’han implementat mesures per part del Govern del Districte i del Govern de la ciutat 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

7 
 

respecte a la pressió turística a la Sagrada Família, i m’agradaria saber la valoració 
d’aquesta campanya d’estiu, com es valora, i si aquestes mesures han estat adients o 
adequades per als fins que es proposaven. En concret, avui mateix, perquè sortia 
aquesta crítica... les mesures que s’havien establert, com el PEUAT i algunes més, no 
havien donat resultats tangibles. M’agradaria conèixer l’opinió de la regidora. 
 
Després també, respecte a les terrasses de Sagrada Família, en quin estat actual es 
troba la resolució dels recursos i quin serà el destí final d’aquestes terrasses. 
Demanem, i és una petició nostra, que pensem que el Govern s’hauria de repensar 
aquesta ordenació. Però a part d’això, m’agradaria saber la seva valoració. 
 
Ha comentat també la limitació de nous negocis de souvenirs a l’entorn de l’avinguda 
Gaudí. En principi, res a dir, ens sembla molt adient, i ja no tan sols seria la quantitat 
de locals de souvenirs sinó la qualitat dels souvenirs que es venen en aquesta ciutat, 
que la veritat és que deixen bastant... Ja entenc que en això és molt difícil d’entrar, 
però... En qualsevol cas, el nostre suport a aquesta mesura. 
 
Una bona notícia a Germanetes pel que fa als habitatges dotacionals, per fi el sentit 
comú és que continuïn endavant, i si el gener comencen, em sembla una bona notícia. 
 
Respecte al centre de dia de menors no tutelats, m’agradaria saber si s’ha contactat 
amb els veïns per evitar possibles problemes per la ubicació i l’activitat que es farà en 
aquest centre de menors no tutelats. Si s’ha parlat amb els veïns i si s’ha articulat 
alguna mena de protocol en cas que hi hagi incidents o que eventualment hi pugui 
haver algun problema, desitgem que no n’hi hagi. 
 
I finalment, el tema de la Model. També portem una pregunta després, ja ens hi 
referirem, però simplement una cosa que ja vam dir a la comissió de seguiment, 
pensem que el tema d’aquesta comissió impulsora és una mica desajustat, una mica 
desequilibrat, amb molt pes de les entitats memorialístiques, nul pes dels ciutadans, 
zero, i tot el pes de les associacions. I a més amb una convocatòria que ens va 
sorprendre fins i tot als partits polítics, el dia que vam arribar allà al Consell de Barri, ja 
que no teníem ni idea que es convocaria aquesta comissió impulsora. Res més. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. 
 
Té la paraula la consellera Jiménez de Parga, per Cs. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  
 
Gracias, presidenta, y buenas tardes a todos. 
 
En primer lugar, queremos unirnos al dolor de los familiares de las víctimas del terrible 
atentado del mes de agosto de Barcelona. Y agradecer el comportamiento de los 
cuerpos de seguridad del Estado, de los equipos sanitarios, de los bomberos y de 
todas aquellas personas que tuvieron un comportamiento ejemplar durante esos días. 
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Y queremos hacerlo no como lo hizo Marina Garcés, la pregonera de las Fiestas de la 
Mercè, que lamentó la ausencia dolorosa de las personas que no volverán y de los 
jóvenes de Ripoll, es decir, de los terroristas, a los que situó en el mismo plano que a 
las víctimas. La Sra. Garcés hizo un relato entre ensoñador y utópico en el que 
hablaba de una Barcelona a la que no le gusta el poder y de unos barceloneses a los 
que no les gusta que les manden. Habló también de la lucha ciudadana contra la 
especulación inmobiliaria, cuando Barcelona es la ciudad donde el precio de la 
vivienda ha subido más y una de las ciudades españolas donde hay más 
especulación. Por supuesto, también nos deleitó, a los que fuimos a oírlo, con todo un 
panegírico sobre el referéndum y nos dijo que a ella no le gustan los partidos políticos 
y que a ella no la representan. Toda una bofetada a nuestro sistema parlamentario, a 
la clase política que ahí estaba y a la alcaldesa que la invitó a hacer el pregón. ¿Qué 
es lo que quiere la Sra. Garcés? ¿La anarquía? Y puso el broche final a su discurso 
diciendo que Barcelona se plantea el reto de ser la capital de una república catalana 
que todavía no ha nacido y que todavía no sabemos con qué forma ni con qué 
complicidades lo hará. «Puestos a imaginar —y cito textualmente—, yo me la imagino 
como una república junto al conjunto de las repúblicas ibéricas, libres de estado.» Y 
esta señora fue la pregonera de las Fiestas de la Mercè. Es realmente indignante, 
cuanto menos, que en una ciudad como Barcelona el Gobierno Municipal no haya sido 
capaz de encontrar una persona con mayor altura intelectual y menos sectarismo que 
dicha señora. 
 
Y siguiendo con el tema que tristemente ocupa la actualidad de nuestra ciudad y de 
nuestra comunidad en estos días, quisiera manifestar que nosotros estamos aquí para 
hablar de los temas que afectan a nuestra ciudad, a nuestro distrito. Esto no es un 
parlamento. Aquí no se puede pedir la dimisión del presidente del Gobierno. Llevamos 
más de un mes dedicados al tema de la proclamación de la independencia. Nada más. 
Todavía no sabemos si tal proclamación se ha hecho o no se ha hecho. La actividad 
política de todo el país gira alrededor de este tema, y la de nuestro distrito, también. 
No hay más que ver el orden del día: dos declaraciones institucionales que finalmente 
no han recibido apoyo, con lo cual no se van a presentar, y cuatro proposiciones todas 
ellas iguales, redactadas en un lenguaje sectario, lejos de la verdad y de la realidad, 
con términos totalmente pervertidos. Espero y confío en que la sensatez vuelva a esta 
ciudad, vuelva a este país, porque si no nos vamos a encontrar con problemas 
gravísimos que no sé si seremos capaces de solucionar. El primero de ellos, y el más 
grave de todos, es la grave fractura social que ya es una triste realidad entre nosotros. 
 
Para hablar de los temas de los que ha habado la Sra. Ballarín, la implantación de los 
carriles bici, que se está llevando a cabo, se está haciendo sin diálogo con los 
comerciantes y con los vecinos, y me temo que sin garantías de seguridad para los 
ciclistas. El carril bici de la calle París ha hecho que se pierdan aparcamientos 
nocturnos para los coches. ¿Por qué se ha llevado a cabo una moratoria de la 
ordenanza municipal de la bicicleta? Me temo que antes de la implantación de tantos 
quilómetros de carriles bici se debería seguir discutiendo sobre tal ordenanza. 
 
¿Cuántos pisos sociales han construido durante este último año? A mí también me 
gustaría saberlo. 
 
También coincido con mi compañero que me ha precedido en el uso de la palabra en 
que deberían ustedes repensarse el tema de las terrazas de la Sagrada Familia. 
Hemos tenido ocasión de hablar con los restauradores y están indignados. Han 
quitado ustedes terrazas sin venir a cuento, pero vamos, yo creo que esto es un 
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problema que quizá en breve se solucione, porque ya se han ido 500 empresas, han 
cambiado su sede social, se han ido fuera de Cataluña en estos días, quizá también 
los turistas dejen de venir, con lo cual dejaremos de tener este grave problema del 
turismo y de las terrazas, porque a este paso nos vamos a quedar solos. Y nada más, 
por el momento. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga. 
 
Té la paraula la CUP, la consellera Serra. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Hola, bona tarda. 
 
Primer de tot, agraïm moltíssim a tota la gent de les AMPA, de les AFA, als membres 
dels diferents comitès en defensa del referèndum, de l’ANC, d’Òmnium, que avui han 
vingut aquí a fer sentir la seva veu. 
 
Respecte als atemptats del dia 17 d’agost, volem mostrar el nostre condol i la nostra 
solidaritat amb les víctimes que hi va haver, i recordar que les víctimes sempre les 
està posant el poble, la classe treballadora, mentre que la situació geopolítica la 
controlen unes altres persones, uns altres actors. 
 
Respecte a l’informe de la regidora, ens agradaria fer algunes consideracions. 
Lamentem que no hagi anotat el bloqueig de l’enviament postal de la revista de 
l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample pel fet que contingués un article 
sobre el referèndum. És un dels molts exemples que hi ha hagut de la censura durant 
aquests mesos i creiem que hauria sigut interessant comentar-ho. 
 
Respecte a les escoles, ens agradaria saber quin és l’estat i quina és la previsió de les 
escoles que estan en barracons, i quin és el termini perquè deixin d’estar-ho. 
 
Respecte a l’habitatge, ha destinat bastant temps a parlar-ne però nosaltres volem 
recordar que totes aquestes mesures són ridícules per pal·liar la brutal mancança 
d’habitatge i l’emergència habitacional que tenim. Hi ha veïnes que estan marxant de 
casa seva, i marxar d’un pis no és només anar-se’n a una altra ciutat o a un altre barri, 
és perdre i trencar amb tot el teixit relacional, emocional i veïnal que hi ha. Per tant, és 
una cosa molt greu que afecta fortament les veïnes i que és conseqüència de 
l’especulació urbanística. Creiem que seria important que les mesures anessin una 
mica més enllà. 
 
Ens ha semblat que el temps que s’ha dedicat al 12 d’octubre i a les proclamacions 
feixistes que hi ha hagut durant aquestes setmanes és inexistent i se n’hauria hagut de 
parlar. Tots aquests dies el feixisme ha passejat amb una permissivitat profundament 
denunciable. Els neonazis es van estar passejant tranquil·lament per Barcelona, 
cometent agressions verbals, físiques, fent pintades als nostres col·legis i altres locals. 
Concretament, una de les manifestacions que baixava pel passeig de Gràcia poc 
abans els havien confiscat banderes falangistes, punys americans, bengales, cadenes, 
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passamuntanyes, tots destacats membres de col·lectius neonazis que després es van 
unir a la concentració unionista que es feia a plaça Catalunya i que estava convocada 
per Societat Civil Catalana, i la secundaven Cs, el PP i el PSC havia animat la seva 
militància a participar-hi. 
 
En aquest sentit, per nosaltres el 12 d’octubre representa una commemoració de la 
colonització d’Amèrica, per tant, del genocidi, i creiem que seria més encertat parlar-ne 
i reivindicar el 12 d’octubre com el dia de la resistència indígena i, per tant, de la lluita 
contra l’imperialisme i el feixisme. 
 
En el sentit de la lluita contra el feixisme, volem recordar la campanya solidària que 
s’està fent per reclamar l’absolució de sis antifeixistes que aniran a judici el mes de 
novembre i mostrar des d’aquí tota la nostra solidaritat amb elles. 
 
Pel que fa a l’àmbit general, que ara destinarem un temps a parlar-ne en la proposició, 
aquests dies hem estat vivint moments molt difícils, moments molt tristos, de molta 
ràbia. Hauria estat bé alguna menció més que condemnar l’actuació de les forces 
d’ocupació. Ens han generat molta ràbia les càrregues, la destrossa dels col·legis, la 
permissivitat del feixisme, però volem recordar que també hem viscut coses precioses, 
que hem fet noves amistats, que aquestes amistats s’han generat treballant colze a 
colze al carrer amb les encartellades populars, organitzant la defensa dels col·legis i 
en la mateixa defensa dels col·legis i del dret a vot el dia del referèndum. I volem 
recordar una mica que ara més que mai tenim un poble absolutament digne i unit, que 
té moltíssimes ganes d’aconseguir els seus objectius. Per tant, des d’aquí enviem tot 
el suport a totes les persones que estan treballant en defensa del referèndum i 
animem a seguir lluitant als carrers per aconseguir l’aplicació dels resultats del 
referèndum. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Serra. 
 
Ara, abans de passar la paraula al Grup Municipal d’ERC, jo mateixa em donaré la 
paraula, descomptarem el temps que utilitzi jo del temps del Sr. Cuscó. 
 
Prenc la paraula perquè voldria deixar clar al falta de sensibilitat del Govern del 
Districte pel que fa a dos fets que s’han donat. El primer va ser la celebració 
institucional de l’11 de setembre. Aquesta mateixa presidenta, tres dies abans de l’11 
de setembre va fer la pregunta de com és que no havia arribat cap convocatòria de 
l’acte institucional de l’11 de setembre. Simplement, el Districte no ho havia tingut en 
compte, no ho havia fet. Es va fer 48 hores abans del dia 11, es va enviar una 
convocatòria a les entitats. El resultat és que a l’acte que es va fer a la Casa Elizalde 
hi havia exactament dos veïns. No es va tenir cap mena de sensibilitat per fer cap tipus 
de propaganda, només es va enviar un correu electrònic i, a més, no es va tenir ni la 
delicadesa de posar un cartell a la mateixa Casa Elizalde explicant que aquell dia, 
concretament era el dia 10 de setembre, es feia un acte institucional com a Districte. 
 
No en vam tenir prou amb això i ahir, que se celebrava, com tots vostès saben, el 77 
aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys, també va passar el mateix. 
Aquesta presidenta va preguntar, el dijous concretament, com és que no havia arribat 
cap convocatòria de l’acte de l’ofrena foral i se’m va dir que no s’havia pensat fer. Jo 
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vaig insistir que es fes l’acte, l’acte es va fer, el Districte va posar la música, va 
encarregar les flors i va enviar una tècnica, a qui li vull agrair, la Sra. Ester Sust, però 
jo vull dir aquí clar i alt que no hi va haver ningú del Govern del Districte. Entenc que la 
regidora, per qüestió d’agenda, no hi pogués assistir, faltaria més, però em va semblar 
francament greu que en l’ofrena floral que feia el Districte de l’Eixample no hi hagués 
cap conseller ni cap consellera del Govern. Ho havia de verbalitzar així. 
 
Per tant, li descomptaré el minut i mig que he gastat al conseller portaveu d’ERC. 
Gràcies. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM):  
 
Gràcies, presidenta. 
 
Certament, han estat un estiu i uns mesos complicats on han passat moltes coses. Per 
tant, ara hem de mirar de fer un repàs de les més rellevants i, sobretot, de les més 
recents, molt vinculades a l’1 d’octubre i també a l’operació prèvia que ens ha anat 
afectant, molt especialment també al districte de l’Eixample. 
 
En primer lloc, vull felicitar els organitzadors i organitzadores de la Festa Major de 
l’Esquerra de l’Eixample. També vull tenir un record per al terrible atemptat, que 
gairebé no ens en recordem però va passar a Barcelona, i agrair als cossos de 
seguretat i d’emergència la seva professionalitat. 
 
I ja que parlem del fet que els turistes se’n van, etcètera, jo també vull tenir un record 
per la vaga que hi va haver a l’aeroport del Prat, que el Govern espanyol va ser 
incapaç de gestionar, que va durar moltes setmanes i va deixar molta gent sense 
poder volar. I això també espanta turistes. 
 
