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ACTA núm 1/2015 
ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
 
 
A la Sala de Plens de la seu del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la 
Ciutat de Barcelona, carrer Aragó, 311, el dia VINT-I-CINC DE MARÇ DE DOS 
MIL QUINZE a les 18.30 hores, s’hi reuneix el Consell del Districte, per celebrar 
l’Audiència Pública de conformitat amb el que disposa el Reglament Intern 
d’Organització i Funcionament del Districte de l’Eixample, sota la presidència 
del regidor de l’Ajuntament de Barcelona Im. Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez i 
la vicepresidència de la consellera Sra. Carme Mata Burgos, assistits per la 
secretària delegada del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica.  
  
Hi concorre també el regidor del Districte de l’Eixample, Im. Sr. Gerard Ardanuy 
i Mata.  
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels veïns i 
representants de les associacions i entitats, així com de les respostes per part 
del regidor i del president del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
 
El president, constatada l’existència de quòrum legal, saluda els assistents i 
obre la sessió d’Audiència Pública del Districte de l’Eixample a les 18.30 hores, 
que comença.  
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez, 
inicia la presentació de l’Audiència: 
 
[...] per tres dies de condol per l’accident que va passar ahir a França. Ens 
aixequem tots i fem un minut de silenci, si us plau. 
 
(Un minut de silenci) 
 
Molt bé, doncs comencem l’Audiència Pública. Hi ha 14 paraules demanades. 
No sé si coneixeu tots el funcionament de l’Audiència Pública. Les persones 
que han demanat la paraula, per ordre, podran parlar en el faristol. Llavors, 
després el regidor contestarà a tots i a cadascun dels que hagin parlat, i 
després tindran un altre torn de rèplica, i el regidor finalitzarà contestant la seva 
rèplica.  
 
Les paraules demanades són: el Sr. Tamel de Pablos, el Sr. Michel Dachs 
Pujadas, la Sra. Ginesa Pérez, la Sra. Charo Martínez, el Sr. Àlex Broch, la 
Sra. Rosa Aragonés, la Sra. Marta Rodríguez, el Sr. Roger Bujons, el Sr. Lluís 
Rabell —president de la FAVB—, la Sra. Paz Cano, el Sr. Artur Torredeflot, el 
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Sr. Pedro Juan Sánchez, el Sr. Gabriel Izard, el Sr. Toni Oller, la Sra. Elisabet 
Rueda, i la darrera paraula demanada és la del Sr. Ferran Velasco.  
 
Hi ha alguna paraula més d’algú que l’hagi demanat i que no hagi dit? 
 
Doncs començaríem pel Sr. Tamel de Pablos. Hi és, a la sala? No? Doncs la 
següent paraula demanada és el Sr. Michel Dachs. Pot anar al faristol, si us 
plau. 
 
 
La Sra. Cristina Palou exposa: 
 
Jo sóc la Cristina Palou. El Michel avui està constipat i m’ha cedit la paraula.  
 
Nosaltres som aquí bàsicament en nom de 908 signatures que hem recollit 
durant poc més de dues setmanes, ja que cada vegada són més les normes, 
les lleis, que restringeixen els espais d’ús per als gossos. Aquestes 908 
signatures són d’amos de gossos, perquè cada vegada tenim més problemes 
amb la ciutadania, amb els policies, perquè accedim a llocs on habitualment 
podíem anar amb els nostres gossos i ara, per les normatives noves, queden 
restringits.  
 
Hem sol·licitat unes àrees d’esbarjo per a gossos. I quan dic esbarjo no em 
refereixo als típics pipicans, el pipican no és una necessitat per als gossos, és 
una necessitat per als ciutadans. Els gossos el que necessiten és zones 
d’esbarjo per socialitzar-se, per jugar, per socialitzar-se amb altres gossos i 
amb persones, per tenir gossos equilibrats. I això ha de ser una zona 
mitjanament gran perquè puguin estar-hi lliurament.  
 
Hem sol·licitat dos espais. Un és al carrer de l’avinguda de Roma, davant del 
que era l’antic edifici de Telefónica, que és un parterre poc utilitzat per les 
persones, i l’altre és una plaça on conflueixen dos carrers, que en diem la plaça 
del Gall. És on conflueixen l’avinguda de Roma amb Aragó. És una plaça amb 
molt de trànsit i molt poc utilitzada per les persones. Hem proposat aquests dos 
espais perquè creiem que amb poca inversió podem habilitar-los per a gossos.  
 
De fet, hem sigut austers amb les nostres demandes perquè sigui més difícil 
retallar-les. Les necessitats que tenim, per la quantitat de gossos que hi ha a 
l’Eixample, són molt més grans. Necessitaríem molts espais, o algun espai 
més, que sigui gran, perquè els gossos puguin relacionar-se lliurament sense 
estar lligats i en unes condicions adequades.  
 
Com que les normatives surten i no hi ha els espais adequats, nosaltres no 
volem tenir problemes amb els ciutadans, no volem tenir problemes amb la 
policia, i el que necessitem és que això es faci amb la màxima urgència. Jo sé 
que hi ha molta gent que demana coses, i que tothom demana pels seus 
interessos, però són molts els gossos que hi ha a l’Eixample, i la nostra petició 
és una primera necessitat. Voldríem una resposta sobre quins espais se’ns 
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podrien concedir perquè nosaltres poguéssim estar amb els gossos. I si no, 
mentre no hi hagi uns espais, encara que sigui provisionals, que hi hagi certa 
condescendència amb els llocs on estem.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, la Sra. Ginesa Pérez. 
 
 
La Sra. Ginesa Pérez comença la seva intervenció saludant tothom, i diu: 
 
Em dic Ginesa Pérez i sóc aquí pel problema al qual estem sotmesos per la 
sobreexplotació turística.  
 
Agraeixo aquesta oportunitat de poder-me adreçar als polítics municipals, que 
són els que fan la política de proximitat, la que pot millorar o empitjorar la meva 
qualitat de vida.  
 
No vull insistir, però sí recordar, les problemàtiques que tenim al districte de 
l’Eixample. És el districte amb més densitat, supera els 300 habitants per 
hectàrea, no tenim zones verdes, no tenim equipaments ni espais ciutadans, i 
sobretot, tenim una sobresaturació de superfície hotelera que quadruplica la 
superfície del districte. Vostès són conscients que Barcelona, barri rere barri, 
s’ha anat aixecant en contra del que està passant, contra aquesta saturació, 
contra aquesta política que ha estat sotmesa al turisme. El turisme no s’adapta 
a la ciutat, sinó que la ciutat està adaptant-se a les demandes turístiques, a la 
pressió.  
 
Llavors, jo tinc el problema que volen posar en el meu edifici un hotel càpsula, 
sota l’etiqueta d’alberg juvenil, i no és més que una escletxa a la llei per colar 
un hotel d’aquest tipus. Hauré de conviure amb aquest hotel, i afectarà 
greument la meva qualitat de vida del dia a dia, i fins i tot devaluarà el meu 
immoble. Què és el que demano? Demano la supressió, la moratòria, de les 
llicències d’albergs. I això que s’estableixi en el Pla d’usos de l’Eixample. 
Vostès no es poden quedar tranquils dient-me que la llei ho permet. Si vostès 
són conscients del que està passant —i ho han de ser, perquè està aixecant-se 
la ciutat, districte rere districte—, no es poden quedar tranquils dient-me que si 
la llei ho permet, vostès no hi poden fer res. Vostès poden fer una moratòria i el 
Pla d’usos permet aquesta supressió.  
 
Si us plau, no facin que els veïns, els ciutadans, haguem de recórrer a 
manifestar-nos per poder ser escoltats. Estan vostès legislant, estan manant 
d’esquenes a la ciutadania. Si us plau, què passa? Hem de sortir i fer 
manifestacions al carrer perquè ens escoltin? I no em diguin que no tenen 
potestat. Si això és d’una altra conselleria, o té a veure amb una altra institució, 
recordin que són del mateix partit polític els que estan en un lloc i en l’altre. Res 
més. 
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El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, la Sra. Charo Martínez. 
 
 
La Sra. Charo Martínez saluda tothom i manifesta: 
 
Sóc la Charo Martínez, portaveu de l’Associació de Veïns per un Eixample 
Sostenible.  
 
La meva presència avui aquí és únicament per posar de manifest una qüestió 
que ha fet que els veïns del passeig de Sant Joan hagin fet denúncies amb 
fotos incloses. Es tracta del passeig de Sant Joan número 20, que està entre 
plaça Tetuan i Arc de Triomf. En el número 20 hi ha una Caixa, i en aquesta 
Caixa, com en gairebé el 60% de les caixes, hi dormen indigents. Aquí hi dorm 
essencialment un indigent que el barri coneix. Jo he parlat amb aquest indigent 
tres o quatre vegades, i dic «parlar» per dir-ho d’alguna manera, perquè aquest 
indigent és alcohòlic i crida, insulta, pega, i a mi m’ha llençat per terra un parell 
de vegades. Tot i així, jo hi insisteixo, per la fe que tinc en la pedagogia. De 
totes maneres, no m’ha servit de res.  
 
El número 20 està sempre ple de cartrons. Els deixen just al costat de la porta, i 
en un quartet petit on s’han de treure diners. La Caixa ha tancat un espai més 
gran que hi havia perquè era un veritable escàndol, i ha deixat el quartet petit i 
la part que dóna davant del carrer. Els dies de cada dia no passa res, perquè a 
les 8 h del matí els que entren a la Caixa treuen els cartrons i netegen, però 
casualment dissabtes i diumenges és horrible, perquè la Caixa no té feina. 
Aleshores, no es pot ni entrar a treure diners. Hi ha pixats, hi ha caques, hi ha 
calçotets, hi ha mitjons, hi ha vòmits, hi ha restes de menjar, fa una pudor que 
no s’hi pot ni entrar. Aleshores, els que volen treure diners treuen els cartrons 
per poder mínimament passar-hi.  
 