Però anem directament al tema de l’1 d’octubre i l’operació Anubis. No sé si ho sabeu, 
Anubis és el déu de la mort, no sé si això és sectarisme o no, se’ns acaba de dir 
sectaris però, en tot cas, n’hi ha que qualifiquen les operacions que fan en aquest país 
d’operació Anubis, operació de la mort. Van començar el dia 20 de setembre amb 14 
detencions de membres del Govern, algunes en aquest mateix districte, i davant 
d’aquesta situació es van generar una sèrie de manifestacions espontànies, la més 
important a Gran Via amb rambla Catalunya. Es va fer un legítim ús de la manifestació 
davant d’aquestes detencions i es reivindicava que aquestes detencions eren il·legals 
perquè no eren pertinents i cap d’aquests detinguts estava fent res dolent. I l’Estat, 
com a resposta, el que va fer va ser investigar per sedició Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, 
Josep Lluís Trapero i la intendent dels Mosso d’Esquadra d’aquest districte, Teresa 
Laplana. Uns fets que considerem absolutament lamentables, i les conseqüències dels 
quals encara no sabem com acabaran perquè se sabia que el fiscal demanava presó 
però no sabem si això acabarà sent presó o no. En qualsevol cas, que s’arribi a aquest 
extrem ens sembla lamentable. 
 
A més a més, han passat més coses que considerem molt lamentables en aquest 
districte: escorcolls d’impremtes, escorcolls de mitjans de comunicació sense una 
ordre judicial, també es va envoltar la seu de la CUP, no sabem ben bé amb quin 
objectiu, van impedir que entressin però es va intentar entrar a la seu de la CUP, s’han 
tancat webs de l’ANC, per exemple. S’ha requisat material on hi posava «Hola 
Europa» i «Hola Democràcia», més concretament al PDeCAT-Unió-Demòcrates se’ls 
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va requisar material d’aquest tipus, fet que tampoc acabem d’entendre a aquestes 
alçades de la pel·lícula. I, com ja s’ha comentat, Correus va denegar la distribució d’un 
butlletí d’una associació de veïns perquè hi havia un article que parlava sobre el 
referèndum, és a dir, no només és il·legal el referèndum sinó que també és il·legal 
pensar d’una manera diferent, no sé si això tampoc és sectarisme, no sé qui és el 
sectari aquí, però nosaltres considerem que aquí el sectari és qui prohibeix que l’altre 
pugui pensar d’una manera diferent i no al revés. Per tant, demanem respecte en 
primer lloc. 
 
Finalment, va arribar l’1 d’octubre i, per una banda, a l’Eixample vam tenir molts 
col·legis on es va poder votar amb tranquil·litat, amb normalitat —bé, amb normalitat 
no, però per a les persones que vam poder votar va ser molt gratificant. No tinc les 
dades desglossades però a Barcelona van votar 441.237 persones. I en els que no es 
va poder fer, que a Barcelona van ser 28 centres, dos a l’Eixample, el Jaume Balmes i 
el Ramon Llull, va ser perquè van ser assaltats per la Policia Nacional amb violència i, 
com a conseqüència, a tot Barcelona hi va haver 302 persones que van ser ateses pel 
Departament de Salut i que van ser ferides d’alguna manera. Després hi ha hagut 
dirigents polítics que han dit que això era mentida, que feien comèdia, tots feien 
comèdia. No sé si no han vist cap vídeo, avui en dia la cosa bona és que tot es pot 
gravar i tot es pot saber, perquè si no, ningú no es creuria res, si fos per aquests 
dirigents polítics. També hi ha hagut altres membres del Govern que han dit que 
nosaltres érem culpables d’aquesta situació en part perquè havíem convocat el 
referèndum. Doncs bé, nosaltres no hem repartit llenya a ningú, ens l’han repartit a 
nosaltres, per tant, nosaltres som les víctimes, no ells. 
 
I finalment també, als equidistants vull comentar-los que hem demanat fins a divuit 
vegades el referèndum. No és que hagi faltat diàleg perquè s’ha demanat moltíssimes 
vegades, i la resposta sempre ha estat la mateixa. L’última, a part d’aquestes darreres 
imputacions, també ha estat facilitar que les empreses es traslladin de Catalunya. 
També els diria als equidistants que no es pot compatibilitzar dir que es reformarà la 
Constitució... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Cuscó, se li ha a acabat el temps. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
D’acord. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula, pel Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, el Sr. Joan 
Rodríguez. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates):  
 
Gràcies, presidenta. 
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Ho ha dit la regidora en el seu informe: feia molts dies que no ens vèiem. Estem vivint 
uns temps molt intensos, un temps intens per al país, per a la ciutat i també per a 
l’Eixample, i han passat moltes coses, com bé deia ella. 
 
Jo també vull tenir un record per a les 15 víctimes mortals dels atemptats del 17 i del 
18 d’agost, tant a Barcelona com a Cambrils, no ho oblidem. 15 víctimes mortals, més 
de 100 ferits de 35 nacionalitats. Crec que és significatiu, 100 ferits, 35 nacionalitats, 
vol dir que som una ciutat atractiva per a la gent, no només per les platges, no només 
per la cultura, sinó perquè la nostra és una ciutat que històricament ha defensat els 
drets i les llibertats, com també estem veient aquests dies. 
 
La regidora ha fet un repàs d’alguns temes municipals. Jo l’hi agraeixo, però, hi 
insisteixo, estem vivint uns temps excepcionals, al país, a la ciutat i també a 
l’Eixample, que considero que no han tingut el reflex en el seu informe que haurien 
d’haver tingut. Aquest informe, regidora, no podia ser un informe normal, havia de ser 
un informe excepcional que estigués a l’altura del moment excepcional que, com deia, 
estem vivint. Perquè han passat moltes coses, aquí, al districte. Abans deia la Sra. 
Jiménez de Parga: «No podem parlar...», perdoni, estem parlant de coses que també 
han passat al districte. 
 
Aquest districte va acollir l’11 de setembre una Diada súper multitudinària en la qual 
els ciutadans de l’Eixample i de la resta del país demanaven poder exercir els seus 
drets civils i polítics. Aquest districte va ser l’escenari el 20 de setembre de la liquidació 
definitiva de l’estat autonòmic, amb la intervenció de la Generalitat i els fets de la 
Conselleria d’Economia. Regidora, per cert, de veritat em sembla molt lamentable —
l’hi dic sincerament i de tot cor— que no hagi fet ni una referència a la Teresa Laplana, 
que és la intendent dels Mossos del Districte, vostè la coneix, vostè hi ha treballat i sap 
que és una persona que ha treballat sempre amb dedicació pel benestar de la 
ciutadania del districte, pel bon funcionament del districte de l’Eixample, i que està sent 
acusada de sedició per haver treballat aquest dia dels fets del 20 de setembre a la 
Conselleria d’Economia perquè tota aquella mobilització es desenvolupés, d’altra 
banda, com s’han vingut desenvolupant totes, que és pacíficament i festivament. Per 
tant, lamento aquesta falta de referència. 
 
Aquest districte també ha estat escenari, aquests mesos, del referèndum, com ho ha 
estat la resta del país. Referèndum que alguns van dir que no es faria, que no hi hauria 
urnes, que no hi hauria paperetes. En parlarem després. Però crec que també vostè, 
com a regidora d’aquest districte, hauria d’haver tingut unes paraules per a la gent 
que, efectivament, va fer tot el que estava a les seves mans perquè es pogués exercir 
un dret cívic i polític, que és el dret a votar. Jo crec que ningú en aquesta sala estava 
mentalitzat d’haver-se de jugar el físic, que li trenquessin la cara, per poder votar, 
simplement per poder votar. I crec molt decebedor que vostè, que és regidora del 
Districte, d’un partit que es diu progressista, no hagi tingut unes paraules de 
reconeixement per la gent que va fer tot el possible perquè tothom pogués votar, els 
del sí i els del no. Perquè crec que és una cosa que tampoc es posa massa sovint en 
valor. El dia 1 d’octubre al Ramon Llull, el dia 1 d’octubre al Jaume Balmes, es va 
atonyinar la gent que anava a votar «sí» i la gent que anava a votar «no». La gent que 
anava a votar «no» també va rebre, aquell dia. Per tant, crec que estem davant d’un 
fet sense precedents, que no m’explico com des d’un partit com és el PSC no es 
reivindiqui, sincerament. 
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Jo a vostè, que és la regidora del districte, sí que li vull adreçar aquestes preguntes. 
Què pensa vostè, més enllà de l’informe que ens ha fet, que una associació de veïns 
del districte no pugui enviar el seu butlletí perquè la pàgina 25 inclou un article sobre el 
referèndum. Què en pensa, vostè, que a un partit polític, com és el nostre, se li requisi 
material d’una paradeta municipal. Què en pensa, vostè, del fet que la seu nacional de 
la CUP sigui envoltada per la policia, i no s’hi entri perquè no hi ha ordre, en un simple 
acte d’intimidació i provocació. Què en pensa, vostè, com deia, que la intendent de 
Mossos estigui acusada de sedició, no pugui sortir del país i hagi d’estar localitzable, 
etcètera, per haver garantit que tota la mobilització del dia 20 de setembre 
s’esdevingués sense cap incident. Què en pensa, vostè, del fet que el seu partit pacti 
reials decrets amb el PP que afavoreixen la fuga d’empreses de Catalunya. Ara la Sra. 
Jiménez de Parga deia: «Marxen empreses», que la gent sàpiga que aquests reials 
decrets es fan pactant amb el PSC, amb vostès, sí, sí, amb vostès, regidora. 
 
Què en pensa, vostè... i ara m’hauria de dirigir a vostè però torno a enllaçar amb el 
que deia la consellera Jiménez de Parga: «Els turistes no venen». Per què no venen? 
Perquè la gent aquí vol votar o no venen perquè veuen com actua la policia davant 
una manifestació? Què és el que fa que no vinguin o que potser no vinguin turistes? 
Les imatges de violència extrema de la policia, de les quals, regidora, hi insisteixo, 
vostè n’és còmplice, perquè vostè no pot esbandir l’expedient fent una condemna 
succinta de 0,0 segons a l’inici de l’informe dient que condemna la violència, posant 
com deia el conseller Cuscó a la mateixa alçada els que posen les urnes i els que 
posen les armes i, en definitiva, avalant com han vingut avalant, i com seguiran 
avalant, perquè ho veurem, l’aplicació del 155, etcètera. 
 
Què en pensa, vostè, de tot això? Que en pensa, del que ha esdevingut el PSC d’en 
Raventós, dels Nadal, dels Maragall, dels Tura, dels Castells? Què en pensa, vostè, 
de tot això? Jo crec que els ciutadans del districte mereixen una explicació. Per tant, 
és aquesta la pregunta que li faig, en general, ja sé que en són moltes però crec que 
es capta l’essència del que li vull transmetre. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez. 
 
La regidora ha de contestar moltes coses i li queden 5 minuts i 15 segons. Ho dic per 
si li vol cedir el seu temps. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Havíem acordat que tenia uns minuts, dos minuts. 
 
Jo el que volia dir, per situar el debat, és que penso que ens estem equivocant. Hi 
havia pocs minuts i ara en les propostes és quan farem el debat. Aquesta ha sigut la 
motivació. Suposo que la regidora ho explicarà millor. 
 
Segona cosa. Jo soc soci de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample i jo vaig 
rebre el butlletí, per tant, altres socis hem rebut el butlletí. 
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Tercera. Pel que fa al tema de la bicicleta, la veritat és que falta la instrumentació de la 
semaforització, falta la revisió. Però, en principi, a tots els carrils hi ha el mateix 
protocol i properament s’inaugurarà. 
 
Volia fer aquestes anotacions perquè penso que aquestes consideracions que s’han 
fet aquí les tindrem en el debat de les propostes que venen a continuació. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
A la regidora li queden 4 minuts i 15 segons. 
 
Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Jo pensava que estava en un plenari no en un judici, en pla fiscal, com el judici al qual 
m’ha sotmès el portaveu del PDeCAT-Unió-Demòcrates. 
 
Jo tinc una resposta per dir-li. Defenso que el que cal és diàleg sense punts vermells, 
sense línies vermelles i, en tot cas, rebutjo tota acusació de complicitat i gairebé el 
judici al qual m’ha sotmès vostè com si hagués de defensar-me aquí d’una acusació 
penal. Considero que poc bon servei fem a la política quan establim el diàleg que 
vostè pretén en aquests paràmetres. Per tant, diàleg i propostes polítiques per 
solucionar el problema, per poder arribar a una solució on s’hi trobi còmoda una bona 
part de la societat d’aquest país. 
 
Pel que fa a la resta de temes, simplement vull assenyalar que, efectivament, en el cas 
de la intendent Teresa Laplana, no hi he fet cap esment però és una grandíssima 
professional que durant molt de temps ha estat en aquest districte, amb la qual he 
contactat aquests dies manifestant que no entenia el que estava passant. Ara, és 
evident que està en un tema judicial i jo no puc interferir en el que està succeint allí, 
però té tota la meva solidaritat i el meu reconeixement a la seva feina. I crec que en 
aquest punt estic transmetent també l’opinió de molts dels veïns i veïnes d’aquest 
districte que durant molts anys han estat en el districte en el qual ella ha estat 
intendent. 
 
Pel que fa a la resta de qüestions, aquí s’ha dit que no havia arribat la revista de 
l’associació de veïns. Efectivament, va arribar. Crec que hem d’aprendre a posar les 
coses en el seu lloc, perquè han passat moltes coses excepcionals durant aquests 
dies, però d’altres segurament no tenen res a veure amb la causa a la qual es volen 
lligar. 
 
També plantejava el PP el tema del concert. Aquí hem treballat perquè la Festa Major 
de l’Eixample tingués el mínim de problemes possibles, i aquest any els requeriments 
que es van fer als organitzadors han estat plenament respectats. 
 
La Sra. Jiménez de Parga plantejava el tema del pregó de la festa. La persona que va 
fer el pregó de la festa és una intel·lectual molt reconeguda en un àmbit i representa 
una part important del pensament d’aquesta ciutat, i la llibertat d’expressió i de 
manifestació en el sentit que un ho considera oportú és un dret al qual no hem de 
renunciar de cap de les maneres. 
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De moment, ho deixo aquí. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Gràcies, regidora. 
 
Té la paraula, pel PP, el conseller Zayas. Li queden 2 minuts, conseller. 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Tractaré de ser telegràfic perquè, evidentment, hi ha tantes coses que no tinc temps. 
 
Primer, pel que fa a les Festes de l’Esquerra de l’Eixample, hem preguntat per les 
queixes dels veïns, perquè hi ha hagut queixes dels veïns. La utilització per part de la 
gent de l’espai de Recreant Cruïlles de les tanques municipals per limitar la circulació 
de cotxes segons el seu caprici, aleatòriament. 
 
De la Sagrada Família, ens interessa saber quina ha estat la valoració de la campanya 
d’estiu. 
 
Després, a la presidenta del Districte: vostè està obligant la regidora del Districte a 
anar a una ofrena floral? Això és més propi de Corea del Nord que no del país en el 
qual estem. 
 
Respecte a la CUP, miri, sí, tots som feixistes, 400.000, 500.000, els que van sortir el 
dia 8 d’octubre, tots som feixistes, ho hem de reconèixer, i falangistes, i ultres. A TV3 
diuen tot això i molt més, això seguríssim. Però miri, no hi anava cap assassí com 
l’Otegui, és així, com a les seves manifestacions. 
 
Pel que fa al que deia el representant d’ERC sobre els ferits, no ho dubto, i tot el meu 
respecte per la gent que va resultat ferida. Però hi ha gent que va dir mentides, la seva 
regidora de Gallifa n’és una d’elles. 
 
Quant a l’especulació —perdoni que barregi els temes—, s’han limitat amb el PEUAT... 
portem moltes limitacions i l’única cosa que apareixen són apartaments de luxe. Quin 
és el model turístic i quin és el model d’habitatge del Districte en general i de les forces 
d’ERC que donen suport a les limitacions que han conduit al fet que actualment 
proliferin d’aquesta manera els apartaments de luxe. 
 
Miri, ho sento, no hi ha dret a votar. Perquè no diguis que el Tribunal Constitucional 
també són fatxes, feixistes i tal, ho va dir el Tribunal Constitucional alemany respecte a 
Baviera. No sé si això es pot dir... sense qualificacions. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Conseller Zayas, hauria d’anar acabant. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

17 
 

 
I miri, han marxat les empreses perquè la situació és insostenible, i en marxaran més. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Se li ha acabat el temps. Gràcies. 
 
Té la paraula ara, per Cs, la consellera Jiménez de Parga. 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo solo quería decirle a la regidora que, por supuesto, todos estamos por la libertad de 
expresión, yo también, pero la pregonera de unas fiestas se supone que tiene que 
tener una cierta altura intelectual y ser una persona que hable de la ciudad, no de sus 
opiniones políticas ni cosas por el estilo. Pero bueno, nadie va a discutir la libertad de 
expresión que tiene. 
 
No sé por qué le contesto a la señora de la CUP, que dice que todos somos fascistas 
los que salimos a manifestarnos. Éramos casi un millón de personas. Dirán ustedes 
que a lo mejor no, me da igual, había muchísima gente, y por supuesto la persona que 
les habla no ha sido fascista en su vida y no le tolero que me llame fascista, y yo 
estaba allí. Lo único que han conseguido ustedes es que la gente que ha estado 
mucho tiempo atemorizada y dormida saliera a la calle a defender también sus 
derechos. Porque aquí la mitad de la población está absolutamente ignorada, callada y 
pisoteada, y por fin, gracias a Dios, pues muchos de ellos han perdido el miedo. Yo 
hace once años que perdí el miedo y me afilié a Cs. Si Cs hubiera existido diez años 
antes, diez años antes que me hubiera afiliado. 
 
Y respecto a las detenciones de los miembros del Gobierno que ha dicho mi 
compañero, ¿pero esto qué es? Esto es la justicia. Fue el juzgado número 13 el que 
fue a hacer una investigación, y el comportamiento de la gente que estuvo en la calle 
no fue precisamente ejemplar. Entonces, es evidente, todos somos iguales ante la ley, 
todos, desde el primer ciudadano hasta el último. Eso es un estado de derecho. Da 
igual que sean representantes políticos, da igual, son exactamente iguales. Sí, sí, no 
se rían ustedes, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Eso es lo que 
justamente es un estado de derecho, y es lo que ustedes no quieren entender. Por lo 
visto, ustedes hacen cosas ilegales, pero bueno, como las votan mucho, entonces eso 
es democracia. No, no, eso no es democracia. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Jiménez de Parga, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies. 
 
Té la paraula la consellera Serra. 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Vull aclarir un parell de coses. TV3 no és el mitjà de comunicació de referència de la 
CUP, tenim altres mitjans de referència de contrainformació. 
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Jo en cap cas he dit que les 170.000 persones que hi havia a la concentració unionista 
fossin feixistes. Ja sabem que el PP és feixista, estem per veure si Cs també ho és, 
però en cap cas hem dit que tota la gent que hi participés ho fos. 
 
Respecte al fet del butlletí de l’associació de veïns, no es tracta de si va arribar o no va 
arribar, es tracta que allò era un acte de censura i les veïnes es mereixien que vostè 
ho anomenés, d’això parlàvem. 
 
I vist el que hem vist, pensem que és una vergonya que un partit com BC, que 
teòricament defensa la democràcia i la participació, estigui governant amb gent que no 
vol deixar votar i que no vol que el poble decideixi el seu futur. Per tant, si queda una 
mida d’ideari o de programa polític, BC potser s’hauria de plantejar trencar el pacte de 
govern que tenen amb el PSC, que han demostrat que és un partit demofòbic i que 
està disposat a aplicar l’article 155, les porres i el que calgui contra la voluntat popular. 
I les úniques persones que han estat trepitjades, pisoteadas o el que tu vulguis, 
literalment, van ser les veïnes i el poble català quan va anar a defensar el seu dret a 
vot. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
ERC no té temps. 
 
Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, li queda un minut. 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Regidora, lamento que s’hagi sentit jutjada. Jo diria, i tenim aquí molt públic, que jo he 
fet una sèrie de preguntes, perquè recordo que estem en l’apartat del Plenari que és 
d’impuls i control. Jo li he dirigit preguntes, estrictament, li he fet una sèrie de 
preguntes. 
 
Respecte al que deia el conseller Magrinyà, ho he fet aquí perquè m’interessava 
especialment l’opinió de la regidora. Per cert, no m’ha contestat. Vostè està d’acord en 
el fet que el seu partit demani a la gent que no vagi a votar? Perquè m’imagino que 
d’aquí a molt poc, un any i mig, el 2019, sí que els demanarà que vagin a votar, quan li 
vagi el seu sou demanarà que la vagin a votar. Llavors serà una festa. A les municipals 
demanarà que la gent voti i que la voti a vostè. Llavors serà una festa de la 
democràcia. És el que li estava preguntant: on queda la coherència del PSC? I ja que 
ho apuntava la consellera Serra, també on queda la coherència de BC, que està 
governant amb vostès? Gràcies. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller. Ha clavat el temps. 
 
Regidora, li queda un minut. 
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Sra. Montserrat Ballarín Espuña (GMPSC-CP): 
 
Vull informar que no estem a la part d’impuls i control sinó a la part informativa, i que el 
meu sou no és el que més em preocupa quan em dedico a la cosa pública, potser no 
com altres. 
 
En tot cas, per contestar a la presidenta i el que ha dit abans sobre els actes, vull 
recordar que a l’Eixample tenen lloc els actes d’homenatge a l’11 de setembre, actes 
absolutament de ciutat, i que a l’acte de l’11 de setembre hi va ser tot el Govern, 
potser al de l’altre dia no hi vam poder assistir, però al de l’11 de setembre hi va ser tot 
el Govern. Van ser dos actes organitzats segurament una mica tard però molt ben 
organitzats. 
 
I pel que fa al tema del pacte entre BC i el PSC, simplement vull dir que per nosaltres 
com a Govern el compromís és seguir treballant perquè aquesta ciutat avanci amb la 
màxima cohesió lluitant contra les desigualtats. És la feina que tenim. Tota la resta són 
temes que estan fora del pacte de govern, amb els quals ens trobem en el dia a dia 
però per nosaltres la nostra voluntat és centrar-nos en la feina a la qual ens vam 
comprometre quan vam signar el pacte de govern. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
També ha clavat el temps. 
 
Tots els grups han esgotat el temps exceptuant el Grup de la CUP, que li queden 30 
segons. Consellera Serra, si els vol aprofitar. 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Com a veí de l’Esquerra de l’Eixample i soci de l’associació de veïns em preocupa que 
s’estiguin dient falsedats ara mateix perquè crec que el cas el sabem tots. És a dir, una 
persona de la Junta se’n va a Correus, entrega una revista per enviar a Correus, el 
treballador de Correus li diu que s’ha de veure el contingut d’aquesta revista i passa 
als seus superiors, i fins que no hi ha una segona visita de la presidenta de 
l’associació de veïns i demana què està passant i què està fent aleshores s’envia per 
correu i tots els socis la rebem. A partir d’aquí, tinguem clars quins són els fets i, si no, 
Òmnium Cultural, una revista cultural amb 70.000 socis, i s’intercepten 20.000 o 
30.000 revistes pels mateixos motius i, a més, obrint i desprecintant una publicació 
privada per mirar-ne el contingut. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Doncs passaríem a la part decisòria, al punt de propostes d’acord. 
 
En aquest punt hi ha tres proposicions, que són la mateixa. Una presentada pel Grup 
Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, una altra presentada per ERC i l’altra 
presentada per la CUP. Per tant, donarem les paraules de major a menor perquè facin 
la presentació de la proposició. 
 
Té la paraula el conseller Joan Rodríguez. 
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Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Com deia la presidenta ara mateix, atès tot el que ja anàvem comentant en la part de 
l’informe de la regidora, els grups del PDeCAT-Unió-Demòcrates, al qual represento, i 
també ERC i la CUP han considerat oportú presentar una proposició que sigui votada 
en aquest Plenari de Districte en la qual el que fem és defensar, efectivament, el dret 
de vot dels ciutadans de l’Eixample. Condemnem explícitament la violència que es va 
exercir contra els nostres veïns i contra les nostres veïnes. I, en definitiva, el que 
demanem és que es reconegui el resultat d’allò que es va expressar a les urnes l’1 
d’octubre. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula el portaveu d’ERC, Eduard Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Per tot el que hem exposat en la part de l’informe inicial, presentem una proposta 
conjunta, que ja va ser presentada a l’Ajuntament de Barcelona, i que diu el següent: 
 
En primer lloc, felicitar i agrair a l’organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i 
ciutadans de l’Eixample que de forma pacífica i exemplar van participar en el 
referèndum d’autodeterminació convocat l’1 d’octubre i el van fer possible. Destacar la 
dignitat, la valentia i el coratge també dels responsables i les responsables de 
l’Administració que van fer possible la logística de tot plegat. Agrair als CDR el fet que 
fessin possible la votació defensant els col·legis, dormint fins i tot a les escoles des 
dels dies anteriors. 
 
Lamentar els danys físics, materials i patrimonials, a Barcelona han sigut 28 però a 
l’Eixample sortosament van ser dos, l’institut Jaume Balmes i l’escola Ramon Llull, que 
van patir una càrrega policial que també va causar desperfectes. Després, com que 
parlarem de l’ordenança de civisme, ens agradaria saber si això és gaire cívic. En 
alguns ajuntaments, de fet, fins i tot es van arribar a trencar ordinadors i altre mobiliari 
que no tenia res a veure amb la disputa per les urnes o pel material logístic. També 
demanem el rescabalament de tots aquests danys, ja siguin a les persones o als 
equipaments i espais públics i privats del districte, arran de diferents intervencions dels 
cossos policials. De fet, ERC demanem a la Comissió d’Economia i Hisenda que 
aquests costos es paguin i que es reclami, sota un informe de tot el que ha costat, a 
l’Estat i que es rescabali tot aquest import. 
 
Mostrar la solidaritat amb les 300 persones ferides a tota la ciutat per l’actuació del cos 
nacional de policia, que és el que va actuar a Barcelona. 28 col·legis, com ja hem dit, 
van ser afectats. 
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Denunciar i condemnar l’actuació amb violència dels responsables de l’operatiu 
desplegats pels cossos policials, així com tots aquells partits polítics i entitats que 
directament o indirectament hi van donar cobertura. 
 
I lògicament, demanar la dimissió i el cessament dels màxims responsables polítics 
d’aquest operatiu desplegat per cossos policials, els senyors Mariano Rajoy, Juan 
Ignacio Zoido, Enric Millo, Emilia Ablanedo, i el cessament immediat del responsable 
directe de l’operatiu, Diego Pérez de los Cobos, que de fet fa uns dies va dir que no 
sabia res, que ell no havia ordenat res i que no sabia res del que havia passat. Encara 
més greu. 
 
També exigir la retirada immediata de tots aquests cossos policials i repressius que es 
mantenen al port, i de fet estan allà i no només causen una despesa enorme sinó que 
el seu objectiu és fer por: «Si us passeu de la línia, tornarem, i tornarem a fer el 
mateix», fet que també és molt greu. 
 
Rebutjar aquesta escalada repressiva constatant que la suspensió de l’autonomia de 
Catalunya i dels drets civils i polítics que s’estan produint aquests dies és un cop 
d’estat encobert. Com ja s’ha comentat anteriorment des del PDeCAT-Unió-
Demòcrates, les finances ja estan intervingudes des del dia 20, i de fet la policia també 
s’ha intervingut en algun cas. 
 
Finalment, també instar el Govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat 
democràtic que emana del referèndum. Com hem dit, 441.237 vots, 5.000 dels quals 
nuls però 389.000 «sí», 37.900 «no» i 13.400 blancs es van donar a Barcelona, i tots 
van ser vots, no van ser mobilitzacions per reivindicar no sé què, van ser vots per tirar 
endavant el mandat democràtic del poble de Catalunya. 
 
Instar el Govern municipal perquè es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 
expressada per la ciutadania. I reiterar el suport absolut del Districte a les institucions 
catalanes i a totes les persones detingudes per donar compliment al mandat del poble 
de Catalunya, recollit pel Parlament i expressat pel referèndum. 
 
I també notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Consell d’Europa, al Tribunal Europeu de Drets Humans, l’ONU, el 
Parlament Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu del món i de l’Estat espanyol. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Cuscó. 
 
Té la paraula la CUP, conseller Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Hola a tots i totes. 
 