Jo el dissabte passat vaig aconseguir que els de la Caixa enviessin una 
furgoneta amb un senyor perquè netegés allò, perquè està tot a la vorera. És a 
dir, el passeig de Sant Joan està maco, els dissabtes i els diumenges la gent hi 
passeja, i es troben amb una porqueria en plena vorera que no es pot aguantar. 
De la Caixa van enviar una furgoneta amb un senyor que va netejar-ho tot, ho 
va treure tot, va posar una cosa perquè no fes aquella pudor, i em va dir 
«senyora, l’única cosa que he fet és netejar-li el pis a la persona que ve a 
dormir aquí».  
 
És a dir, demanem si us plau algun tipus de solució, no sé si és la Caixa, si no 
és la Caixa, si la Guàrdia Urbana ha de parlar amb els de la Caixa. No sé què 
s’ha de fer perquè dissabtes i diumenges el passeig de Sant Joan no estigui fet 
una porqueria.  
 
El número de telèfon 900 226 226, fantàstic, sempre que hem trucat han passat 
amb una furgoneta i han netejat posant-se les mans al cap, però és clar, caldria 
tenir una solució a aquesta situació els dissabtes i diumenges, que és quan el 



 
 
 
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Dept. de Serveis Jurídics - Secretaria 

 
passeig de Sant Joan està maco, la gent passeja, seu al forn que hi ha que es 
diu Fet d’Ara, però és clar, estan també desesperats per la brutícia que tenen al 
costat. Moltes gràcies.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, el Sr. Àlex Broch.  
 
 
El Sr. Àlex Broch comença la seva intervenció saludant tothom i manifesta: 
 
Hi ha problemes veïnals que no apareixen sempre, però persisteixen sempre.  
 
El que he de dir és amb relació al Cabaret Mawal, antic Cabaret Berlín, antic 
Bailèn 22. 
 
Els veïns, segurament cansats de venir i exposar la seva problemàtica, han 
hagut de resoldre ells els seus problemes, i pensin el que això pot significar en 
la psicologia veïnal i en la psicologia dels veïns de la ciutat, ja que 
l’Administració no els ha resolt o no els pot resoldre. Han hagut de posar dobles 
vidres, han hagut de canviar de lloc els dormitoris i passar de dormir tocant al 
carrer Bailèn a les galeries interiors per poder-se estalviar tota la problemàtica 
que Bailèn 22, Cabaret Berlín, Cabaret Mawal, i els que hagin de venir, si n’han 
de venir més, produeixen en la convivència nocturna amb aquests veïns.  
 
Probablement, la problemàtica no és ara davant de la porta, potser les 
persones que mantenen l’ordre desplacen els que surten, centenars de 
persones, i això es trasllada a Ausiàs March-Bailèn, i allà és on es produeix ara 
la problemàtica de sorolls, i la Guàrdia Urbana mai hi és per posar ordre o fer 
que aquesta gent desaparegui.  
 
Dic tot això perquè els problemes persisteixen. L’última vegada que es va 
parlar de Bailèn 22 en aquesta Audiència Pública va ser el dia 16 d’octubre, per 
tant, fa mesos, i les veïnes que més o menys han portat la bandera del tema 
van venir, ara ja no han vingut, em toca a mi, i també va ser una audiència on 
van sortir dos temes que no han aparegut més, que són Fuego i Night Beach, 
ja que es va confirmar que hi havia una corrupció de funcionaris municipals.  
Estava sota judici, però no hem sabut res més sobre quina és la solució i 
l’evolució d’aquest tema.  
 
Dic això, que és un preàmbul a la pregunta que he de fer, perquè ens agradaria 
que no quedés sense resposta. Les ràdios fa unes setmanes, la premsa fa 
unes setmanes, TV3 fa unes setmanes, van dir que hi havia hagut un 
assassinat davant de Bailèn 22. És a dir, que hi havia hagut una mort violenta 
davant de l’antic Bailèn 22, en aquest moment Cabaret Mawal. Davant de 
l’alarma social dels veïns que veuen que al peu de casa seva es produeix una 
acció violenta amb una mort, això inquieta tant o més que els sorolls que es 
puguin produir, perquè ells ho han solucionat canviant de lloc els seus 
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dormitoris. Davant d’una mort violenta, significa que alguna cosa passa, a part 
dels sorolls, i que té conseqüències greus.  
 
Per tant, la pregunta és... perquè després ja no se n’ha parlat més, igual que la 
referència que jo feia al tema de Fuego i el Night Beach, és a dir, són temes 
que apareixen i que desapareixen quan són conflictius. La pregunta concreta 
que jo faig a la Regidoria per poder-ho explicar als nostres veïns és si realment 
hi ha hagut una mort a Bailèn 22, i si s’ha produït, quines són les conclusions i 
els resultats de la investigació perquè, evidentment, un cas com aquest obliga a 
fer una investigació i posar les mesures necessàries perquè això no torni a 
passar.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, la Sra. Rosa Aragonés.  
 
 
La Sra. Rosa Aragonés saluda tothom i exposa: 
 
Senyor president, senyor regidor, acabem de tenir coneixement i observem, per 
les intervencions que s’estan fent a la finca, que l’Ajuntament està estudiant 
reobrir l’espai d’ús públic i de titularitat municipal de Transformadors. Com a 
veïna, en nom de la meva comunitat, que és passeig de Sant Joan 32, Ausiàs 
March 58, finca que està paret amb paret amb Transformadors, i en nom de 
l’Associació per un Eixample Sostenible, vull fer les següents al·legacions.  
 
En primer lloc, hem tingut reunions amb el regidor del Districte, el Sr. Gerard 
Ardanuy, i el compromís per part de la Regidoria és que ens mantindrien 
informats de qualsevol decisió o intervenció que afectés Transformadors.  
 
En segon lloc, recordar que fins al seu tancament, i al llarg de 25 anys, aquesta 
dotació d’ús públic ha estat utilitzada únicament com un equipament dels joves. 
En un inici, ens sembla positiu, si no fos per la freqüència d’actes incívics que 
es produïen en l’ús habitual de l’equipament, i que afectaven seriosament la 
convivència amb els veïns del nostre immoble.  
 
Valorem de la millor manera possible les paraules «joventut» i «civisme», però 
constatem que no sempre és així, com queda explicat en un document que 
vam fer arribar al Sr. Joan Ramon Riera. És un document que és públic, 
explícit, no vull entrar en detalls perquè són tan desagradables que no cal 
entrar en detalls, i aquest document està a disposició de qualsevol persona que 
el vulgui examinar.  
 
Per tant, en defensa de la convivència i el descans dels veïns de l’immoble que 
jo represento en la lectura d’aquest text, demanem, si és possible, exigim, que 
en la construcció de l’edifici es garanteixi que hi hagi una total i absoluta 
insonorització, per tal que les activitats no afectin el descans al qual tenim dret 
els veïns.  
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A banda d’això, també volem que se’ns asseguri la pau cívica fora del local i les 
voreres del carrer, la conservació del mobiliari urbà i el respecte a les persones. 
Per això considerem convenient que hi hagi una limitació d’horari com a màxim 
fins les 21 h o les 22 h.  
 
D’altra banda, atesa l’absoluta manca d’equipaments en el barri per als altres 
col·lectius de veïns del tot necessitats d’equipaments, com són la gent gran o 
les famílies, demanem un veritable hotel d’entitats, com n’hi ha en altres barris 
de la ciutat, com a Gràcia. És a dir, que aculli no només la gent gran, sinó 
també futurs serveis culturals que el barri necessita.  
 
Amb relació al punt anterior, volem insistir que la radiografia i corba d’edat dels 
veïns i residents del barri i la ciutat, parlem del baby boom dels anys cinquanta i 
seixanta, comportarà en un futur no gaire llunyà un increment de la gent gran 
que obligarà les administracions a incrementar recursos i equipaments per a 
aquesta franja d’edat. Per tant, esperem de l’actual administració municipal que 
l’espai Transformadors es converteixi en un hotel d’entitats, que aculli les 
necessitats de tots els col·lectius, joves i grans, que viuen i conviuen en el barri, 
i tot això amb respecte al dret al descans i a la pau que tenim els veïns. Moltes 
gràcies.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, el Sr. Tamel de Pablos.  
 
 
El Sr. Tamel de Pablos exposa: 
 
Yo quería comentar que hace un año hice una intervención, que fue recogida, y 
quedamos que quedaríamos un día para solucionarlo. Como no se ha 
solucionado, me gustaría quedar cuanto antes, porque es un tema que también 
conoce la síndica de Greuges.  
 
El tema clave de todo el asunto es la destrucción de un hostal modernista y la 
responsabilidad del Distrito en esto. Se dijo que no había licencia para poder 
hacer esto, cuando lógicamente es un hostal que lleva funcionando desde el 
año 55, con todos los permisos en regla, y pagando absolutamente todos los 
impuestos. Entonces, no se entiende que una cosa así, que daba dinero al 
Ayuntamiento, haya dejado de existir, que el Ayuntamiento haya permitido esto 
y, en cambio, el resto de vecinos están alquilando habitaciones sin pagar un 
centavo al Ayuntamiento. La clave de todo esto es que los vecinos, el resto de 
propietarios, querían instalar un ascensor. Entonces, claro, si es un peritaje, 
entonces el ascensor anulaba cuatro habitaciones del hostal. Cuatro 
habitaciones de un hostal a tanto dinero diario, es mucho dinero, y el peritaje 
subía a bastante más de un millón de euros. Como el resto de propietarios no 
quisieron pagar esto, lo que hicieron fue enviar delincuentes camuflados de 
okupas, hasta que lo dejaron todo desmantelado. La responsabilidad del 
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Distrito está en el hecho de que la policía no desalojaba esta gente porque 
decía que los permisos del hostal no estaban en regla. ¿Cómo se puede 
solucionar esto? 
 
Otro tema, otra ilegalidad clara, es que aparte de anular la licencia, se ha 
partido todo el hostal, que es un edificio modernista, porque está dentro de la 
protección, y se ha destruido el artesonado del techo y de los suelos, y 
además, afecta a la estabilidad del edificio, porque esto técnicamente ningún 
arquitecto lo puede hacer sin el consentimiento firmado de todos los vecinos. 
Los vecinos lo han dejado a cambio de no pagar la justa indemnización del 
ascensor, han hecho este pacto, y desde luego se ha hecho sin mi firma. Yo 
hice una queja al Distrito y no se me hizo caso, con lo cual ahora hay un 
edificio modernista que está totalmente destruido, y hay dos ilegalidades por 
parte del Distrito. Una, el decir que no había licencia, cuando el propio 
Ayuntamiento y el propio Distrito alojaban allí a clientes, desde el año 1955 
hasta el 2008, que es cuando se construyó el ascensor y mediante el envío de 
delincuentes fue totalmente desmantelado el hostal. Esta sería la primera 
ilegalidad. Y la segunda sería el haber consentido… porque yo puse instancias, 
e incluso más gente, conforme no se podía hacer esta obra, y consintieron la 
partición del edificio modernista, cuando es una partición que además pone en 
peligro la seguridad de todos los vecinos, porque se ha derribado obra mayor. 
Para hacer esa obra, por ley tiene que estar firmado por todos los vecinos. Los 
vecinos no han firmado, lógicamente, porque no, pero han dejado que se 
hiciera a cambio de no pagar… de alguna manera, quien está detrás de todo 
esto es mi hermano, que se ha entendido con los vecinos para destruir el hostal 
y él tener acceso al mismo, a la posesión del mismo, y al mismo tiempo los 
vecinos le han apoyado porque destruyendo el hostal no tenían que pagar la 
justa indemnización correspondiente por el ascensor. Este es el tema clave. 
Luego hay otras cosas, pero el tema fundamental y grave es este.  
 
Quería saber si se puede conseguir toda la documentación relacionada con el 
hostal, y con la obra que se ha hecho en la finca, e incluso hablar con la 
Guardia Urbana, porque yo entiendo que también hay responsabilidad de la 
Guardia Urbana porque, claro, el Ayuntamiento, al precintar el hostal, envió a la 
Guardia Urbana, pero la Guardia Urbana no identificó a los delincuentes que 
estaban ahí alojados ejerciendo de okupas, y tampoco los desalojó. Entonces, 
claro… aquí hay irregularidades por todas partes. Por lo menos, a ver qué 
solución hay. Y sobre todo, toda la documentación y la obra que se ha hecho, 
que es ilegal, y pido responsabilidades a la arquitecta, y a quien haya detrás de 
todo esto, pero sobre todo a la arquitecta, porque fue la primera persona que 
dijo que no se podía hacer. De hecho, el primer arquitecto dijo que renunciaba 
porque no se podía hacer, y que si se hacía se tenía que hacer con la firma de 
todos los vecinos, incluida la mía. El Distrito, al dejar hacer una cosa así, 
entiendo que tiene responsabilidad.   
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, el Sr. Lluís Rabell.  
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El Sr. Lluís Rabell comença la seva intervenció saludant tothom i exposa: 
 
Dues qüestions i una pregunta. S’ha plantejat abans un tema sobre el qual 
volem incidir. Abans una veïna parlava del problema dels albergs turístics. És 
un cas, el que ha exposat, i nosaltres a l’associació hem rebut altres casos 
també, altres queixes, en el mateix sentit. Això demostra que no és un fet 
puntual. Quan es va celebrar fa unes setmanes l’Audiència Pública sobre 
Turisme a escala de ciutat, una de les qüestions que es van plantejar a escala 
de ciutat, des de l’àmbit federatiu del moviment veïnal, va ser la demanda d’una 
moratòria sobre la concessió de llicències d’albergs turístics. Ens trobem aquí 
una situació realment curiosa, que demostra que els especuladors són més 
espavilats que tots nosaltres plegats, perquè han arribat a trobar una escletxa 
jurídica a través de la qual instal·lar aquest tipus d’establiments, que són les 
llicències que vénen del Consell Comarcal del Barcelonès. És una 
incongruència, però una incongruència que està funcionant.  
 
Aleshores, no seria de rebut plantejar una situació d’impotència o d’incapacitat 
de l’Administració municipal de reaccionar davant d’això perquè ve avalat per 
un consell comarcal, perquè en el Consell Comarcal del Barcelonès 
l’Ajuntament de Barcelona té un cert pes. Ningú negarà que té un cert pes, i 
ens imaginem molt malament un ajuntament de l’entorn metropolità intentant 
decidir que hi hagi un alberg turístic a rambla de Catalunya o al carrer Balmes 
de Barcelona. Per tant, no busquem excuses, crec que és obligat que 
l’Ajuntament de Barcelona prengui una posició clara i determinant en el sentit 
d’exigir una municipalització de la capacitat d’atorgar aquest tipus de llicències, 
que fent ús d’això estableixi ja una moratòria i paralitzi això, i que entengui una 
cosa que és evident i que és de sentit comú: és impossible la coexistència, en 
un edifici d’habitatges, d’un establiment d’aquestes característiques. No és una 
qüestió de civisme, sinó de racionalitat. En dos pisos col·locar 120 lliteres... 
encara que entrin de puntetes, tothom comprendrà que és absolutament 
inviable la convivència amb un conjunt veïnal. Per tant, jo crec que és de sentit 
comú atendre aquesta reivindicació, aquesta demanda, i posar-hi fil a l’agulla 
d’una manera molt enèrgica i molt decidida, i aturar-ho d’una manera molt 
ràpida. Penseu que les situacions que ens han arribat, i creiem que no s’ha 
exagerat la situació, són d’una convivència molt difícil, i amb implicacions sobre 
la salut de la gent, que no arriba a dormir, i amb afectacions molt greus i 
intolerables.  
 
La segona cosa que volem dir és un tema del qual ja hem parlat algun cop, 
però que ateses les dates ens veiem obligats a replantejar-ho o a recordar-ho. 
Ja sabeu que un dels temes més importants per a la nostra associació és el 
tema de la recuperació de l’espai de la Model, i que s’ha constituït una comissió 
de seguiment per encetar el debat sobre els usos i els equipaments que 
haurien d’instal·lar-se en aquest espai un cop desallotjada la presó. En l’última 
reunió, per sorpresa nostra ens va fer el salt, cal dir-ho d’aquesta manera 
perquè encara no hem rebut cap explicació ni cap excusa, el Departament de 
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Justícia, que és qui marca els temps de l’execució de tot aquest procés. I això 
ens preocupa, primer, perquè en la reunió de la comissió de seguiment hi érem 
presents l’associació veïnal, l’associació de comerciants, entitats interessades 
en la recuperació de la memòria històrica, SOS Monuments, la família de 
l’Helios Gómez, que reivindica la recuperació de la Capella Gitana, hi havia els 
grups municipals, hi havia associacions d’antics presos polítics, i en aquesta 
reunió important, sense explicació ni excusa, la Generalitat no es va presentar.  
 
Això ens preocupa, més enllà de la poca educació, per un fet important, i és 
que s’ha decidit iniciar l’enderroc d’una part de la Model, l’angle d’Entença-
Rosselló, on hi ha ubicat el mòdul de presos en règim obert. Nosaltres sabem 
que des de fa setmanes, i hem discutit diverses vegades, amb funcionaris de 
presons i educadors, que estan inquiets pel fet que aquest enderroc es 
produeix sense que hi hagi un lloc adequat per a la ubicació dels prop de 200 
presos en règim obert que hi ha allà, i diuen que hi ha hagut una certa 
improvisació. Al principi es deia que es traslladarien a Trinitat  Vella, ara resulta 
que una part es traslladarà a Trinitat Vella i una altra part s’entatxonarà a la 
Model. Tot plegat ens preocupa per una doble raó, i per això teníem interès que 
vingués la Generalitat a parlar amb nosaltres per aclarir el tema. Nosaltres som 
els que tenim més pressa perquè l’espai s’alliberi, però sempre ho hem dit, no a 
qualsevol preu, no per damunt d’un tracte correcte i adequat a la població 
penitenciària. La nostra reivindicació mai no ha estat corporativa, sempre hem 
posat per damunt de tot, fins i tot per damunt de les reivindicacions veïnals, la 
necessitat d’un àmbit adequat, que no corresponia a la realitat de la Model, 
com a presó envellida i massificada.  
 
Per tant, no ens agradaria, i ho hem dit moltes vegades, i ho repetim aquí, que 
per obtenir una fotografia, que pot ser eficient o eficaç de cara a una campanya 
electoral, d’una piconadora que comença a enderrocar la presó, que no hi 
hagués les garanties sobre el calendari, sobre el rigor, sobre el compromís 
d’execució d’això, i el preu de fer un nyap, o una chapuza, com diuen els 
castellans, amb una part de la població penitenciària.  
 
Per això aquest divendres al matí estarem a la plaça Sant Jaume amb 
companys de Trinitat Vella, amb companys funcionaris i educadors de la Model, 
i parlarem amb els grups municipals abans del proper Ple de l’Ajuntament, que 
se celebrarà aquest divendres. Justament per això, perquè insisteixo, ningú té 
més pressa que nosaltres per recuperar aquest espai, però no de qualsevol 
manera, i no voldríem que hi hagués un ús electoralista d’un procés que ha de 
ser seriós i que ha de respectar totes les parts, la població penitenciària i les 
reivindicacions veïnals. Moltes gràcies.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, el Sr. Artur Torredeflot.  
 
 
El Sr. Artur Torredeflot saluda tothom i planteja: 
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Jo vinc aquí a recordar un tema que vaig treure la passada legislatura, no 
aquesta, sobre el carrer Londres, concretament entre les cruïlles que van del 
carrer Aribau al carrer Urgell.  
 