L’Eduard d’ERC ha resumit molt bé els continguts d’aquesta proposta presentada 
conjuntament. 
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Voldria afegir, en aquesta estona d’intervenció, en primer lloc, l’agraïment a tots els 
CDR, totes les AMPA o la gent vinculada a les AMPA, a la nostra comunitat educativa, 
al veïnat del carrer que aquell dia, l’1 d’octubre, com a expressió més gràfica va sortir 
al carrer. Des de la CUP Capgirem Barcelona entenem que va desbordar totes les 
previsions, fins i tot d’alguns dels que estem impulsant aquesta moció. Va ser 
espectacular veure com va respondre la gent a partir de les bufetades que es van 
repartir a primera hora del matí, a Girona, el col·legi on havia de votar el Puigdemont, 
a Sant Julià de Ramís, però també al Jaume Balmes de l’Eixample. Es va provar de fer 
por a uns col·legis molt concrets, podríem parlar de com es van acarnissar en 
aquestes ràtzies policials, la proposta s’anomena «En contra de les ràtzies policials», 
perquè ni que estiguem al 2017 i tot el que s’ha pogut veure i s’ha gravat en vídeo té 
categoria de ràtzia per les maneres com s’han practicat a molts llocs en aquesta ciutat, 
fins i tot ràtzies fallides com les del CEIP Diputació, que en parlarem ara, o en altres 
llocs de Barcelona on es van fer enrere en el seu moment. 
 
Però a partir d’aquí, volem denunciar en quina situació vivim i quina es va viure amb 
tota la seva cruesa l’1 d’octubre a molts llocs del país i també a l’Eixample. Perquè la 
reflexió és que sovint —i ara en podrem parlar amb PP i Cs— les expressions Corea 
del Nord, el hahaha, i la gracieta que tenim per davant, però la veritat és que a 
vegades hi ha bufetades, es va notar l’1 d’octubre, crec que tindrem moments per 
sentir veïns i veïnes del nostre districte que anaven a votar i van rebre gratuïtament, i 
sempre tenim la gracieta fàcil però l’1 d’octubre vam poder visualitzar una sèrie de 
coses que de gracietes no en són. No només eren 1.100.000 persones les que es 
manifestaven, sinó que sabem que són entre dos i tres milions de persones que van 
anar a votar amb tota l’artilleria en contra, amb un partit que també fa moltes gracietes, 
que ens diu que l’1 d’octubre se n’anirà a fer una paella i no hem tornat a veure una 
foto ni sentir parlar de les paelles del Sr. Iceta quan van caure les hòsties que van 
caure. Segurament la gracieta, ridiculitzar aquest adversari o criminalitzar i enfotre-se’n 
dona peu que passin coses com les que estan posant, que és un cop d’estat encobert, 
amb aquest article 155 del qual parlem. Mentrestant, estem aquí mirant el mòbil 
perquè no sabem si els presidents de dues entitats, com l’ANC i Òmnium, dormiran 
avui a presó mentre un tio com l’Urdangarin no hi ha hagut vergonya de retirar-li res 
durant aquests anys, per tant, no tothom és igual davant una determinada llei. Està 
molt clar que no hi ha separació de poders en aquest Estat. 
 
I sí que en aquest país o en aquesta part del país, nosaltres creiem en els Països 
Catalans, però com a mínim a Catalunya i en l’àmbit de ciutat creiem que hem de fer 
valdre aquest procés, procés que des de la CUP hem criticat molt però portem uns 
anys fent, perquè semblava que això no era seriós, que no anava de veritat, i quan les 
coses s’han mogut i el poble ha demostrat que vol que vagi de veritat, i ha aguantat 
súper estoicament sense cap mena d’incident... d’incidents a l’Eixample n’hi ha hagut, 
a la cantonada del Zurich, el 12 d’octubre, podríem parlar que és frontera gairebé amb 
l’Eixample i no han vingut per part de l’independentisme. Això és una cosa que s’ha de 
tenir en compte i que no posem prou en valor. 
 
Dit això, agrair a tothom, creiem que cal que el Districte es posicioni fermament, amb 
més fermesa del que ha fet fins ara. Voldria agrair a la regidora Ballarín que hagi fet 
una breu referència al principi, perquè a l’informe de la regidora que vam tenir fa tres o 
quatre dies no sortia l’1 d’octubre, mínimament ha sortit, però creiem que el que ha 
passat i pot acabar passant properament és suficientment gros per sortir al carrer, i 
sabem que hi ha una sèrie de coses que no ens regalarà ningú i que ens les haurem 
de prendre nosaltres. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Ara, abans de passar la paraula als grups perquè facin el posicionament de vot de les 
proposicions, passaré la paraula als ciutadans que l’han demanat. Els aniré cridant per 
ordre i tenen un temps d’intervenció de dos minuts. 
 
La primera persona que l’ha demanat és en Jan Sibina i Ribas. 
 
 
Sr. Jan Sibina: 
 
Hola. Bon vespre a tothom. 
 
Tal com companys dels diferents grups polítics han comentat, des de les Joventuts 
d’ERC volem agrair als Comitès de Defensa del Referèndum, les AMPA, els voluntaris 
i la ciutadania el comportament que van tenir el dia 1 d’octubre. 
 
El dia 1 d’octubre, segons el president del partit imputat d’un govern sense vergonya, 
va dir que no s’havia celebrat cap referèndum en aquest país. Es va celebrar un 
referèndum sota estat de setge, amb una Generalitat sense pràcticament 
competències, segrestada pel Govern del PP, i es va viure amb l’estupor de la 
comunitat internacional i el suport de molta gent, fos o no independentista, votés que sí 
o votés que no. 
 
Aquesta Administració, el Districte de l’Eixample i l’Ajuntament de Barcelona s’ha de 
posicionar a favor de la defensa del resultat de l’1 d’octubre, encara que des de l’Estat 
ens neguin aquest resultat. Respectar el resultat i aplicar-lo no és una qüestió 
d’ideologies, sinó un respecte a la democràcia i als drets civils que van ser vulnerats 
per part d’un govern que ha perdut tota la legitimitat sobre aquest poble. 
 
La repressió policial de l’1 d’octubre, que malauradament sí que té precedents en 
aquest país, és una mostra d’un règim autoritari i caduc, i davant d’això, el poble català 
només va demostrar un exemplar civisme i la defensa de la democràcia. Han dit de tot 
partits com el PP i Cs, dient que malmetem l’educació, però els que han rebentat 
portes de col·legis públics d’aquest país han sigut vostès, Cs i el PP, i en part el PSC 
donant suport a això. 
 
Per això demanem que s’aturi aquest estat de setge, que la Policia Nacional amb el 
seu Piolín se’n vagi d’aquesta ciutat, que no volem aquestes forces en aquesta ciutat. 
Nosaltres sempre defensarem la democràcia i tinguin molt clar que els carrers seran 
dels ciutadans i de les ciutadanes, els carrers seran sempre nostres. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Ara té la paraula la Sra. Mireia Junque. No? Doncs no la té. 
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Guillem Puig Llop. Dos minuts. 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
 
Benvolguts veïns i veïnes de l’Eixample, he demanat aquest torn de paraula en nom 
dels pares i mares que vam organitzar la Festa de la Tardor a l’escola Diputació. La 
festa es va organitzar amb el permís del Departament d’Ensenyament, segons la 
resolució de revocació de competències de les persones responsables dels 
equipaments del Departament d’Ensenyament des del divendres a la tarda fins al 
dilluns 2 d’octubre a les set del matí. 
 
Així doncs, el divendres 29 de setembre a les 18 h de la tarda va començar la festa 
popular a l’escola Diputació, dirigida a tot el veïnat. Es va oferir un espai lúdic, festiu i 
de convivència durant tot el cap de setmana. A tal efecte, pares i mares de l’escola 
vam organitzar un servei d’ordre encaminat a garantir el correcte desenvolupament de 
la festa. 
 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia ordenat clausurar 
qualsevol acte referent a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre, els Mossos 
d’Esquadra es van anar personant periòdicament, aixecant la corresponent acta de 
compliment de les ordres donades pel Tribunal Superior de Justícia en el marc de les 
diligències prèvies 3/2017, posant en evidència que la festa era una activitat ordinària 
del centre, que no hi havia cap tipus de material o activitat no permès amb relació a les 
ordres del TSJ, i que a l’interior del centre hi havia una quantitat de gent vulnerable: 
nens de poca edat i avis d’avançada edat. L’última acta dels Mossos d’Esquadra es va 
redactar el dissabte 30 de setembre a un quart de nou del vespre, encara que els 
agents es van tornar a personar cap a les dues de la matinada, comprovant que tot 
restava exactament en les mateixes condicions. 
 
La festa va continuar, tal com estava previst, fins a les 7.30 del matí de l’1 d’octubre, 
moment en el qual, seguint instruccions dels organitzadors del referèndum, vam 
desallotjar el centre perquè es poguessin constituir les 16 meses electorals. A partir 
d’aquell moment, els organitzadors del referèndum van passar a assumir la 
responsabilitat de les instal·lacions del centre, disposant del material i els equipaments 
necessaris per al seu desenvolupament. Els pares i mares organitzadors de la Festa 
de la Tardor vam continuar exercint les funcions d’ordre i seguretat dels milers de 
persones concentrades davant l’escola, que ocupaven completament el tram de 
100 metres del carrer Diputació compresos entre els carrers Borrell i Viladomat. 
Aquesta ocupació va mantenir-se fins al migdia, quan es va anar reduint fins a una 
ocupació aproximada de 2.500 persones que es va mantenir fins al recompte final del 
referèndum. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Puig, hauria d’anar acabant. 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
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Sí, ja acabo. 
 
En tot moment el servei d’ordre de la festa va garantir el correcte funcionament del 
referèndum, facilitant el pas de persones i criatures, i facilitant seients a cobert i aigua 
a persones d’avançada edat. 
 
A les 11.20 h del matí, just en el moment de màxima concentració, disposant d’una 
ocupació de milers de persones, la Policia Nacional va realitzar un desplegament 
inusual i injustificat. Provinents del carrer Urgell, més de 100 furgonetes de la Policia 
Nacional es van estacionar a pocs metres de la concentració, desplegant un cordó 
policial a l’alçada del carrer Borrell... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Puig, si us plau... 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
 
Ara acabo. Un cordó policial a l’alçada del carrer Borrell que impedia el pas de veïns 
des de l’escola cap al carrer Urgell. Al mateix temps, un altre dispositiu de la Policia 
Nacional provinent del carrer Viladomat va estacionar 14 furgonetes al carrer Consell 
de Cent entre Borrell i Viladomat, i va desplegar un altre cordó policial al carrer 
Diputació cantonada Viladomat que impedia el pas dels veïns des de l’escola en 
direcció Llobregat. En aquell moment, els milers de persones retingudes... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Puig, porta un minut més... 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
 
...van començar a posar-se nervioses. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Si us plau, Sr. Puig. 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
 
El servei d’ordre de l’escola, a través de consignes que cridaven a la calma i a 
mantenir l’actitud festiva i lúdica, vam poder mantenir i contenir la situació. El servei 
d’ordre va començar a organitzar una cantada popular calmant la gent. 
 
L’actuació de la Policia Nacional, amb una actitud provocadora, intimidatòria i 
desafiant, lluny de donar compliment a les instruccions de preservar l’ordre públic i la 
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pacífica convivència dels ciutadans, va provocar una situació d’histèria a una multitud 
de milers de persones... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li demano, Sr. Puig, que acabi, per favor. 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
 
...que estaven desenvolupant un referèndum democràtic. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Puig. 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
 
Ara acabo. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No, és que porta un minut i mig de més. 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
 
...de forma calmada i ordenada. La ràpida actuació del servei d’ordre va evitar danys a 
les persones, al mobiliari urbà i a l’escola, i va fer fracassar l’aparent objectiu de la 
Policia Nacional. 
 
És per aquest motiu que ens veiem obligats a demanar explicacions al nostre 
ajuntament, i en particular al Districte de l’Eixample, perquè esbrini qui va ser el 
responsable d’enviar el destacament de la Policia Nacional a una concentració pacífica 
que no representava cap amenaça de l’ordre públic ni de la pacífica convivència de la 
ciutadania. Així mateix, també ens veiem obligats a demanar a aquest Districte que 
condemni l’actuació de la Policia Nacional, ja que amb la seva actitud va posar en risc 
milers de persones que estaven exercint el seu dret a vot celebrant un referèndum 
autoritzat per la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. 
 
  
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Puig, jo li agraeixo la seva intervenció, però els recomano que, en tot cas, si han 
d’utilitzar quatre minuts en comptes de dos, que demanin dues persones la paraula, 
perquè si no, vostè em posa en el compromís, si vull fer complir el temps, de tallar-lo, i 
a més vostè no m’ha fet cas, ha parlat exactament quatre minuts, el doble de temps. 
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Perdoni, no, no, no té torn de paraula, Sr. Puig. 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
 
Vam desafiar suficientment el sistema ocupant l’escola. Si vol tallar-me, està en el seu 
dret de tallar-me. Hem desobeït l’Estat espanyol, no em vindrà de la presidenta del 
Consell. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No obriré un debat amb vostè. Jo li deia, amb tota la bona fe... 
 
No, Sr. Puig, per favor. 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
 
Estem disposats a obrir debat tant com vulgui, parlarem fins a cansar-nos. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. 
 
 
Sr. Guillem Puig: 
 
Però està a les seves mans, reitero, com a governant, com a partit polític, tallar-nos el 
torn de paraula quan vostè disposi. No tenim les eines, és una resistència pacífica, ja 
ho sap. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Vull aclarir-li que la presidenta d’aquest Districte no governa res, és presidenta del 
Districte només. 
 
Té la paraula el Sr. Carles Manjón, si us plau. Si es pot cenyir a dos minuts, jo l’hi 
agrairé. 
 
 
Sr. Carles Manjón: 
 
Ho procuraré. 
 
Només volia donar-vos testimoni del que va passar al Jaume Balmes. Van ser els tres 
quarts d’hora pitjors de la meva vida. 
 
Hi ha molta gent en aquesta sala que em coneix i saben que no soc una persona 
impressionable, a les dues bandes de la sala em coneixeu uns quants. Sabeu que no 
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soc una persona impressionable i és un tema que encara em desperta i és un tema 
que encara em neguiteja. 
 
Jo estava dins de l’institut, formava part de l’equip d’apoderats d’ERC, jo soc del 
moviment d’esquerres però per evitar duplicitats vam ajuntar les persones en un únic 
equip d’apoderats. Estava dins ajudant a organitzar el tema. Tot semblava una jornada 
electoral normal, absolutament normal, estàvem organitzant les meses, estàvem 
precintant les urnes, posant les paperetes, fins que van arribar unes 20-30 persones 
dels antiavalots de la policia de l’Estat, armats fins a les dents. 
 
Jo, sincerament, pensava que allà no passaria res perquè hi havia unes 200 persones 
bloquejant l’accés a l’institut. Jo vaig pensar que tal com les veiessin, es retirarien, 
però no. La gent estava fent pinya a la porta, els policies sense cap mirament van 
començar —a més amb unes mirades d’odi que no se m’esborraran mai de la ment— 
a estirar la gent, a estirar-los. Quan veien que la gent no oposava cap resistència, ni 
s’enfrontava amb ells, van treure les porres, van començar a repartir llenya a diestro y 
siniestro, sense cap mena de mirament. La imatge que més em va impactar va ser la 
d’una pobra senyora d’uns 70 anys, que si algun dia me la trobo li faré 30.000 petons 
perquè la van arrossegar vilment pel terra, encara no sé com aquesta senyora pot 
estar bé. 
 