El tema en aquest moment el torno a plantejar tal com és, en aquest tros de 
carrer, el carrer Londres entre aquestes dues cruïlles que dic, hi ha quatre 
escoles —l’escola Ipse, l’escola Sagrada Família, l’escola Mallorca i una 
guarderia—, i és un tros de carrer per al qual jo vaig demanar si es podia 
estudiar pacificar el trànsit allà i convertir-lo en una zona 30. En aquell moment 
el Districte em va contestar que no era el moment perquè tota la zona estava 
pendent de la reforma de la Diagonal, que podria afectar el trànsit d’alguns 
carrers. Posteriorment també m’han dit que aquest carrer, com que no té trànsit 
d’autobusos, seria fàcilment convertible per pacificar-lo, pel bé de tots els nens, 
perquè arriben allà més de 2.000 nens en aquest tros de carrer. És una 
proposta que jo vaig fer en la passada legislatura, i aprofito per recordar-la, per 
si els grups municipals la volen tenir en compte i la volen estudiar, i la volen 
incloure per a la propera legislatura.  
 
L’altra pregunta que jo voldria fer en referència al carrer Londres és el malaurat 
edifici que hi ha al carrer Londres amb Villarroel. És un edifici que és allà, és un 
edifici d’apartaments, que estava plantejat com a apartaments per a joves, 
després hi va haver una sentència judicial... A veure, és un edifici que fa més 
de 10 anys que està construït, malauradament ja deu anar caient per si sol, 
però és una pena, ateses les necessitats de la ciutadania en aquests moments 
de crisi, de falta d’habitatge, que aquest edifici sigui allà i tancat, sense cap 
perspectiva de continuïtat, que se sàpiga. Aquesta és l’altra cosa que volia 
comentar del carrer Londres.  
 
I el darrer tema, voldria fer un petit aclariment sobre la Diagonal. Hi ha un tema 
que a mi em xoca, em crida l’atenció. S’ha fet la reforma, hi ha gent que la 
veurà correcta, altra gent la veurà incorrecta, però jo el que voldria és que 
vostès miressin un semàfor. Només demano que estudiïn un semàfor, és un 
semàfor molt tonto, però és un semàfor que és allà, i que jo crec que no obre 
pas quan hauria d’obrir-lo. És el primer semàfor que hi ha al lateral, cantó mar, 
de Francesc Macià, just davant del Corte Inglés. Allà hi ha el semàfor central i 
el semàfor lateral. El semàfor central es posa verd, el lateral, no, i no sé per 
què, perquè no hi ha pas de vianants, no hi ha res. Esperes 20, 30 o 40  
segons, i llavors es posa verd. No sé quin sentit té que estigui una estona més 
aquest semàfor en vermell. No hi ha pas de vianants, el central està obert, 
estan passant tots els cotxes. Si vostès passen per allà i ho miren, veuran que 
permanentment hi ha una cua de cotxes en aquell lateral. Hi ha una cua de 
cotxes, quan hi ha uns 30 o 40 segons que permetrien el pas de més cotxes, i 
la cua potser seria una mica menor. Només voldria que s’ho miressin, és fàcil 
d’arreglar. És qüestió d’ajustar el semàfor. Moltes gràcies.  
 
 



 
 
 
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Dept. de Serveis Jurídics - Secretaria 

 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, el Sr. Pedro Juan Sánchez.  
 
 
El Sr. Pedro Juan Sánchez comença la seva intervenció saludant tothom i 
planteja: 
 
La meva pregunta ve pel tema de les terrasses, des de la proposta, no des de 
la crítica. S’estan fent coses, però hi ha un problema de terrasses a la zona de 
l’Eixample. S’està incomplint la normativa, tot i que estic segur que s’estan 
aixecant denúncies. La gent no pot passar. Jo no sé quin és el problema, però 
la gent gran no pot passar a la zona de terrasses de l’Eixample, Sagrada 
Família, Marina, etcètera. A tall d’exemple, València-Padilla, Mallorca-Lepant, 
no hi ha suficient espai. Estic segur que hi ha una normativa, estic segur que 
s’estan fent coses, però avui per avui la gent gran té problemes de mobilitat a la 
zona del voltant de la Sagrada Família. No parlo d’un carrer, no parlo d’un bar, 
parlo d’un gruix de bars i xamfrans.  
 
Encoratjo, des del punt de vista de la proposta, a fer alguna cosa perquè la 
gent pugui passar. No es pot passar, en mig metre, amb un carro de la compra, 
i menys la gent gran que té problemes de mobilitat. Especialment la zona de la 
Sagrada Família. Moltes gràcies.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, el Sr. Gabriel Izard.  
 
 
El Sr. Gabriel Izard saluda tothom i diu: 
 
Jo sóc aquí en representació de la Junta de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’escola de la Concepció, que hi ha just aquí al darrere. El pati 
d’aquí és el pati de la nostra escola. Sóc aquí per dues qüestions.  
 
Una té a veure amb el passatge Pla, aquest passatge que hi ha aquí, que 
compartim només l’escola i el mercat de la Concepció. Tenim un problema, i 
això té a veure amb la primera intervenció, sobre la qüestió dels gossos. Tenim 
un problema perquè aquesta zona del passatge, que em sembla que es diu 
Pla, ara no n’estic segur, però en aquest passatge que hi ha aquí tenim el 
problema que s’ha convertit, a les nits, en un lloc on es reuneix la gent que té 
gossos, i on els gossos fan les seves necessitats. I és el mateix lloc on cada 
matí i cada tarda entren i surten els nens, i allò està fet un desastre sempre. 
Està ple de caques i pixats de gos. És horrorós, quan a un nen li cau l’entrepà 
ja tremoles, i la situació és molt lamentable.  
 
Em sembla que ja fa uns anys es va plantejar aquesta situació, fins i tot es va 
demanar des de l’escola, no només des de l’Associació de Mares i Pares, sinó 
des de la direcció de l’escola, que fins i tot es pogués tancar el passatge. Ens 
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van dir que no es podia, perquè és una via pública, tot i que només el 
compartim el mercat i nosaltres. Es va dir que no podia ser, però llavors 
nosaltres el que demanem, si no es pot tancar perquè és una via pública, que 
es busqui... el que es fa és que es neteja de tant en tant. Està molt bé, es 
neteja, però al dia següent torna a estar igual. Nosaltres demanem que es 
busqui una solució. Entenem que els gossos també tenen dret a tenir llocs, 
però no ha de ser aquest, el lloc, on hi ha una escola. No és només perquè hi 
hagi una escola, sinó perquè és un lloc on hi ha gent. Demanem que es busqui 
una solució, no sé quina pot ser, de manera que aquest passatge d’aquí no 
segueixi sent un lloc de reunió de gossos a la nit. No sé quina pot ser la 
solució. Aquesta és una de les qüestions.  
 
Això que he explicat ens afecta només a nosaltres, perquè aquest passatge 
només el compartim nosaltres i el mercat, bé, potser també afecta al mercat. 
En qualsevol cas, l’altra qüestió que voldria plantejar ja no només ens afecta a 
nosaltres, sinó a totes les escoles i a tota la gent que fa ús del parc de la 
Concepció, que és aquest parc que hi ha aquí mateix, entre Bruc i Llúria, al 
costat de l’església. Ens hem adonat que quan el parc està obert, hi ha 
persones... jo no ho he vist, això m’ho han comentat altres pares de l’escola, no 
sé si són persones sense sostre, o no sé exactament quina és la situació, però 
el cas és que fan les seves necessitats en el sorral on juguen els nens de 
l’escola. Aquí estem parlant només de necessitats, però és el que hi ha. I no 
només això, sinó que ens hem trobat també xeringues que han usat persones 
amb drogoaddicció en el parc. Això ens afecta a totes les persones que fem ús 
del parc, tots els nens i pares de l’escola de la Concepció i de totes les escoles 
que hi ha per aquí a prop, i a altres persones que fan ús del parc sense ser 
nens.  
 
Per tant, són dues qüestions, una que ens afecta només a nosaltres i al mercat, 
que és la qüestió de la neteja i de buscar una solució que sigui definitiva, no 
només netejar de tant en tant aquest passatge, i buscar la manera que les 
persones amb gossos ho entenguin, i busquin una altra alternativa. I l’altra 
qüestió, la qüestió del parc, per procurar que no segueixi aquesta situació de 
persones que embruten una àrea infantil. Només això. Gràcies.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, el Sr. Toni Oller.  
 
 
El Sr. Toni Oller saluda tothom i manifesta: 
 
Faré lectura d’un posicionament sobre el cinema Urgell, com a Associació Talia 
Olympia, i és un posicionament amb el qual molts veïns estan d’acord. A la 
gent quan li dius que un cinema, el cinema més gran de Barcelona, amb 
capacitat pràcticament per a 2.000 persones, desapareix i es converteix en un 
supermercat, realment la resposta ciutadana és immediata: quin horror. Aquest 
és l’horror, i és la desaparició de la cultura.  
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Lamentem i no avalem la possible pèrdua del cinema Urgell. No ens resignem 
a dir adéu a un dels darrers grans temples de la cultura que ha tingut 
Barcelona, al barri de Sant Antoni. Vull aprofitar l’ocasió per dir que hem perdut 
molts grans espais, a Sant Antoni, com el Price, que estarà a la memòria 
col·lectiva recent, perquè fins i tot als anys setanta va ser important, amb Pere 
Quart, i va ser el moment de lluita contra el franquisme des de la intel·lectualitat 
i la poesia. I un altre de mític, i nosaltres ens diem Associació Talia Olympia per 
l’Olymplia, que era el teatre més gran de Barcelona, amb una capacitat per a 
6.000 persones.  
 
No banalitzem el contingut de l’operació urbanística, tal com ha sortit a la 
premsa, i pensem que la substitució del cinema Urgell per un supermercat i la 
creació d’un nou espai lliure públic d’interior d’illa comporta costos ambientals i 
veïnals, a més del malbaratament, implícit, de destruir una infraestructura 
cultural. 
 
Si bé és bo tenir més espai verd, valorem com a molt greu la pèrdua d'un espai 
cultural de referència. Malauradament, com comentàvem, la llista d’espais 
perduts és massa llarga a la ciutat i al barri, tant a la història com recentment, i 
això no és correcte, ja que va en la direcció contrària del discurs social de 
preservar i enriquir culturalment la ciutat i els barris. És a dir, estem lluitant per 
mantenir la ciutat, i la ciutat a la vegada s’està destruint.  
 
Aquesta possible pèrdua és un clar pas enrere en la nostra història com a 
ciutadans i ciutadanes. El Cinema Urgell solament quedarà a les hemeroteques 
i a la memòria col·lectiva de la gent, com els budes de l’Afganistan. En altres 
indrets del planeta també fan desaparèixer la cultura.  
 
L’Ajuntament d’en Trias s’equivoca. Una vegada més, el totxo ocupa el primer 
lloc de tot. Hi ha possibilitats d’aturar i revertir aquesta situació. No podem 
negar que és difícil, especialment quan la participació democràtica com a 
ciutadans i ciutadanes és ignorada per l’arcaica i avorrida manera 
procedimental municipal. Això no és democràcia. En les convocatòries d’aquest 
Consell, o de l’anterior, o de tots els consells, hi ha entre 40 o 50 persones, 
però em sembla que són 300.000 persones les que viuen a l’Eixample.  
 
Saludem el plantejament d’un col·lectiu de veïns del barri de la Sagrada 
Família, on la plataforma «Recuperem el Niza» ha iniciat un procés participatiu 
al barri sobre la seva recuperació. Sens dubte, aquesta és la forma més 
democràtica d’encarar un tema, fent processos participatius, i jo crec que a tots 
ens sona a alguna cosa, oi? El país sembla que està en un procés participatiu. 
Per què no prenem les grans decisions de ciutat en processos participatius?  
 
Jo crec que és terrible que la política i la ciutat es deixin només a homes vestits 
de negre. Jo crec que és important que els veïns realment fem control social, i 
investiguem què passa amb el cinema Urgell, per intentar aturar, si és possible, 
aquesta barbaritat. Gràcies.  
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El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, la Sra. Elisabet Rueda.  
 
 
La Sra. Elisabet Rueda saluda tothom i exposa: 
 
Jo fa molt temps que vaig darrere del tema que plantejaré, que és 
l’accessibilitat en els transports. Fa 30 anys que el metro de Barcelona va fer 
propaganda que prometia accessibilitat a totes les estacions, i jo vaig anar 
esperant que ens toqués a l’estació d’Urquinaona. I jo em cenyiré a aquesta 
estació.  
 
És la línia 1 el metro, la parada d’Urquinaona, i no tenim cap escala mecànica 
ni cap ascensor. Des que es va construir, ara farà 90 anys, no s’ha fet cap 
actuació. Tenim les mateixes rajoles deplorables, velles i brutes, unes andanes 
fastigoses, que són ja un perill d’infeccions, i no és una exageració, ho poden 
anar a comprovar. Aleshores, jo demanava primerament de paraula «quan ens 
tocarà?». Jo he seguit el tema i he vist que a les diferents estacions de 
Barcelona van anar posant ascensors i escales mecàniques, i modernitzant 
totes les estructures. Jo pacientment anava esperant, anava pensant quan ens 
tocaria a nosaltres, però fa 30 anys que espero. Primer ho sol·licitava oralment 
a les oficines d’atenció als usuaris del metro, però em van dir que ho havia de 
fer per escrit. La meva sol·licitud me la van contestar amb una carta que deia: 
«Les obres del metro d’Urquinaona estan ja adjudicades, i breument 
començaran». I jo estava molt contenta i esperançada. Han passat 30 o 35 
anys, i encara estem igual. Aleshores, de les quatre estacions que tenim a 
Urquinaona, perquè coincideix la línia 4 amb la línia 1, en cap hi ha ascensor. I 
les persones que van en cadira de rodes, les persones que porten un cotxet 
amb nens, les persones grans que van amb crosses o amb bastó i que no 
poden pujar, és o molt difícil sortir o a vegades és impossible. Quan jo portava 
la meva mare en cadira de rodes, no podíem baixar a la meva parada, que és 
Urquinaona, i havia de baixar a Catalunya per poder sortir per l’únic ascensor 
que hi ha a la plaça Catalunya.  
 
És urgent que es posi un ascensor perquè hi haurà un moment en què alguna 
persona dirà que es queda a dormir allà, perquè no es pot sortir. Si tu estàs 
impossibilitat de pujar escales, d’allà no surts. És urgent un ascensor. I com 
que diuen que l’estació d’Urquinaona és molt problemàtica d’arreglar, perquè 
volen fer-ho conjuntament amb la plaça Catalunya, perquè hi ha uns 
desviaments —m’expliquen moltes coses—, però mentre esperem tot això, com 
a mínim, per favor, facin una sortida vertical i ràpida per sortir a l’exterior. Un 
dia hi haurà gent que es quedarà allà a dormir, a passar la nit. És una súplica 
urgent. Res més, gràcies.  
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El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, el Sr. Ferran Velasco.  
 
 
El Sr. Ferran Velasco saluda i comença la seva intervenció: 
 
Sóc propietari d’una llibreria a la ronda Sant Antoni, número 9, i des de l’any 
2009 estic afectat per un mercat provisional col·locat just davant, que ha fet, 
entre altres coses, desaparèixer part del teixit comercial del barri. M’agradaria 
saber com estan les obres, quan està previst que finalitzin. I també m’interessa 
molt saber el temps que passarà entre la inauguració del mercat nou de Sant 
Antoni i el desmuntatge del mercat provisional i que la ronda de Sant Antoni 
torni a ser l’eix vial que coneixíem abans.  
 
D’altra banda, em voldria queixar de la manca de neteja, de l’excés de brutícia 
que genera el mercat, pel trànsit dels carretons amb els quals porten les 
deixalles del peix, i la manca de neteja de l’Ajuntament en aquesta zona.  
 
I per acabar, hi ha dues associacions de comerciants al barri de Sant Antoni, 
concretament una és l’Associació de Comerciants de la Ronda, una associació 
que realment no fa més activitat que la col·locació dels llums de Nadal. I d’altra 
banda, hi ha una altra associació més activa, que és el SAC, i el problema que 
tinc és que per pertànyer a l’associació del SAC, atès que estic a la ronda de 
Sant Antoni, estic obligat a pagar no una quota, sinó dues, per poder pertànyer 
a l’associació. Des de l’Associació de Comerciants de la Ronda de Sant Antoni 
se’m va treure del SAC perquè, segons el que diu la llei, estic obligat, per 
ocupar un local en aquest carrer, a pagar les dues quotes. A mi no em sembla 
just, perquè si tingués el local a Tamarit, només pagaria una quota. Res més, 
moltes gràcies.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix la 
intervenció i dóna pas a la següent paraula, la Sra. Marta Rodríguez. 
 
 
La Sra. Marta Rodríguez comença la seva intervenció saludant tothom i 
exposa: 
 
Represento una comunitat de propietaris de rambla Catalunya amb Aragó. 
Érem una comunitat tranquil·la, fins fa tres anys, on viuen principalment gent 
gran. Nosaltres, en concret, ja som la quarta generació que vivim allà. La 
majoria són propietaris, hi ha un despatx, però també és propietari. Mai hi havia 
hagut cap problema. De cop i volta, fa tres anys, se’ns va instal·lar un «no sé 
què», sense llicència, amb activitat turística, amb turistes entrant i sortint, picant 
a les 3 h i 4 h de la matinada a l’intèrfon, fent festes. Jo represento la comunitat 
de propietaris. S’hi desenvolupa una activitat sense llicència. Presentem 
instàncies a l’Ajuntament, l’Ajuntament fa inspeccions, certifica que no hi ha 
aquesta activitat, mai es dicta cap mena d’ordre de cessament ni de precinte, ni 
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absolutament res. Seguim sense dormir, amb sorolls a les nits, la porta oberta, 
robatoris a la finca, preservatius per tota l’escala, burilles de cigarros, el nen no 
dorm, carta del director de l’escola perquè el nen s’adorm a classe, ansietat, 
amb els problemes i les conseqüències familiars i laborals que això comporta. 
Tres anys sense dormir.  
 
Aquests senyors el mes de setembre presenten els papers, via comunicat, a 
l’Ajuntament i al Consell Comarcal i obtenen l’alberg juvenil. En cap moment 
se’ns pregunta, a la comunitat de propietaris, i l’Ajuntament era coneixedor de 
les molèsties constants des de feia tres anys. En cap moment se’ns pregunta, 
se’ns té en compte, a la comunitat. La suposada convivència? Barcelona, ciutat 
de les persones? Barcelona és de tots. Barcelona, capital de tot. Barcelona, 
ciutat de les persones que no dormen, que no conviuen, que no respecten, de 
turistes incívics. D’aquí a poc, una Barcelona que no sabrem per a què servirà.  
 
Es va fer la suspensió de llicències per a habitatges d’ús turístic. Sempre la 
norma va darrere de la realitat. Albergs juvenils com a colador, de competència 
de la Generalitat, del Consell Comarcal. No hi ha controls, no hi ha sancions, hi 
ha normatives diferents. En el nostre cas és una finca catalogada, la façana del 
davant i del darrere. S’ha fet una modificació de façana sense cap mena 
d’informe previ de Patrimoni. Ens sentim totalment indefensos. En cap moment 
se’ns té en compte. La Guàrdia Urbana ha vingut més de 30 vegades. Ens hem 
hagut de gastar diners... Amb tot això, no he comentat que és contra estatuts, 
és a dir, vam fer un canvi d’estatuts i la inscripció al Registre de la Propietat, i 
aquesta activitat s’està desenvolupant contra els estatuts. Repeteixo, 
indefensió, indignació total i absoluta. Simplement comunicar prou 
sobreexplotació turística, stop albergs, més mesures.  
 