Quan van aconseguir entrar a l’escola... no sé si ho recordeu, hi ha una foto a internet 
on hi ha una noia darrere un vidre amb un cartell que diu: «orden judicial», érem 
nosaltres que estàvem dient: «Aquí sin orden judicial no entráis.» El pitjor és que ens 
la van posar contra el vidre, els vam obrir les portes i van entrar allà... jo no sé si heu 
vist Narcos però les batudes contra el narcotràfic... allò semblava d’aficionats. Van 
entrar 8-10 persones tirant-ho tot i requisant el material. 
 
Volia deixar constància d’això, que hi va haver molta violència, violència gratuïta que 
no feia falta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Doncs ara donaríem la paraula als grups municipals perquè facin l’explicació del vot. El 
primer, el Grup del PP. Conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
No donarem suport a les iniciatives. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. 
 
Consellera Jiménez de Parga. 
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Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
A ver, el día 1 de octubre fue, sin duda, un día muy triste para la ciudad de Barcelona y 
para toda Cataluña. El espectáculo que se ofreció a medio mundo no fue precisamente 
edificante, pero es evidente que mi grupo municipal no va a apoyar una proposición 
presentada por los principales culpables de lo que sucedió el día 1 de octubre. 
 
Ustedes hacen un relato de lo que sucedió obviando que han sido ustedes los 
responsables de haber llevado a cabo esta situación, que han sido los pirómanos que 
prendieron la chispa del incendio. 
 
(Crida gent sense micròfon.) 
 
Me dejan hablar y luego chillan, pero me dejan hablar primero. 
 
Ustedes, señores del Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, junto con sus 
socios de gobierno de ERC y los aliados de la CUP, aprobaron una ley de referéndum 
saltándose no solo la legalidad española, sino también la legalidad catalana, en una 
sesión que quedará en el recuerdo de todos los demócratas como el ejemplo de lo que 
no se puede hacer en una democracia. 
 
Ningunearon a la mitad del Parlament, violaron las propias leyes catalanas, desoyeron 
al letrado mayor y al secretario del Parlament, se saltaron el dictamen preceptivo del 
Consell de Garanties Estatutàries y aprobaron una ley de referéndum que quedó 
totalmente deslegitimada de entrada. Pero, así y todo, siguieron adelante con el 
referéndum, referéndum ilegal, puesto que había sido suspendido por el TC. Sacaron 
unas urnas opacas, como las acaban de colocar ahí, abrieron colegios sin permiso a 
altas horas de la madrugada y celebraron un simulacro de referéndum sin ningún tipo 
de garantía en el que hubo personas que fueron a votar varias veces —conozco 
algunos— y… 
 
(Crida gent sense micròfon.) 
 
…cuyo resultado nadie puede tomarse en serio. 
 
 
Y después de haberse saltado la ley a la torera, culpabilizan ustedes a las fuerzas de 
seguridad por haber acatado las órdenes que les había dado la Fiscalía. 
 
Mi grupo no va a defender la actuación policial, no va a defender la actuación del 
Gobierno de la nación, que había afirmado reiteradamente que el referéndum no se 
celebraría y que no fue capaz de impedirlo. Mi grupo pedirá explicaciones en el 
Congreso al Sr. Rajoy por la actuación policial, igual que lo hará en el Parlament, para 
saber quién dio la orden a los Mossos d’Esquadra de no actuar, pero no firmaremos 
una proposición de tinte totalmente nacionalista, escrita desde el fanatismo al que han 
llevado ustedes a la mitad de la población, pero no olviden ustedes que es a la mitad, 
porque a la otra mitad no la han convencido ustedes. 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
El reglamento del Parlament exige que para reformar según qué cosas hace falta una 
mayoría cualificada. Ustedes, bueno, los votantes le otro día… 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Jiménez de Parga, ara sí, ha esgotat el temps, moltes gràcies. 
 
El PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
M’agafaré a una frase. Abans el conseller Rodríguez, del PDeCAT-Unió-Demòcrates, 
preguntava on és el PSC en tots aquests fets i en totes aquestes qüestions que s’han 
anat succeint. Doncs una mica m’agafo la intervenció per respondre. 
 
El PSC, de fet, sempre està on sempre ha estat i on té previst seguir estant, que és en 
l’aprofundiment democràtic, en el progrés social, en la lluita per la igualtat. I, en 
definitiva, per vetllar per la qualitat de vida dels veïns, veïnes, ciutadans i ciutadanes. 
Dit això, nosaltres, i ho ha comentat la senyora regidora a la part informativa, i ara jo 
ho reitero, hem condemnat del dret i del revés les actuacions policials del dia 1. 
Defensem que la policia i les unitats d’ordre públic han de servir per garantir la 
seguretat de les persones, i no posar-la en risc, com va passar el dia 1. Creiem que 
aquells dispositius policials no responien a una voluntat de seguretat, sinó que hi havia 
voluntat política, diguem-ho clar, en aquella actuació policial, i per això l’hem 
condemnat i la seguim condemnant. I, precisament, en la línia que res —i ho hem dit 
en aquest Plenari mil vegades— del que passa en aquesta ciutat, sigui competència o 
no de l’Ajuntament, res ens és aliè, per això mateix nosaltres hem tramitat una 
proposició de condemna ferma de tots els fets que van passar el dia 1 i d’expressió de 
solidaritat amb tots els afectats, ferits, etcètera. 
 
Dit això, el que no compartim... Nosaltres votarem en contra de la proposició 
bàsicament perquè no compartim les raons de fons que hi ha, que denoten el full de 
ruta sobiranista de la mateixa proposició. Per exemple, parlava el conseller Rodríguez 
que el dia 20 de setembre es va liquidar l’autonomia. Doncs des del nostre punt de 
vista, i fa anys que ho hem dit, es van trencar els anhels d’autogovern el dia que va 
sortir la sentència de l’Estatut el 2010. I, des d’aleshores, portem anys denunciant que 
el Govern Central no ha fet res per esmenar-ho. Vostès consideren que s’està vivint un 
cop d’estat encobert. Nosaltres vam veure trepitjats els nostres drets, i de la gent que 
representa els diputats socialistes, els dies 6 i 7 de setembre al Parlament de 
Catalunya. I nosaltres creiem que aquelles sessions parlamentàries no van ser del tot 
adequades a dret. I no ho dic jo, ho diu també el Consell de Garanties Estatutàries. 
 
Vostès parlen de tot aquest procés com dates històriques una rere l’altra, una rere 
l’altra. N’hi ha una de la qual ningú se’n recorda i que val la pena posar-la damunt de la 
taula, que és el 10 de juliol de 2010: l’única de les grans manifestacions, que jo 
recordi, diria que és l’única de les grans manifestacions que va estar encapçalada pel 
president de la Generalitat en defensa de l’autogovern d’aquest país. I era el president 
Montilla, just després de la sentència de l’Estatut. 
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Nosaltres tenim una proposta damunt de la taula que no l’hem variat. Nosaltres no 
hem passat d’un govern business friendly a un govern que deixa escapar 500 
empreses d’aquest país. Ens amoïna i ens preocupa la classe treballadora d’aquest 
país i volem que la gent tingui feina... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, moltes gràcies. Se li ha acabat el temps. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Se m’ha acabat? Doncs em quedaven coses. Ho deixo aquí. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies. 
 
Té la paraula BC. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Vull manifestar la condemna a la brutalitat policial exercida per part de l’Estat durant la 
votació de l’1 d’octubre. Molts de nosaltres, jo mateix, vaig estar a la nit en una escola, 
on em tocava votar, al Miquel Tarradell. Jo hi vaig ser, i altres companys, en el 
moment de l’acció policial a la Ramon Llull. No podíem estar a la del Poeta Maragall, 
perquè era en el mateix moment. Després vam anar a la intervenció que hi va haver a 
l’escola Diputació, que per sort es va poder impedir l’acció policial en aquell moment. I, 
per tant, nosaltres vam estar a la manifestació del 20 de setembre, vam estar a la 
manifestació del 3 d’octubre, però també vam estar a la manifestació de les 
samarretes blanques, perquè tenim una certa diversitat en el nostre grup. I, en aquest 
sentit, a nosaltres sempre ens trobaran en la condemna de la brutalitat policial 
exercida per l’Estat. 
 
I també, tot i que segurament tenim una interpretació diferent que els proposants, 
nosaltres creiem que cal la defensa del mandat i de la voluntat expressada el passat 1 
d’octubre per la ciutadania de Barcelona. I, en aquest sentit, voldríem dir que si es 
volen obrir escenaris constituents i republicans, potser també cal ser generosos i posar 
ponts entre els que ens vam trobar l’1 d’octubre defensant tant el «sí» com el «no», i 
que, en qualsevol cas, poguéssim votar. Si no, crec que no ho aconseguirem. I, en 
aquest sentit, per nosaltres és essencial poder votar en condicions normals per accedir 
al dret a decidir. Cal diàleg per negociar una sortida política a la situació actual que 
reconegui les justes i legítimes aspiracions de la immensa majoria del poble de 
Catalunya. 
 
A nosaltres sempre ens trobareu, però també crec que hem de començar a col·laborar 
perquè no es trenqui aquesta unitat en el poble, pensem el que pensem, perquè el 
més essencial és poder finalment votar en un referèndum. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Ara tornen a tenir la paraula els grups proposants. Començarem al revés, de menor a 
major. Per tant, té la paraula la CUP, que li queda un minut i mig. 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Agraïm les intervencions. Haurien pogut ser de més escoles. Per no repetir-me, agrair 
les intervencions que feia el Francesc. En aquell documental de TV3 es veia gent de 
BC votant, però segurament no surten votants del PSC, de Cs i del PP. En algun 
col·legi algun n’hi havia, i algun es devia endur un clatellot, arribat el moment. 
 
Dit això, es parlava del cop d’estat encobert. Aquí és el debat que tenim. És a dir, tot el 
que ve ara, el mateix 155, es podrà fer en funció de si es deixa que això se’ns deixi fer, 
com a poble, poble català o com en vulguem dir. La capacitat que hi haurà de reacció 
de posar gent a la presó, de tancar-la, o de suspendre institucions, dependrà del que 
tota la gent que hi ha aquí, o els veïns, votin el que votin arribats al moment, surtin i es 
plantin, que segurament és la reflexió que es feia sobre què havia de ser l’operació del 
20 de setembre a la Conselleria d’Economia. El que es pretenia fer en el seu moment i 
el que va acabar passant. I val per un partit com la CUP, pel que ens pugui passar a 
nosaltres. El que es va provar de fer aquell dia, entrar sense cap mena d’ordre judicial, 
com s’ha entrat en alguns polígons per registrar determinades empreses, provar 
d’entrar al local de la CUP sense ordre judicial... doncs a partir que la gent demostri 
pacíficament i massivament que té capacitat de reaccionar, ens permetrà tenir més o 
menys capacitat de debatre, dialogar, posar en valor real els resultats de l’1 d’octubre, 
que hi han sigut, i prendre una decisió de cara a les properes setmanes i mesos que 
haurem d’afrontar. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Bujons. Se li ha acabat el temps. 
 
A ERC li queda molt poquet, 15 segons, conseller. 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Agrair el vot a favor de BC, que a l’Ajuntament de Barcelona em sembla que no va ser 
així, i l’agraïm. 
 
I dir al PSC que també té moltes contradiccions perquè d’una banda ho condemna 
però, per exemple, el Pedro Sánchez se solidaritzava amb la Policia Nacional pels 
atacs que també patia i donava suport al 155. Per tant, també tenen les seves 
contradiccions internes i estatals. Gràcies. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Cuscó. 
 
Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, al Sr. Rodríguez li queden 4 minuts. 
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Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Bé, jo volia començar la meva intervenció agraint el vot favorable, per descomptat, 
d’ERC i la CUP, perquè l’hem proposat conjuntament, evidentment, i també de BC. 
 
La meva argumentació anirà ara a coses que ha anat dient el conseller Magrinyà. 
Vostè deia que hem de defensar la gent del «sí» i la gent del «no». Hi estic totalment 
d’acord, nosaltres hi estem totalment d’acord. I per això deia a l’inici, a la part de 
l’informe de la regidora, que hem de tenir molt present que, com deia també el 
conseller Cuscó, la gent que va anar a votar «no» també va rebre. I crec que això s’ha 
de posar en valor i potser entre tots plegats no ho estem dient prou. Perquè això anava 
de democràcia, al final, per molt que ens diguin. 
 
Després deia el conseller Magrinyà que ells el que volen és votar en condicions i que 
el que cal és diàleg. Escolti, hi estem d’acord. Nosaltres voltem votar en condicions. 
De fet, hem intentat fins a divuit vegades que es pogués pactar un referèndum, el que 
passa és que jo, llavors, llançaria una pregunta als companys de Cs i del PP, que és: 
què ha de fer una minoria estructural, com és la nostra —en el marc espanyol—, per 
aconseguir allò que legítimament demana? Quan es demostra que no té possibilitat 
d’aconseguir-ho... és a dir, el que no poden fer vostès és demanar unes garanties que 
vostès mateixos neguen. És el peix que es mossega la cua. No poden estar posant 
traves als debats parlamentaris, no poden estar dient que no es pot votar, i després 
diguin: «No, però demani-ho, vostè demani-ho.» Demani-ho fins quan, Sra. Jiménez 
de Parga? Si la resposta sempre és no. Quina resposta donem als milions de 
persones que van anar a votar, ho torno a dir, del «sí» i del «no». 
 
Deia el conseller Magrinyà, i deia també el conseller Riera, que cal diàleg. Escolti, és 
el que els deia, fins a divuit vegades ho hem demanat. Potser que comencem a exigir 
també el diàleg, per exemple, a Sa Majestat el rei, o al president del Govern, o a Cs, 
per exemple. 
 