Demanem que es procedeixi a acordar la suspensió de llicències per a ús 
d’alberg juvenil, i que en un futur Pla d’usos de l’Eixample, i de la resta 
Barcelona, es limitin els habitatges d’ús turístic, albergs juvenils, pensions, tot 
tipus d’activitat turística anàloga, perquè són un colador. Aquest tipus d’activitat 
suposa una incompatibilitat total i absoluta de convivència en un edifici 
d’habitatges. Simplement dir això.  
 
Ens han proposat fer una pel·lícula sobre aquest cas, i potser mostrarem que la 
ciutadania estem cansats, estem cansats de no tenir veu ni vot. Ens sentim 
indefensos davant d’aquesta situació. D’aquí a poc farem una pel·lícula i 
mostrarem aquest tipus de Barcelona, aquesta Barcelona que no dorm, no 
descansa, té problemes laborals, d’ansietat, per manca de regulació. Gràcies.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, un cop 
finalitzat el primer torn de paraules de l’Audiència Pública, dóna la paraula al 
regidor.  
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El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata, agraeix 
les intervencions i respon a cadascun dels intervinents: 
 
Moltes gràcies a tots i a totes per les seves intervencions.  
 
Miraré de contestar. I si en algun cas no he sigut concret... intentaré ser concret 
en tots els temes. Si hi hagués alguna inconcreció, després en el segon torn, o 
després de la reunió, en parlem.  
 
Començo per la Sra. Palou, respecte al tema dels espais d’esbarjo de gossos. 
La veritat és que es tracta de desenvolupar una normativa, però té una 
aplicació no immediata, sinó que hi ha uns mesos, gairebé un any i mig, per 
poder-la desenvolupar. Les normatives tenen una part de drets i deures. Jo 
crec que en aquest sentit tots podem coincidir en el fet que l’increment 
d’animals de companyia a la nostra ciutat s’ha produït, i que hi pot haver 
conflictivitat entre els usuaris dels espais públics, entre els que tenen gos i els 
que no en tenen. En algunes zones del districte hem tingut debats abraonats 
sobre aquest tema. Ens trobem amb les dues visions molt ancorades. La veritat 
és que per aquest motiu desenvolupem aquesta normativa, per marcar unes 
normes de convivència que ajudin a millorar la qualitat de vida de tothom.  
 
Jo, en aquest sentit, l’informo, li dic, que arran de la posada en marxa de la 
normativa, com a Districte vam començar a activar... és veritat que l’Eixample 
és un districte amb molta densitat de població. Això, malauradament, és molt 
difícil de canviar. Sí que és veritat que com a objectiu tenim la generació i la 
creació de nous espais verds, i d’espais que permetin esponjar una mica més 
aquesta densitat. I en el tema de la convivència en els espais públics entre la 
gent que té gos i la gent que no en té, hem de dissenyar els espais amb 
aquesta doble visió. Això és el que en els propers anys hem de tenir molt en 
compte. Però abans, perquè també ens ho marca la normativa, hem de proveir 
els barris del nostre districte d’espais en els quals hi pugui haver aquesta 
especificitat que els gossos puguin estar lliures i es puguin socialitzar. Per tant, 
estic d’acord amb aquest plantejament.  
 
En aquest sentit, a l’Antiga Esquerra de l’Eixample i a la Nova Esquerra tenim 
alguns llocs ja existents. Alguns dels espais segurament són molt millorables. 
Vostès els coneixen, perquè estic segur que com a propietaris de gos, la 
necessitat obliga a conèixer-los tots a fons. Tot i així, ho dic, perquè crec que 
ho he de dir. A plaça Letamendi hi ha un espai molt petit. Als jardins Duran i 
Reynals, un espai una mica més gran. El de Letamendi és molt petit, no arriba 
a 10 m². El dels jardins Duran i Reynals té 83 m². En el barri de la Nova 
Esquerra de l’Eixample hi ha el parc Joan Miró, 735 m². Els jardins de 
Montserrat, 38 m². I l’avinguda Josep Tarradellas, entre Francesc Macià i 
avinguda Sarrià, molt petit també, 11 m². Per tant, una mancança clara i evident 
en aquest aspecte. L’hi reconec.  
 
Propostes de millora que hem plantejat a escala de districte a l’Esquerra de 
l’Eixample. Tenim la previsió, vinculada al trasllat del mercat del Ninot, que 
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quan recuperem el mercat recuperem la plaça Duran i Reynals. Amb un procés 
participatiu hem decidit com i de quina manera fem la configuració dels jardins 
Duran i Reynals, i de l’entorn, davant de la façana de la Universitat de 
Barcelona, del Clínic. En aquest sentit, el plantejament que tenim és de 
remodelar i ampliar, si convé, la zona existent. Ja he dit que ara hi ha 83 m², i 
intentarem ampliar l’espai i millorar-ne l’habitabilitat. 
 
A la plaça Letamendi està en estudi l’ampliació de la zona existent. En aquests 
moments se n’estan analitzant els pros i contres. La plaça del Gall, que vostès 
plantejaven, també la tenim en estudi. És factible i, per tant, estem mirant 
tècnicament de quina manera encabir-ho. A l’entorn de Gran Via, Consell de 
Cent, Urgell, Rocafort tenim la intenció de fer-hi una nova zona. A l’avinguda de 
Roma, entre Rocafort i Vilamarí, proposarem usos compartits amb franges 
horàries. De 6 h del matí a 8.30 h, i del capvespre fins a les 24 h. Per tant, 
seran usos compartits en aquest tram de l’avinguda de Roma. També 
plantegem en els jardins Marcos Redondo usos compartits amb les mateixes 
franges horàries. Aquest seria el plantejament inicial, si més no per millorar i 
ampliar els metres quadrats disponibles a l’Esquerra de l’Eixample. En altres 
barris del nostre districte tenim també les mateixes anàlisis fetes. L’objectiu 
final no és tendir a exclusivitat de zones, sinó tendir a zones on hi hagi unes 
zones acotades per a animals de companyia, i també ampliar zones verdes 
perquè hi pugui haver gaudi per part dels ciutadans sense animal de 
companyia. Aquest seria el plantejament que els fem.  
 
A la Sra. Ginesa, que també va molt vinculat a l’última intervenció, a veure, 
realment són situacions complexes. Ja ho hem explicat, ja ho hem dit, ja ho 
hem posat de manifest, vam parlar-ne en el passat Plenari del Districte, i és 
cert que tenim aquesta problemàtica, la problemàtica dels hostels, dels albergs, 
etcètera. Recordem, i és veritat, i en això coincideixo amb l’última intervinent, 
amb la Sra. Rodríguez, que la norma sempre va darrere de la problemàtica. 
L’hi reconec, sempre és així. Amb els habitatges d’ús turístic es va posar la 
maquinària municipal en funcionament quan encara no hi havia l’increment que 
vam tenir de sol·licituds de llicència. En aquest cas, tenim un impediment afegit, 
que és el que es deia del Consell Comarcal. En aquests moments nosaltres 
hem demanat la competència regulatòria respecte a aquest tema. Està 
sol·licitada i, per tant, espero i desitjo que aviat puguem tenir accés a aquesta 
capacitat regulatòria.  
 
D’altra banda, l’Ajuntament té com a prioritat... de discursos se’n poden fer 
molts, però jo, en aquest sentit, intento parlar amb objectivitat. Un cop nosaltres 
hem assumit competències en qualsevol dels temes, automàticament hem 
actuat. De fet, sense tenir competències ja actuem. Alguns poden parlar 
d’escletxa, però en l’àmbit d’influència que tenim, actuem. Les velocitats són 
criticables i, per tant, estic d’acord que la celeritat dels processos és tan 
complexa com la poca competència que puguem tenir en alguns àmbits.  
 
En habitatges d’ús turístic, el fet de tenir normativa pròpia ha fet que hi hagi una 
identificació d’aquelles males praxis, i hi hagi també una correcció a base de 
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sanció i a base de retirada de llicència. Això ja s’ha produït. Vam fer una 
moratòria inicial i després s’ha produït aquesta correcció. És una correcció 
disciplinària des del punt de vista de l’Ajuntament i, per tant, en aquest cas hem 
actuat.  
 
En el cas que plantejava la Sra. Ginesa, més enllà d’una reflexió general, és un 
cas particular, també. Per tant, en aquest sentit, nosaltres hem actuat com a 
Districte, i estem actuant com a Districte. Hem suspès el comunicat d’obres 
d’aquest espai, hem personat inspeccions, hem fet el dictamen d’aturada 
d’obres i, per tant, avui per avui, aquesta activitat no tindria opció de tenir 
llicència d’activitat, en aquests moments. I tampoc l’ha sol·licitat. Això ho hem 
comunicat, els ho hem transmès i, per tant, en aquest sentit, la disponibilitat de 
l’Ajuntament, del Districte, és estar al vostre costat. Per tant, en aquest sentit, 
anirem utilitzant els mecanismes i els recursos que tinguem per ajudar-los en 
aquest procés, tot i reconeixent que paral·lelament tenim altres elements.  
 
Tenim l’element d’aconseguir la transferència de la competència respecte al 
Consell Comarcal. Diuen «tots són del mateix color polític», però això és 
simplificar-ho molt. Són administracions diferents i, per tant, hi ha uns 
procediments, independentment de qui estigui governant al capdavant 
d’aquestes administracions, de transferència d’aquestes competències. Les 
estem demanant i estic convençut que les aconseguirem. Jo sempre ho dic, i 
ho vaig dir també en el cas dels habitatges turístics molt abans que hi hagués 
la polèmica als mitjans. En aquest Plenari em vam parlar molt abans que hi 
hagués aquesta polèmica. El problema que tenim en molts casos és el fet que 
en una situació de pressió del mal turisme, o del turisme no regulat, o del 
turisme fora del sistema en un entorn, això té un impacte directe en la qualitat 
de vida de les persones. Barcelona té una singularitat, i és que tenim un 
turisme no estacional, és a dir, és tot l’any. Tenim un turisme esglaonat i totes 
les normatives que el Govern català aplica en àmbits turístics fora de Barcelona 
no tenen una aplicabilitat directa a la realitat de la nostra ciutat.  
 