I conseller Riera, jo ho sento, perquè me l’aprecio personalment, però vostè diu que 
vostès estan per l’aprofundiment democràtic. És que no ho entenc, l’hi dic 
sincerament. Com es pot estar a favor de l’aprofundiment democràtic i demanar a la 
gent, en un tema que vostès saben que només es pot resoldre votant, perquè vostès 
saben que això només es pot resoldre votant, vostès estan demanant a la gent que no 
votin, que no votin. I la gent vol votar. Ho vam veure el dia 1 i ho acabem de veure 
aquí amb la gent que ha vingut aquí. Ho deia el Sr. Manjón abans. Ell deia: «Soc una 
persona impressionable.» Sr. Manjón, li asseguro que jo també soc impressionable i 
molta gent que estava allà era molt impressionable. Però encara em va impressionar 
més el fet de saber quan estàvem a Fort Pienc, que sabíem i vèiem les imatges del 
que estava passant al Ramon Llull, i la gent, per molt impressionable que siguem tots, 
la gent es va mantenir ferma. I sabent que podia venia la policia a atonyinar, la gent no 
marxava perquè, per sobre de tot, hi havia un dret civil, un dret cívic, un dret polític a 
defensar. I això és la força que feia que la gent es mantingués ferma als seus llocs 
davant d’una agressió totalment injustificada. Deia la consellera Jiménez de Parga que 
la policia complia ordres. Escolti, els Mossos també van retirar urnes, i també van 
tancar col·legis i no van pegar a ningú. No hi havia cap mena de necessitat d’entrar al 
Ramon Llull esbotzant les vidrieres del menjador, com es va fer. Unes vidrieres del 
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1918, que havien sobreviscut a la Guerra Civil, com a concepte, per arrencar —tots 
hem vist les imatges— de la manera com es van arrencar. Hi ha moltes maneres 
d’endur-se una urna. Jo aquesta urna la puc agafar i endur-me-la o li puc pegar una 
puntada de peu i tirar-la pel balcó. I escolti, no és el mateix. No és el mateix. I el món 
ho ha vist. El món ho ha vist. Organitzacions internacionals de defensa dels drets, 
dirigents polítics de països, tothom ho ha denunciat. 
 
Per tant, escolti’m: vam votar, va votar més gent l’1 d’octubre malgrat aquesta 
violència que vots van obtenir Cs, PP, PSC i Catalunya Sí que es Pot el 27 d’octubre. 
Per tant, ara el que toca és exercir el mandat del poble expressat a les urnes l’1 
d’octubre. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez. 
 
La proposició presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, per ERC 
i per la CUP queda aprovada amb els vots... 
 
Vostè vol intervenir? Perdoni. Li queden tres minuts. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Miri, respecte al que han dit els veïns, tot el meu respecte, però estic en absolut 
desacord en tot el que han dit i, per tant, jo no entraré ara a discutir sobre aquest tema. 
No hi estic gens d’acord. Hi ha molta més gent, a part de la que hi ha aquí, també 
ciutadans de Barcelona, també catalans, que no pensen com vostès. Absolutament 
totes les opinions són respectables. I hem vist un clar exemple de com es pot ser 
incívic amb somriures ara mateix aquí al faristol fa deu minuts. 
 
Miri, vostès estan més preocupats pel relat, és a dir, per la ficció, que no pel que està 
succeint a la nostra societat, una societat a hores d’ara trencada —repeteixo, hi ha una 
altra part que ha sortit i que vostès volen ignorar— i qui sap si d’una manera 
irremeiable. Però això jo entenc que a vostès no els preocupa gens. 
 
Miri, dins de l’àmbit de les realitats, hem de fer dues consideracions. Estem immersos 
en un procés de violència verbal i psicològica —vostès que parlen tant de violència— 
per part de l’elit separatista instal·lada al poder i les seves entitats parapolítiques, 
l’ANC i Òmnium, davant dels que no som separatistes. Aquesta violència és quan per 
exemple algú com la presidenta del Parlament, la segona institució autoritat del país, 
ens qualifica a mi i a molta més gent de súbdits. Què hem de fer? Somriure? Dir que hi 
estem molt d’acord, que és collonut? No. Evidentment que no. O que no participar en 
la farsa referendària també és violència. O quan es parla d’un sol poble. Perdoni, és 
mentida. Nosaltres no formem part d’aquest poble que vostès estan dient. Tinguin clar 
que hi ha una part de catalans, no sé si és la meitat, el 45% o el 50%, que no formem 
part d’aquest poble que vostès idealment estan dient, perquè és una idealitat que no 
funciona, que no existeix, que no és veritat. I s’està amagant, menyspreant i humiliant 
almenys la meitat de ciutadans de Catalunya. Miri, aquesta violència no es quantifica, 



 

  
 
Districte de l’Eixample  
Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 
 
 

 
 

 

35 
 

ni es valora, és més, és perfectament tolerada perquè a vostès aquesta violència els 
és necessària per a les seves finalitats. Inclús per als equidistants, que també 
necessiten aquesta violència. 
 
Miri, la segona consideració és que dins del seu relat màgic exalcen les persones que 
envoltaven els col·legis el passat dia 1 i s’exalcen vostès mateixos. Miri, estem en el 
segle XXI, no en el segle XIX, i ens regim per unes normes, agradin o no ens agradin, 
com formem part de tots el països occidentals on passa això. I aquell era un acte 
il·legal, ho sento. Era il·legal. Com tants actes il·legals hi ha cada dia i amb les seves 
conseqüències. Però miri, a vostès no els agrada l’estat de dret, a vostès no els 
agrada perquè estan immersos en una dictadura de les masses, un camí que ja ha 
estat transitat a Europa, ja ha estat transitat a Europa aquesta dictadura de les 
masses, amb resultats nefastos. Potser a vostès els agrada aquesta, que diu: «El món 
ens mira». Aquesta és la portada de Charlie Hebdo. Tres encaputxats, PDeCAT-Unió-
Demòcrates, ERC i la CUP: «Nous exigeons un debat». I són tres encaputxats. 
Aquesta és la realitat de les persones que ens veuen des del món. «Les catalans plus 
cons que les corses». 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Tres minuts, Sr. Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Les catalans plus cons que les corses. Això és feixisme també? És feixista Charlie 
Hebdo? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Silenci, si us plau. 
 
Conseller Zayas, és que se li ha acabat el temps. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Los catalanes más tontos que los corsos. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, se li ha acabat el temps, moltes gràcies. Ha gastat 3 minuts amb 18 
segons. 
 
La resta de grups havien esgotat els temps. 
 
30 segons. 
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Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo el que sí que volia dir, i en aquest sentit penso que ho hem de dir, és que l’altre dia 
en l’homenatge al Sr. Companys, vostès, i el seu cap de llista al Parlament espanyol, 
es van comportar fatal. Mentre que vostès l’any 1978 no estaven a favor de la 
Constitució en el títol 8 vostès no hi estaven d’acord, vostès són el problema. 
 
(Parla algú sense micròfon.) 
 
Perdoni, estic parlant. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Té la paraula el conseller Sr. Magrinyà. Conseller Zayas, no té la paraula. Segueixi. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Vostès són el problema. Mentre hi hagi manifestacions en les quals vostès no 
accepten una realitat i un bé comú, almenys de l’Estat espanyol, que és que el Sr. 
Companys va ser president de la Generalitat, i que per tant vostès l’han de respectar, 
mentre vostès no respectin, vostès són el problema. Adonin-se que vostès són el 
problema. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Sr. Zayas, vostè que sempre és una persona molt tranquil·la, avui el noto especialment 
nerviós. Però a mi m’és igual si està nerviós o si està tranquil, el que vostè no pot fer 
és interrompre quan un altre conseller està en ús de la paraula, i jo li agrairé molt que 
no ho torni a fer. Moltes gràcies. No, no, no té ús de la paraula. Quan no té ús de la 
paraula, no el té. Ni vostè, ni ningú. 
 
Molt bé. Doncs ara sí que cal dir que la proposta que han presentat el Grup Municipal 
del PDeCAT-Unió-Demòcrates, ERC i la CUP queda aprovada amb el vot favorable 
dels tres grups proposants i de BC. I els vots en contra del PP, Cs i el PSC. 
 
Seguirem el torn de l’ordre del dia i ara passarem a la proposta d’acord que presenta 
el Grup de Cs. Té la paraula la Sra. Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Espero que con esta propuesta bajemos un poco el nivel de tensión que hay aquí, 
aunque me he quedado con ganas de decir algunas cosas, pero bueno. 
 
Durante los últimos días hemos asistido a la degradación del espacio público de 
nuestra ciudad, que ha sido inundada de todo tipo de grafitos, pintadas, pegatinas, en 
contenedores, papeleras, ascensores de metro, farolas, mobiliario urbano, sin que se 
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haya respetado la ordenanza de civismo de este Ayuntamiento, que prohíbe 
explícitamente en sus artículos 19, 20 y 23 este tipo de conductas. Y lo que es más 
grave, sin que nuestro Distrito en particular, y nuestro Ayuntamiento en general, haya 
velado con la debida diligencia por el cumplimiento de dicha ordenanza. 
 
También se han producido cortes de tráfico en las calles, manifestaciones 
espontáneas, colocaciones de carpas de propaganda que se han llevado a cabo sin la 
debida autorización y agresiones al mobiliario urbano y a coches, vulnerando 
igualmente el artículo 14 de dicha ordenanza. 
 
Mi grupo propone que este Distrito vele con la debida diligencia por el cumplimiento de 
la Ordenanza de Civismo; que aplique las multas previstas en los artículos 21, 22, 24 y 
25 de dicha ordenanza, en el apartado dedicado al régimen de sanciones, a los 
responsables del deterioro del paisaje urbano que ha padecido estos días nuestro 
distrito y les obligue a repararlo y a limpiarlo. Que a partir de ahora actúe con total 
diligencia en la aplicación de dicha ordenanza, puesto que el Ayuntamiento, según 
esta misma ordenanza establece, debe ser el primero en dar cumplimiento a la misma. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (Vicepresidenta del Consell del Districte): 
 
Gràcies, consellera. 
 
Donaríem la paraula al conseller del PP. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presienta. 
 
Yo a esta proposición, cuando se dice «manifestaciones espontáneas», le añadiría «y 
manifestaciones programadas». Creo que se queda un poco corta. 
 
Evidentemente, votaremos a favor. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (Vicepresidenta del Consell del Districte): 
 
Perfecte, gràcies. 
 
Passaríem a la CUP, Sra. Serra. 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Ens sembla lleugerament ridícul que amb les destrosses que hi ha hagut aquests dies 
als col·legis, el que preocupi a Cs siguin quatre papers que diuen que votem per ser 
lliures. 
 
És veritat que hi ha hagut pintades, algunes dient «somriu, perquè votarem», i altres 
amenaçant, depèn de quines fossin les pintades o de quin color fossin. No sé si 
voldrien esborrar-ne només unes o totes. 
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En tot cas, davant de les confiscacions de cartells, de tota la prohibició de fer una 
campanya electoral com hauria hagut d’haver estat, nosaltres trobem que és molt 
lloable que el poble hagi empaperat els carrers demanant que volien ser lliures. Per 
tant, hi votarem en contra. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Té la paraula el Grup d’ERC, consellera Rafí. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Des d’ERC també votarem en contra d’aquesta proposició. Creiem que el seu sentit ve 
donat perquè era una campanya que donava suport al referèndum de l’1 d’octubre. Un 
referèndum que, malgrat els intents, se’ns ha negat fins a divuit vegades, i que es va 
haver de celebrar en unes condicions de risc en defensa dels col·legis, de les urnes i 
de les paperetes. Un referèndum al qual no només no vau donar suport mai, sinó que 
Albert Rivera el va titllar del cop més gran a la democràcia des del 23-F. Un 
referèndum a partir del qual heu presentat una denúncia contra la consellera 
d’Ensenyament per adoctrinament ideològic de menors. Un referèndum que, segons 
Arrimadas, dinamitava els drets dels catalans. Per tant, no creiem que el vostre rebuig 
a certes accions sigui pel deteriorament de l’espai públic, sinó pel referèndum en si. 
 
Parleu de cartells a contenidors, papereres i fanals, però no feu cap referència als 
centenars d’adhesius amb les banderes espanyola i catalana i pintades que van 
aparèixer damunt de senyals de trànsit i semàfors, com aquesta —en tinc unes 
quantes—, tapant el dibuix dels senyals, amb el perill que això comporta per a la 
circulació. Sincerament, veiem molt més greu un adhesiu tapant un senyal de trànsit 
que un cartell que digui «votem per ser lliures» o «hola, democràcia». 
 
Parleu de col·locació de carpes de propaganda que s’han dut a terme sense la deguda 
autorització. Jo us convido a passar pel Departament de Llicències d’aquest Districte 
per comprovar que el nostre partit, per cada acte i carpa que ha fet de campanya pel 
referèndum, ha demanat el permís corresponent, com hem fet sempre. 
 
I per acabar, ens sorprèn que lamenteu les agressions a mobiliari urbà i de cotxes, 
quan el vostre partit s’ha alineat clarament amb un govern que l’1 d’octubre va ordenar 
les brutals agressions a milers de catalans i catalanes que l’únic que desitjaven era 
expressar-se lliurement i pacíficament sobre el futur de Catalunya. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Rafí, hauria d’anar acabant. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
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D’acord. Només una cosa, sobre el que ha dit que es podia votar dos cops o tres a la 
mateixa escola. Això és rotundament fals. Yo estuve coordinando tres escuelas y esto 
es falso. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Rafí. 
 
Té la paraula el Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates. 
 
 
Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
El nostre grup creiem que la degradació de l’espai públic, tot tipus de grafit o pintada 
que contribueixi a embrutar-lo, mereix tota la nostra repulsa i condemna, però entenem 
que l’Ordenança ja explica perfectament quines són les sancions administratives a 
cada conducta que degradi el paisatge urbà. I com que tenim plena confiança en els 
tècnics del Districte, que es fa complir l’Ordenança, hi votarem en contra perquè 
creiem que és innecessari que s’accentuï una ordenança que ja es compleix. 
 
En definitiva, també creiem que l’aplicació d’aquesta ordenança també pot tenir certes 
dificultats, ja que moltes d’aquests adhesius o pancartes no van signades, i és difícil 
saber l’autoria de qui les col·loca. 
 
I també volem dir al Grup de Cs, que és qui presenta aquesta proposta, que hi ha 
adhesius de tot tipus, i quan presenten la moció suposo que deuen pensar en els 
adhesius amb banderes espanyoles que hi ha penjats per tota la ciutat. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, conseller. 
 
Té la paraula el PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres també considerem que és una proposició innecessària i, sobretot, òbvia, 
perquè és una obvietat que l’Ajuntament és el primera que ha de complir les seves 
pròpies ordenances. Això són coses que encara que no prosperi la proposició, és una 
obvietat que seguirem complint. Ara, tampoc podem culpar els serveis municipals 
d’actituds incíviques d’alguns ciutadans en un moment determinat. Haga una lectura 
positiva, consellera Jiménez de Parga. Mire el pollo que se tiene que montar para que 
ustedes se den cuenta de que existen actitudes incívicas. Se ha tenido que montar un 
pitote de unas dimensiones bastante amplias para que ustedes se den cuenta de que 
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existen los incívicos. Doncs sí, i nosaltres portem molts anys treballant per la cultura 
de l’espai públic, perquè l’espai públic sigui de tots i no només d’uns, que el trobem en 
els condicions òptimes, independentment de si estem vivint un moment històric o un 
moment de quotidianitat. I, en aquest sentit, nosaltres treballarem independentment de 
les obvietats que arrossega aquesta proposició. És per això que hi votarem en contra. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
BC. 
 