Per tant, també tenint en compte tot plegat, hem d’anar creant aquest marc 
administratiu i jurídic que garanteixi i que blindi amb millors garanties la qualitat 
de vida dels veïns i veïnes. I amb això segurament entraríem en una discussió 
amb el Sr. Lluís Rabell, les xifres ens diuen que el turisme no és el monocultiu 
de la ciutat de Barcelona. El producte interior brut de la ciutat respecte al 
turisme és un 12%. Això té una part positiva. La part positiva és el fet que tenim 
una economia diversificada, i això és positiu. I, d’altra banda, té un pes 
específic important, perquè un 12% no és una xifra menyspreable. Però per 
sort, en la nostra economia tenim altres sectors amb més pes específic que el 
turisme. Tot i això, 100.000 persones en depenen i és una activitat econòmica 
que hem de fer que es faci, com es fa a tot arreu, sobretot a les ciutats d’arreu 
d’Europa, d’una manera ordenada. Com a Ajuntament és el que volem i el que 
perseguim.  
 
Per tant, en aquest sentit, si no hi ha alguna normativa en algun fenomen 
emergent, la creem per intentar posar ordre en aquest aspecte. Pel camí els 
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principals perjudicats són els veïns afectats per aquestes accions, i és normal, 
és lògic, i és absolutament raonable que davant la desesperació d’una situació 
d’aquestes característiques, es demani a crits una solució i s’especuli de totes 
les maneres possibles en un seguit de coses. Jo l’únic que puc dir és que amb 
els instruments que tindrem a les nostres mans, mirarem de corregir aquestes 
situacions, i si no tenim els instruments suficients, els reclamarem per tenir-los. 
Com pot imaginar, el nostre interès és intentar estar al costat de tots i cadascun 
dels veïns, i sabem que això avui no és així. Per tant, en els casos en què 
aquesta situació es produeix, hem d’intentar donar resposta. Aquest és el 
nostre objectiu i és el neguit principal. Amb valors absoluts, com es planteja en 
el model de turisme, i amb valors relatius i concrets, que són les finques, els 
veïns individuals que pateixen aquesta situació. Exactament igual com ens 
passava fa un any i mig o dos anys amb els habitatges d’ús turístic. No vam 
arribar al tema dels albergs, ens vam quedar en els habitatges d’ús turístic, 
perquè era un dels elements que en aquell moment generaven un increment 
exponencial del nombre de sol·licituds de llicència, i pel camí vam començar a 
treballar amb la gran problemàtica dels albergs, dels allotjaments juvenils, o els 
hostels, com vulguem dir-ne. És una manera d’aprofitar-se de les escletxes 
administratives i legals. Hem d’intentar tancar aquestes escletxes al més aviat 
possible. Per tant, en aquest sentit, mirarem de passar del general al concret, 
estar al seu costat —després em referiré al cas de la Sra. Rodríguez.  
 
En qualsevol cas, dir-los que no és veritat que no escoltem, no és veritat que 
no actuem. Actuem, escoltem cada dia. Intentem donar respostes amb els 
instruments i mecanismes que tenim. Que haurien de ser més? Sí. Que 
hauríem de passar a exercir moratòries? La moratòria la pots desenvolupar en 
el moment en què tens la competència, perquè llavors pots fer la norma. Quan 
fas una norma, no pots fer un procés de moratòria etern, has de marcar un 
termini de temps definit. Només ho pots fer si tens la competència per poder 
actuar en aquell àmbit, i és el que en aquests moments estem reclamant. Pel 
camí, utilitzant tots els mitjans, detectant, com vostès ens han transmès, l’inici 
d’unes obres que ja denoten una irregularitat futura d’activitat, avançant-nos, 
sol·licitant l’aturada d’obres i estant damunt d’aquesta problemàtica. I en el 
moment posterior, quan se sol·licita una llicència d’activitat, el Districte és qui té 
capacitat sobre una part d’aquesta llicència i marca uns condicionants 
determinats que han de garantir que l’activitat que s’hi faci sigui en condicions. 
 
Entrem en el primer àmbit, que és el de detecció i aturada d’una obra que està 
mal demanada, des del punt de vista d’un assabentat. El segon, anem a veure, 
si això se supera, de quina manera es pot actuar en el tema de la llicència 
d’activitat, sempre a dreta llei. A vegades és difícil que la gent que està 
sotmesa a una situació lamentable de pressió entengui això, però nosaltres 
hem de fer complir la llei, i a vegades la normativa és injusta perquè no està 
adaptada a la problemàtica existent. Ens trobem en aquest entorn. Hi 
continuem treballant, no ens amaguem ni ens tapem les orelles, al contrari.  
 
Charo, no has de parlar amb aquestes persones, això ho han de fer els 
professionals. És veritat que el responsable és la Caixa, respecte a la persona 
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sense sostre que està en aquest espai, i per això ells han fet les actuacions que 
siguin, i les han de poder fer perquè són els responsables d’aquest espai.  
Nosaltres, dins d’aquest espai, podem interferir, podem contactar amb aquesta 
persona, ho hem parlat algunes vegades en aquestes reunions, consells, 
assemblees i altres, podem fer-ho, però tenim una normativa que blinda la 
llibertat d’aquestes persones a estar allà si ho volen. Per tant, nosaltres sempre 
actuem amb aquest tipus de perfils aconsellant-los acollir-se als dispositius 
socials que té l’Ajuntament per treure’ls del carrer pel seu benefici i intentar la 
seva recuperació. El problema es produeix quan aquestes persones tenen 
perfils d’un alt nivell de degradació física, mental, etcètera, i és difícil actuar-hi, i 
més dins un espai que és privat, que en aquest cas és la Caixa. No és tan obvi 
ni tan trivial. Pel camí, nosaltres com a Ajuntament, a part d’aquests recursos, 
ja ho has indicat, tot el que signifiqui neteja i manteniment està a disposició. 
Hem de veure com ho fem, crec que hi ha d’haver converses amb la nostra 
gent d’emergències socials per actuar, per intentar parlar-hi, i si no vol, tenim 
un problema. Una altra cosa és que la Caixa hagi de tancar aquest espai, o el 
que el privat consideri, perquè és el titular d’aquest espai. No podem fer gran 
cosa més. Si estiguessin en un espai públic, sí que podríem fer més coses.  
 
Respecte al tema que ha comentat l’Àlex Broch, no s’ha tornat a parlar més 
d’aquest tema, ho has dit en la teva intervenció, bàsicament perquè no hi va 
haver cap mort. Primer, no va ser davant de Bailèn 22, va ser més a baix, va 
ser al número 5. Segon, va ser una baralla en què van participar sis persones, 
l’afectat, que va ser punxat, i cinc delinqüents, que són els que van provocar 
l’agressió. D’aquestes cinc persones, quatre van ser detingudes aquella 
mateixa nit, la cinquena estava en cerca i captura. La persona no va morir, se 
la va atendre de forma immediata per part dels serveis d’emergència, el SEM, i 
se’l va treure de la situació de perill. Aquesta és la conclusió, no va morir ningú. 
Això no vol dir res, és una acció violenta a la via pública, en aquest entorn, que 
és molt excepcional. És un entorn que no té cap tipus de problemàtica en 
aquest sentit, així com sí que passa en altres zones de la ciutat on hi ha un 
repunt d’algunes d’aquestes conflictivitats, que estan treballades des del punt 
de vista policial. Aquesta informació us la puc donar gràcies a la col·laboració 
que hi ha entre Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana en tot el tema de detecció 
i treball pel que fa a aquesta tipologia de delinqüència i altra. La informació que 
tenim és aquesta i la transmeto d’aquesta manera. Això és el que volia dir-vos 
respecte a aquest fet concret que indicaves.  
 
Per tant, pel que fa al concepte d’alarma social, quan hi ha aquestes situacions, 
quan els mitjans de comunicació emeten algun tipus de notícies, es genera 
alarma social. Si l’alarma social es fonamenta i resulta que sí que hi ha molta 
violència al carrer, que repeteixo que no és el cas, tothom en parla. En aquest 
cas, se’n va parlar un dia i suposo que quan els periodistes van comprovar la 
informació, va desaparèixer de les graelles informatives. No és un fet 
d’ocultació de res, al contrari, d’altres casos que succeeixen se’n parla molt, 
però aquest no és el cas.  
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La Sra. Aragonés, Transformadors, n’hem parlat a bastament. L’edifici 
existent, que encara no s’ha enderrocat totalment, no complia cap tipus de 
requeriment d’insonorització, al contrari, transmetia vibracions, les coneix 
perfectament perquè les ha patit. Per sort, fa uns anys que està tancat, sense 
ús. Hem transmès i hem explicat el projecte bàsic del nou equipament que 
anirà allà, estem en procés de licitació de l’enderroc i de construcció del futur 
edifici. Licitarem a mitjan o finals del 2015. L’obra durarà aproximadament uns 
8-10 mesos, i tindrem un equipament nou. Tindrà un nivell d’insonorització com 
qualsevol equipament nou, adequat a l’activitat que s’hi farà, i no s’hi faran 
concerts, crec que és absolutament raonable. Hi haurà un auditori, com es va 
plantejar. Es farà una activitat de caire intergeneracional, també hi haurà un 
espai dedicat a les entitats on podran fer la seva activitat formativa, ordinària i 
de funcionament. Hi haurà un petit auditori a disposició d’entitats i veïns. Tal 
com li vaig transmetre, quan tinguem l’obra adjudicada i tot en procés, 
l’informarem no només a vostè sinó als veïns de l’entorn i a les entitats —en 
l’última comissió de seguiment del barri de Fort Pienc ja en van parlar—, 
informarem del procés. Crec que el districte té mancances d’equipaments, 
malauradament no podem dedicar equipaments exclusivament a una tipologia 
de ciutadà, sinó que hem de buscar diversificació d’activitat en cadascun dels 
equipaments. Els que estem fent els estem fent amb aquesta filosofia. I en el 
cas de Calàbria 66 també serà així, amb aquesta visió intergeneracional farem 
aquesta tipologia d’usos. Això sí, ha de complir tots els requisits 
d’insonorització.  
 