 
Sr. Javier Dabbah Velázquez (GMBC-E): 
 
Li agraeixo, consellera, que tot i que estem a les antípodes ideològiques, comenci la 
seva intervenció apel·lant a abaixar la tensió. Jo intentaré contestar seguint la mateixa 
línia. 
 
Vull dir-li que ja sap vostè que els serveis municipals actuen seguint totes les 
normatives i sempre d’acord amb criteris tècnics i determinades ordenances. Llavors, 
en aquest sentit, li direm, com li ha dit el conseller del PSC, que contribuirem perquè 
això segueixi així, perquè pugui mantenir-se el paisatge urbà com ha de ser. El que sí 
que no farem ara és pressionar els serveis municipals per contribuir en una guerra de 
banderes, d’adhesius i pintades. 
 
Sí que li diré també que hi ha prioritats que l’hora de fer aquesta feina. Evidentment, 
una prioritat per nosaltres és eliminar pintades feixistes al Ramon Llull. En això 
actuarem en primer lloc. Ara, a partir d’aquí, intentem abaixar tots la tensió i 
desescalar aquest moment. L’hi votaríem en contra. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Molt bé, doncs ara té la paraula el grup proposant. Li queden 2 minuts. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Yo me quedo fascinada oyéndolos a ustedes, por no decir indignada. 
 
Ustedes dicen que yo hago una propuesta en que solo quiero que se quiten… no 
señor, es una propuesta para que se quite todo. Díganme una sola pegatina de Cs que 
haya sido puesta. Ni una. A mí no me responsabilicen de las pintadas fascistas. ¿Pero 
de qué están ustedes hablando? Y están todos en la misma línea. Es que me parece 
absolutamente indignante. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, consellera. 
 
Al PP li queda un minut i mig. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Nosotros estamos de acuerdo con lo que ha dicho la consellera Jiménez de Parga. La 
cuestión no es si hay que quitar los símbolos de unos o los símbolos de otros, las 
pegatinas o las pancartas de unos u otros, hay que quitar las pancartas de todo el 
mundo. La ley es igual para todo el mundo. Pero parece que para este Ayuntamiento, 
si unos están tocados por la varita mágica de según qué ideas, pueden hacer lo que 
quieran o pueden dejar de hacer lo que quieran. Y a otros, cuando ponen 
determinados símbolos o pancartas, está enseguida la brigada municipal para 
quitarlas y multarles. En este distrito parece que la ley no es igual para todo el mundo. 
Parece no, es evidente que no es igual para todo el mundo. Por eso hemos votado 
que sí y lo seguimos manteniendo. Y esperemos que en el futuro sea así. 
 
De hecho, nosotros hicimos una proposición hace tres o cuatro plenos que iba en este 
sentido. Aparecieron unas pancartas que no sabíamos de quién eran en un sentido y 
el Ayuntamiento rápidamente fue a quitarlas. Cuando unos meses antes el 
Ayuntamiento no tuvo tanta prisa por quitar otras. Todos los grupos votaron en 
contra… A eso lo pueden llamar, si ustedes quieren, democracia. Será su democracia. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula la CUP. Li queda un minut. 
 
Molt bé. ERC ha esgotat el temps. 
 
Al Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates li queda un minut. 
 
 
Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies presidenta. Només per aclarir que nosaltres no atribuïm al Grup de Cs cap 
pintada en concret ni que enganxés cap adhesiu, simplement hi votarem en contra 
perquè tenim plena confiança en els tècnics del Districte que aquesta ordenança ja 
s’està complint. I com ha dit el PSC abans, d’incívics n’hi ha a tot arreu, i simplement 
vull recordar que quan hi ha un incompliment de l’ordenança, doncs que es faci complir 
vingui d’on vingui l’adhesiu o vingui d’on vingui la ideologia, sense fer distincions, 
bàsicament. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies a vostè, conseller. 
 
PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Molt ràpidament. Només vull comentar que tant Guàrdia Urbana com els inspectors de 
via pública no entren i no han entrat mai a valorar el contingut d’una pancarta, d’un 
adhesiu, etc. Mai. Si allò està ben col·locat, es queda, i si està mal col·locat, s’ha de 
retirar o se n’ha d’ordenar la retirada. I si la situació, pel moment que vivim, estem en 
una situació desbordament, perquè és veritat, tenim la Guàrdia Urbana fent via pública 
contínuament, fent talls de trànsit perquè estem vivint un moment de molta agitació 
social, doncs a veure, tenim els efectius que tenim i els tècnics que tenim, però no per 
això deixarem de fer la nostra feina ni renunciem al fet que la ciutat estigui com ha 
d’estar. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
BC, us queda una mica de temps. 
 
 
Sr. Javier Dabbah Velázquez (GMBC-E): 
 
Només vull aprofitar aquest temps que em queda per reiterar la nostra confiança en els 
tècnics del Districte i en els serveis municipals, i estem segurs que treballaran amb 
absoluta neutralitat. Evidentment, no es fixaran en el contingut d’una pancarta o d’una 
pintada, sinó en si està ben posada o no està ben posada. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Al grup proposant li queden encara 50 segons, si els vol utilitzar, consellera Jiménez 
de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Me parece muy bien que se respete la Ordenanza. Dicen que la han respetado. Yo he 
visto pancartas colgadas días y días sin que nadie las retirara, pero bueno, si ustedes 
dicen que sí, que trabajan mucho en el tema, pues será verdad. Lo malo de que no se 
respeten las ordenanzas es que tampoco se respetan luego las leyes, es que 
tampoco… y esto al final va a ser una república bananera, que es hacia donde nos 
encaminamos. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
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Moltes gràcies, consellera. 
 
Doncs la proposta que avui ha presentat el Grup de Cs queda rebutjada amb els vots 
en contra del Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, d’ERC, de la CUP, del 
PSC i de BC, i els vots a favor del grup proposant i del PP. 
 
Passaríem a la següent proposta d’acord, que la presenta el Grup Municipal del PP. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
En el darrer Plenari, del 6 d’octubre, a Barcelona es va aprovar el nou reglament de 
participació, on hem tingut, com tantes associacions i entitats, un paper important. En 
aquest reglament es detalla com han de ser els requisits de validesa dels processos 
participatius, que ara sí que estan regulats de manera detallada en aquest text. 
 
Llavors, pensem que és un avenç, un augment de les garanties per als ciutadans, per 
a les associacions i per a totes les administracions. Per això el que nosaltres 
demanem és que instem el Govern del Districte que el procés participatiu previst per 
definir els usos futurs de la Model es faci d’acord amb la nova normativa aprovada i, 
per tant, es posin en marxa de manera immediata totes les actuacions i 
determinacions previstes en el nou reglament. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. 
 
Ara té la paraula, pel Grup de Cs, la consellera Paloma Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar la propuesta, porque nos parece 
absolutamente correcta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Té la paraula la CUP. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Nosaltres ens hi abstindrem perquè no hem acabat d’entendre ben bé el contingut que 
s’acaba de fer. A l’Esquerra de l’Eixample venim una mica escaldats d’aquests dos 
anys del procés participatiu que s’havia de posar en marxa en el seu moment en el 
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solar de Germanetes, on bàsicament l’altra bancada que sou allà es va qüestionar que 
es fes un procés participatiu i es va atrinxerar sense compassió en molts aspectes. A 
partir d’aquí, abans d’acabar-ho de decidir, ens interessaria escoltar... És cert que fa 
uns mesos que no fèiem un plenari, ha caigut crec a la part final —ja ens havia avisat 
el Riera— de l’informe de la regidora com s’encarava el procés participatiu d’ara 
aquests mesos. Realment anem tard i és molt justet. De moment ens HI abstenim per 
escoltar a veure què diu el Francesc Magrinyà sobre com es planteja. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons. 
 
Ara té la paraula, per ERC, el conseller Asensio. 
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
En primer lloc, voldria demanar al Sr. Zayas que retiri «que la violència que hi va haver 
l’1 d’octubre era totalment tolerable.» Li demano, en primer lloc, que ho retiri perquè 
crec que és important. I també li demanaria que llegís molta més premsa internacional, 
que no es limiti simplement al Charlie Hebdo o a l’ABC, o a aquests diaris. 
 
Més enllà d’això, informo el Sr. Zayas que votarem a favor de la proposició, però 
esperem que en aquest procés participatiu no enviï la Policia Nacional. Ho esperem. 
 
I en referència al Govern, sobre aquest procés participatiu, li demanem que el comenci 
al més aviat possible i, sobretot, que tingui una base, aquest procés participatiu i el 
resultat, en el pla director que es va dissenyar el 2009. En principi, segons aquest pla 
director, hi havia una escola, una escola bressol, una residència de gent gran, un 
centre de dia, un casal de joves, un museu de memòria històrica i un poliesportiu. Però 
a més a més, hi haurem d’afegir la nova escola, que serà l’escola Entença. 
Demanaríem al Govern si pot ser que parlin al més aviat possible amb la comunitat 
educativa de l’escola per trobar-hi una solució, perquè crec que els dificulta el 
funcionament el fet de no saber on aniran demà. 
 
Més enllà d’això, també espero que aquest Govern no faci un procés participatiu com 
el de la Diagonal del 2010, ja que no tindria cap sentit que els veïns escollissin una 
opció A o una B. En aquest cas, la presa de decisions espero que també vagi 
directament escollida pels veïns i per les associacions veïnals. 
 
Finalment, voldria dir que aquest procés participatiu es podrà fer perquè l’associació 
de veïns ha insistit molt perquè la Model se’n vagi. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Hauria d’anar acabant. 
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Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
I també ha sigut molt important la Conselleria de Justícia. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè. 
 
Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, la Sra. Cristina Caballer. 
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta perquè entenem, entre altres 
coses, que si s’ha aprovat un reglament nou de participació, suposem que s’aplicarà. 
Si no, ja no entendríem res. 
 
A part d’això, sí que els volia comentar que ens va sobtar una mica que en el darrer 
consell de barri, que es va celebrar precisament a la Model, abans s’havia celebrat una 
reunió del grup impulsor, ens van dir, i els grups polítics no en sabíem res. Bàsicament 
informació, com a mínim. Entenem que no costa gens informar de quan es reuneix el 
grup. 
 
Vull recordar-los que en el mandat passat se’ns va exigir i vam crear una Comissió de 
la Model, en què hi havia entitats, associacions i els grups polítics també en formàvem 
part. Entenc que aquesta comissió ara s’ha ampliat, però tampoc sabem exactament 
quines entitats hi són. Esperem, evidentment, que se’ns informi almenys de quan se 
celebren aquestes reunions. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, consellera. 
 
Té la paraula ara el PSC, conseller Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Des del PSC votarem favorablement a la proposició del PP. Ara la consellera Caballer 
ha posat un tema damunt de la taula que és un debat històric de quin ha de ser el grau 
de participació dels grups polítics en els processos de participació. Sempre hem 
treballat perquè en els processos de participació hi tinguessin la màxima presència i la 
màxima participació les entitats i els ciutadans. Sempre hem defensat, com a mínim 
des del meu grup polític, que els grups municipals ja tenim els nostres àmbits de debat 
polític, ja tenim la Comissió de Serveis Tècnics, la Comissió de Serveis a les 
Persones, que fa dues setmanes estàvem informant, precisament, dels usos 
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provisionals de la Model, tenim aquest mateix Consell Plenari. Vull dir que ja tenim 
marcs de debat on els representants polítics podem discutir i tirar-nos els plats pel cap. 
Aprofitar espais que són més ciutadans, ostres, és que els acabem prenent el terreny, 
a les entitats. Aquí sempre costa trobar l’equilibri, sempre. Segur que mai l’encertarem. 
Però això s’ha de gestionar i hem de trobar un encaix. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
BC. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Una resposta curta, que és una mica el que ha dit vostè, Sra. Caballer. Si hem aprovat 
unes normes, evidentment era per aplicar-les. Ja que estem en aquest punt, també vull 
donar les gràcies a tots els grups municipals que vam acabar donant suport i treballant 
perquè aquestes normes s’aprovessin. Són un gran avenç, com alguns dèieu. 
 
En tot cas, sí que vull aclarir que des d’ERC s’ha fet referència a la consulta del 2010, 
que era A o B. Si ens hem llegit les Normes reguladores de participació ciutadana, 
sabem que un procés participatiu va molt més enllà, per tant, per descomptat que no 
serà això. Hi votem a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Té la paraula el grup proposant. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Primer, un agraïment a tots els grups que ens han donat suport i, evidentment, és a 
dir, és que s’ha aprovat una llei... en fi, ha costat treure-la, en un context en què no ha 
estat fàcil votar aquesta llei, pel context en què s’estava aprovant. Pensem que és una 
bona llei i s’ha de complir. I nosaltres l’hem presentat perquè, és clar, hi ha uns 
requisits. Ara precisament estan molt detallats els processos participatius, i està 
completament detallat. Per exemple, el primer és que el procés participatiu comença 
amb una resolució d’alcaldia, tenint en compte que aquest procés participatiu està 
impulsat pel Govern. Llavors, pensem que els tempos no sé si es corresponen amb el 
que vostè va dir l’altre dia a les comissions consultives, que això seria a finals de 
desembre, em sembla que va dir. No sé si això es correspon. 
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Per altra banda, les informacions que el nostre grup té a Casa Gran no eren les de fer 
aquest procés, que per part del Districte no s’estava per la labor de fer aquest procés 
participatiu i es volia fer una altra mena de procés. Més que res era aquest el sentit de 
la nostra proposta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. 
 
Té la paraula el Grup de Cs. No? 
 
A la CUP li queda també temps, 50 segons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
Nosaltres ens hi hem abstingut i ho seguim fent en el sentit que entenem que aquestes 
propostes no cal entrar-les d’aquestes maneres, però sí que és cert que esperava una 
certa explicació més concreta, no sé si de l’Eulàlia o del Francesc, perquè es pogués 
explicar què s’està fent. Hi havia un calendari i uns terminis, normes enllà, i sí que 
esperava veure què es deia d’això. Trobo a faltar resposta. És un tema gros, ara 
mateix, i en parlarem a través d’Entença, 151, per un seguit de coses a fer-hi, els 
propers mesos i anys. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Li queda també temps —ERC l’ha exhaurit— al Grup Municipal del PDeCAT-Unió-
Demòcrates. 
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Només vull dir que jo només he demanat que se’ns informi, no he dit ni en una 
comissió... simplement he dit que se’ns informi, no he dit participar. Això d’entrada, per 
aclarir-ho. 
 
I després, conseller Riera, recordar-li que en el passat mandat el seu grup ens va 
insistir moltíssim perquè quan creéssim la comissió hi fóssim tots. Només recordar-li 
això. És un petit recordatori. Podem estar-hi d’acord o no, però va ser així. Per tant, jo 
demano informació, bàsicament. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies a vostè, consellera. 
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Al PSC li queden 45 segons. No en farà ús. 
 
BC. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Es demanava concreció. Per part nostra el que podem dir és que la feina que s’està 
fent ara és bastant amb el grup impulsor, encara no es pot concretar. El calendari més 
o menys és el que diu el Francesc Magrinyà i dependrà una mica de la feina que es 
faci en aquest grup impulsor. Per això tampoc podem avançar esdeveniments. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Li queda una mica de temps al grup proposant, si el vol utilitzar. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
...no he sentit què és el que havia de retirar o no retirar, que deia el conseller d’ERC. 
 
Si m’ho torna a dir i penso que és de sentit comú, ho retiraré, i si no, doncs ho hauré 
de mantenir. És que no recordo quina era la frase que m’ha dit. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Asensio. 
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Ha dit que la violència era tolerable. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
No, no he dit això. Si he dit això, m’he equivocat. No era el sentit i no he dit això. 
Evidentment que no. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No vol dir res més, conseller Zayas? 
 
Doncs la proposició que avui presenta el PP ha quedat aprovada amb el vot favorable 
de tots els grups municipals i l’abstenció de la CUP. 
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Passaríem a la propera i última proposició, que la fa el PSC amb el suport de BC. Té la 
paraula el conseller Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Abans de llegir la proposició, sí que voldria fer dos aprioris. El primer és que fins ara 
en el desenvolupament del debat hem posat molt de manifest les coses que ens 
separen i jo intentaré centrar-me ara en tot allò que ens uneix, o com a mínim ho 
intentaré. 
 
I, en segon lloc, després a la part de precs i preguntes el conseller Matas ho farà amb 
més detall... Com que això ho vam tramitar per al plenari que es va posposar com a 
declaració institucional, han passat dies des d’aleshores, i algunes d’aquestes coses ja 
estan en marxa o s’estan fent amb la mateixa regidora, amb el conseller Matas, vam 
tenir reunions, etcètera. 
 
Passaria directament a llegir els sis punts que proposem, que diuen el següent.  
 
El Consell Plenari de l’Eixample acorda: 
 
Condemnar l’actuació desproporcionada i violenta de la Guàrdia Civil i de la Policia 
Nacional, que va provocar que hi hagués més de 300 persones ferides a la ciutat de 
Barcelona i més de 850 en el conjunt de Catalunya, el passat 1 d’octubre. 
 
Reiterar la voluntat expressada del Govern municipal de facilitar i garantir a tota la 
ciutadania el suport i l’acompanyament necessaris contra la vulneració dels seus drets 
civils i polítics. I garantir l’assistència psicosocial a aquelles persones afectades que la 
puguin necessitar. 
 
Donar suport a la iniciativa del Govern de personar-se com a acusació popular en 
aquells casos més greus de violació de drets fonamentals. 
 
Exigir a l’Estat el rescabalament econòmic pels danys materials que es van produir 
durant les intervencions, tant a les persones individuals com als equipaments públics i 
privats. I reconèixer públicament els danys psicològics i morals que es van provocar a 
tantes persones arreu del país. 
 
Cinquè, reprovar el Govern de l’Estat, i molt particularment el president Mariano Rajoy, 
i exigir-ne la dimissió com a màxim responsable polític de l’estratègia de confrontació i 
de repressió violenta de les mobilitzacions pacífiques de la ciutadania de Catalunya, i 
per la seva incapacitat manifesta i falta de voluntat per resoldre políticament els 
conflictes de caire polític. 
 
Finalment, instar les institucions a negociar una sortida política a la situació actual que 
reconegui les justes i legítimes aspiracions de la immensa majoria del poble de 
Catalunya. 
 
I dit això, demanaria el vot favorable dels diferents grups. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Permetin-me tots la llicència de comunicar-los la grandíssima mala notícia que acaba 
d’aparèixer ara en un tuit, que el Sr. Jordi Sànchez i el Sr. Jordi Cuixart estan ara a la 
presó. Ha decretat el jutge presó sense fiança. Penso que és un tema prou greu i per 
això m’he permès la llibertat de fer-ho. 
 
El torn de resposta dels grups. Començarem pel PP. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
En contra. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Cs. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
 
Tampoco vamos a darle apoyo. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La CUP. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Nosaltres no hi donarem suport. 
 
No sé si es pot fer algun tipus de mesura, ateses aquestes informacions que s’han dit. 
No ho sé, si es pot fer alguna cosa des d’aquí, si cal que seguim estant aquí o com va. 
 
I respecte a la proposició, no llegiré el que m’havia preparat, és igual. 
 
Una cosa, el conseller del PP es queixa molt quan la gent parla, però vostè també 
parla. Pot callar, que no té el torn? Trini, si us plau. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Pot continuar. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
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Aquesta proposició tindria alguna credibilitat si s’estiguessin fent coses dins del PSOE 
per canviar aquesta situació, però aquesta proposició em sembla que és només un 
intent de rentat de cara. I amb tot el que està passant, caldrien proposicions amb una 
mica més de determinació. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
ERC. 
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Nosaltres ens hi abstindrem. 
 
Condemnem el que ha passat ara mateix, la informació que ha passat ara. Trobem 
intolerable que a dues persones que estan lluitant per les llibertats d’aquest poble les 
enviïn a la presó sense fiança. Això ho condemnem i ho trobem intolerable. 
 
I el motiu de la nostra abstenció bàsicament és per la falta... vam intentar arribar a un 
acord, des de Casa Gran, amb aquesta iniciativa, però no van voler afegir dos punts 
que per nosaltres són cabdals, com són el reconeixement del resultat del referèndum i 
també el seu mandat democràtic. I, a més a més, creiem que no té gaire credibilitat 
aquesta proposició que presenta el PSC quan els seus dirigents, la Susana Díaz, diu: 
«En primer lugar, quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la serenidad. 
Tenemos que evitar cualquier acción o manifestación que suponga un riesgo a la 
convivencia democrática.» O per exemple, el president d’Extremadura el 3 d’octubre 
diu, referint-se a la policia: «De esos de los que nadie habla ni se acuerda, que 
estaban allí no por ser ellos, sino por ser nosotros, y nos representaban en defensa de 
la legalidad.» Em sembla que no té credibilitat. Si l’està presentant el mateix partit, 
aquesta proposició, són paraules mullades, tot el que està presentant. 
 
A més a més, i també ho hem de dir aquí, ens ha arribat informació que els 
organitzadors del referèndum van tenir moltes dificultats en unes bandes de Barcelona 
per obrir alguns espais municipals. Com per exemple, aquí en el districte no es va obrir 
cap espai municipal. I a més a més, per exemple a Sant Andreu, se’n va obrir algun, 
però hi va haver amenaces als tècnics perquè l’obrissin, des del Districte. Doncs a 
veure, el que voldria una mica, i ara fent referència a BC, si volen formar part d’aquest 
moment històric, demanem que posin fi a les seves ambigüitats i que s’hi sumin. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
El Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMPDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
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Nosaltres no donarem suport a aquesta proposició, farem una abstenció. Creiem que 
queda curta, entre altres coses perquè no demana alguns aspectes que ja incloïa la 
que s’ha aprovat, com la retirada dels cossos i les forces de seguretat, com el 
reconeixement i el respecte als resultats del referèndum, i, per tant, com deia, farem 
una abstenció. 
 
Dit això, presidenta, i també em dirigeixo a la resta de portaveus dels grups 
municipals, crec que, com deia la presidenta, hem de tenir coneixement d’una notícia 
nefasta per al que és l’ambient del país, per al procés. Abans es deia que calia diàleg i 
diàleg. No hi ha manera, ho estem veient. 
 
Nosaltres considerem, com a grup demòcrata, que és un moment molt greu, que 
mereix una resposta —com deia la consellera de la CUP— i, per tant, anuncio que en 
aquest moment, com que acaba la part de les proposicions, per part nostra demanaria 
que se suspengui el Plenari. I si no el volen suspendre, els nostres precs i les nostres 
preguntes se’ns poden contestar per escrit, però abandonaríem el Plenari en aquest 
moment com a senyal de protesta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Magrinyà. 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres, tot el reconeixement i tota la solidaritat amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. 
És molt greu el que està passant ara. Prou judicialització d’aquest país, això és 
insuportable que només per expressar-se, pel dret a expressar opinió, a algú se’l posi 
a la presó, com és aquest cas. Això és inacceptable. Tot el nostre suport en aquest 
moment. No podem acceptar ni podem continuar en aquesta línia. 
 
I també en aquesta línia, que tots siguin benvinguts a defensar aquesta línia. I per això 
nosaltres també donem suport a aquesta proposta, perquè potser no és tot allò que 
desitjaríem, però l’acollim. Per tant, que puguem caminar en aquest sentit, jo crec que 
en aquest moment ens hem de posar del costat del dret a la llibertat d’expressió. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
És evident que queda curta, és evident que el que nosaltres hem proposat és l’inici 
d’un camí, però és un camí que tard o d’hora... o sigui, tot i ara l’escalada de 
conflictivitat que estem vivint, acabem de viure ara dos empresonaments, és evident 
que aquesta escalada en algun moment haurà d’aturar-se, i haurem d’iniciar un camí 
de diàleg. I nosaltres treballarem activament per intentar construir aquest camí de 
diàleg, per poc que sigui, encara que ens quedem curts, encara que ens falti ambició. 
Però, en qualsevol cas, no renunciarem mai a iniciar vies de diàleg. I creiem que s’han 
abstingut no pel que diu la proposició, sinó pel que no diu, pel que li falta. Però en el 
que diu segurament estem d’acord. Doncs podríem fer un pas endavant i donar-li 
sortida, i això és un primer pas, és una primera pedra per començar a construir 
quelcom nou, perquè l’alternativa és el frontisme que estem vivint dia rere dia als 
diaris, als carrers, etcètera. 
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Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Vull reiterar que és una vergonya que s’estigui empresonant líders pels seus 
pensaments i per les seves idees polítiques. Nosaltres estaríem d’acord amb el fet que 
s’acabés ara aquest ple. El que sí que passa és que hi ha gent que ha demanat torn 
de paraula i no sabem això com es gestiona de cara a aquestes persones. 
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
A nosaltres ens agradaria que acabés aquest ple ara mateix, davant d’aquests fets. I si 
la presidenta ho troba bé, endavant, i si no, marxarem. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Algú vol fer alguna intervenció? 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Evidentment, nosaltres ens oposem al fet que això se suspengui. És a dir, és una 
resolució judicial. No m’atreviria jo a dir els motius, perquè evidentment no és per 
pensament, sinó per uns actes gravíssims que van passar el dia 20 de setembre. I, per 
tant, com que és un tema judicial, jo no gosaria dir ara els motius, si són legals o 
il·legals. Estan en un procediment judicial i això portarà al camí que porti. Penso que 
no hem de suspendre el Plenari del Districte. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. La proposició que ens ha presentat el PSC no queda aprovada. No hi ha més 
vots favorables que en contra, per tant, no es pot aprovar. Sis en contra, sis a favor, i 
la resta són abstencions. 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Llavors hi ha vot de qualitat de la presidenta? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El vot de la presidenta, sí, però com que el meu grup s’hi ha abstingut, evidentment jo 
no votaré ni a favor ni en contra, m’hi abstinc. 
 
Jo recullo la proposta que ha sorgit per part del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, 
que també ha sorgit per part de la CUP i també per part del Grup d’ERC i BC... 
 
Un moment, no he acabat. Recollint això, jo convoco ara mateix una Junta de 
Portaveus en què decidirem si seguim el Ple o el donem per tancat. Per tant, jo 
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demano al públic que es quedi i esperi 10 minuts, o menys. Fem una Junta de 
Portaveus amb els portaveus de cada grup municipal i decidim si aquest Plenari 
continua o s’atura. Gràcies. 
 
(S’atura la sessió per fer Junta de Portaveus: 2:26:43-2:36:09) 
 
Amics i amigues, reunida la Junta de Portaveus i davant dels greus fets, hem decidit 
majoritàriament que tots els grups estan d’acord a suspendre aquest Plenari. Perdó, 
tots els grups menys Cs i el PP, la resta de grups estan d’acord a suspendre el Plenari, 
tal com està. Però els grups decidiran si els precs i les preguntes que queden volen 
que el Govern els les respongui per escrit o bé les presentaran en el proper Plenari. Si 
es presenten en el proper Plenari, el torn de paraules que hi havia demanat per part 
d’algun ciutadà, no hi haurà problema. 
 
També hem decidit fer una declaració institucional d’urgència. Se n’ha apreciat la 
urgència i la farem ara mateix. Si us voleu quedar perquè en farem lectura, doncs el 
que tardem a fer-la, que pot ser un temps breu de potser deu minuts, per fer la 
declaració institucional en contra dels fets que han passat, donar-hi lectura i donarem 
per acabat el Plenari. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Això és contrari al Reglament del Districte, dic la forma en què s’ha fet. Però bé, 
només perquè en quedi constància. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé, doncs ja farem que en quedi constància en acta. Això, en tot cas, la secretària 
jurídica s’ho mirarà. 
 
Doncs si es volen quedar, es queden, i en deu minuts com a màxim tenim aquesta 
declaració institucional feta. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Perdona, Trini, no havíem quedat que ja la faríem, la declaració? D’acord, s’ha de fer 
ara. 
 
(Pausa per escriure la declaració: 2:38-2:55:48) 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Donaré lectura a la declaració institucional d’urgència que té el suport de BC, del Grup 
Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates, d’ERC i de la CUP. No hi donen suport el 
PSC, Cs i el PP. I diu així: 
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Davant de la greu decisió de la jutgessa de l’Audiència Nacional d’enviar a presó 
sense fiança els senyors Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, acusats d’un delicte de sedició, 
el Consell Plenari del Districte de l’Eixample acorda: 
 
Suspendre el Consell Plenari de Districte com a senyal de protesta per 
l’empresonament i en solidaritat amb el Sr. Sànchez i Cuixart. 
 
Defensar el dret a la llibertat d’expressió, de manifestació i de participació política. 
 
Rebutjar la judicialització de la vida política amb què l’Estat espanyol dona resposta a 
la proposta permanent de diàleg per part del Govern de la Generalitat, que s’ha reiterat 
avui mateix. 
 
Demanar l’alliberament immediat dels dos presos polítics. 
 
Cridar la ciutadania de l’Eixample a mobilitzar-se per defensar els seus drets polítics. 
 
S’aixeca la sessió a les 22:08 hores. 