Lluís Rabell, vinculat al tema dels albergs, crec que és interessant el fet que 
puguem detectar-ho al més aviat possible, i així ha estat, i alhora posar-ho 
damunt la taula perquè l’Administració actuï amb més celeritat i amb més 
contundència. Quan iniciem el procés d’una ordenança, el primer element que 
es fa és una moratòria. Entenc que s’actuarà de la mateixa manera que es va 
actuar amb els habitatges d’ús turístic.  
 
Respecte a la Model, hem demanat la transferència de la competència, tal com 
havies dit. Sobre el Departament de Justícia, en la reunió ja vau expressar... 
aquí l’error és meu, probablement, perquè el Departament es va posar en 
contacte amb mi per dir que no vindrien i jo no ho vaig transmetre on ho havia 
de transmetre. Vaig valorar molt positivament la primera reunió, on van tenir 
una predisposició total a explicar-ho absolutament tot, fins i tot va sortir la 
conflictivitat sindical, i el secretari i  el director general van ser molt explicatius. 
El secretari va dir «tinc complicat poder arribar-hi a temps». Hi seran sempre, 
no tornarà a passar aquest error, hi continuaran sent les vegades que es vulgui, 
totes, i si convé amb les temàtiques que es vulguin tractar per avançat, crec 
que és el que és raonable en qualsevol grup de treball i en aquest sentit 
actuarem. Hi ha una velocitat municipal, hi ha una velocitat del Departament de 
Justícia. És veritat que nosaltres hem pressionat, però no hem pressionat ara, 
hem pressionat els últims tres anys, amb una negociació molt dura. Hem 
adquirit una part de l’actual presó que esdevindrà solar, perquè teníem la 
necessitat que quedés palesa la voluntat de l’Ajuntament en aquest espai. 
N’hem parlat. Crec que és un espai que s’ha de desenvolupar i hi ha d’haver un 
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ampli debat, un ampli consens, un ampli treball conjunt. Estem en un moment 
de conflictivitat amb els treballadors i treballadores, perquè hi ha eleccions 
sindicals, entre altres coses, i entenc que entrar en aquestes situacions és 
complex. Nosaltres el que hem fet és marcar els terminis d’execució de 
l’enderroc i també de posada en funcionament del solar que s’allibera. Estem 
fent la nostra feina.  
 
Per tant, en aquest sentit, podem preguntar al Departament de Justícia quin és 
el seu termini, pot ser motiu de la reunió, podem avançar-nos i demanar-los 
posicionament pel que fa a aquest tema. Crec que el que és important és que 
la ciutadania vegi que treballem conjuntament per activar aquest espai. 
Recordo la primera reunió amb el Toni Colomina que deia «no ens ho acabem 
de creure», doncs anem-hi, i en aquest sentit, hi anem directament. Hem de 
corregir una situació de 30 i escaig anys, s’ha de caminar, hem de demostrar el 
moviment caminant, i això és el que ens estem plantejant.  
 
El projecte d’actuació provisional en l’entorn es va explicar i, a partir d’aquí, 
hem d’intentar, sobretot, entre tots, que això no s’aturi. Hi ha eleccions, després 
hi haurà un govern, el que sigui, però això no s’ha d’aturar mai. Ha de 
començar a caminar i no s’ha d’aturar en cap moment. Aquest seria l’objectiu.  
 
El Sr. Torredeflot planteja tres qüestions. La primera, respecte al plantejament 
de la transformació del tram del carrer Londres a zona 30. N’hem parlat, 
recordo que en el mandat anterior en vam parlar. Ara tenim un plantejament 
que com a Ajuntament ens hi hem involucrat, que és el tema de les superilles, 
suposo que n’ets coneixedor. Aquesta és una bona oportunitat per acabar de 
definir-ho tot plegat. El que et deien de Diagonal segurament era cert, perquè 
depenent del tipus de projecte que s’hagués desenvolupat en aquell entorn, les 
afectacions de les artèries de circulació es podien veure afectades. Hem de ser 
molt curosos en els temes de mobilitat. Com que estem repensant tot el barri 
des de l’òptica del concepte de la superilla, mirem de quina manera ho podem 
plantejar, des d’aquest procés de reflexió i d’acció.  
 
Respecte a l’edifici de Londres amb Villarroel, deies que hi va haver una 
sentència judicial. No, no, encara no la tenim en ferm. Tenim un tou de 
sentències a favor i en contra, i en aquests moments encara no tenim la 
sentència definitiva. Aquest entorn encara està en un procés judicial. Quan hem 
de fer operacions de manteniment i neteja de l’edifici, que se’n fan, s’ha de 
demanar permís judicial per poder accedir a l’immoble. Hem treballat amb 
l’AMPA de l’escola Mallorca, hem treballat amb l’escola bressol, hem treballat 
amb l’entorn directe de veïns que resideixen en aquell àmbit, perquè ens 
interessa que en el moment en què hi hagi una sentència en ferm, que espero i 
desitjo que no sigui d’enderroc, puguem viabilitzar-ho d’una manera més 
efectiva. Això s’està allargant molt, l’Ajuntament està sent molt contundent en la 
defensa dels interessos públics, i segurament per aquest motiu s’està allargant 
molt. Si no haguéssim fet aquesta defensa, que no és mèrit del Govern sinó 
dels serveis jurídics municipals, segurament estaríem en una situació molt 
dramàtica, que podria ser una sentència d’enderroc i restitució de l’estat, i crec 



 
 
 
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Dept. de Serveis Jurídics - Secretaria 

 
que ho hem de combatre amb totes les nostres energies. Però això vol dir que 
pel camí tenim l’escola Mallorca que està patint les conseqüències d’un edifici 
que no s’està esfondrant, estructuralment està bé, però que genera moltes 
molèsties de manteniment, coloms, etc. Tenim una escola bressol que forma 
part del complex que també té dificultats per poder fer la seva activitat, tot i que 
l’activitat no es veu afectada, però incomoda molt aquest entorn. Per tant, hi 
estem damunt, pendents d’aquesta sentència en ferm, que si no és favorable, 
serà impossible de corregir. Estem esperant i desitjant que sigui una sentència 
favorable de totes, totes.  
 
Pel que fa a Diagonal, suposo que parles del semàfor, venint des d’Hospitalet, 
abans d’entrar a la plaça, del lateral dret.  
 
(Parla el Sr. Artur Torredeflot amb el micròfon apagat.) 
 
Ja havent creuat la plaça?  
 
(Parla el Sr. Artur Torredeflot  amb el micròfon apagat.) 
 
El que demanava era la ubicació, la descripció ja l’he sentit.  
 
Mirarem amb la gent de Mobilitat, amb la gent que coordina la semaforització, 
quin és el problema. En aquests moments no ho sé, no t’ho puc dir.  
 
(Parla el Sr. Artur Torredeflot amb el micròfon apagat.) 
 
No ho sé. El que pot passar no ho sé. És un tema molt tècnic, de distàncies. No 
ho sé. En tot cas, recullo la denúncia que fas en aquest sentit i mirarem quin és 
el motiu. Com que ho tenim identificat, en el moment en què ho sapiguem, t’ho 
direm, i modificarem o no l’estat de situació d’aquest semàfor. Ja t’ho direm.  
 
Dir al Sr. Sánchez, respecte al tema de terrasses, que arran de la nova 
ordenança estem fent una actuació contundent d’inspecció a totes les 
terrasses, no de la Sagrada Família, sinó de tot arreu. Hauríem de veure 
exactament quins són els trams de l’entorn, però hi ha una norma que ha de 
permetre el pas de cadires de rodes i el pas de carros, i a més marca molt 
clarament on han d’anar aquestes taules i cadires, s’han de marcar físicament, 
visualment, ha de quedar ben definit visualment. De moment, hem detectat 
aproximadament un 16% d’incompliments de normativa. A vegades es pot 
donar el cas que hi hagi un establiment que té obert un expedient, i no posa a 
la porta «tinc un expedient obert». Moltes vegades el que succeeix és que van 
corregint la situació a base de sancions, és el que ha passat en altres àmbits i a 
la Sagrada Família també, perquè ha anat evolucionant l’ocupació de la via 
pública. També és veritat que allà tenim altres problemàtiques afegides. Però, 
en qualsevol cas, recullo aquesta reflexió i mirarem quin és el punt que 
impedeix la mobilitat en aquell entorn. Segurament si hi ha algun d’aquests 
casos, veurem ràpidament que és una qüestió d’algun bar o restaurant que té 
obert un expedient i ha de corregir aquesta situació. Tenim un instrument 
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potent, que és arribar a la retirada de la llicència de terrassa. I si no la té, iniciar 
tot el procés de sanció per no haver sol·licitat llicència per a aquest espai. En 
aquest sentit, és allò que l’Administració és lenta, però quan comencem un 
procediment, el finalitzem. Mirarem d’informar d’aquells punts. Si ens els fas 
arribar, podrem contrastar si són espais o negocis que tenen expedients oberts, 
o no i, per tant, els hem d’obrir.  
 
El Sr. Izard, de l’escola Concepció. El passatge de la Concepció és un 
passatge, no es pot tancar. Nosaltres fem operacions de neteja diàries abans 
que l’escola obri. Tenim un acord amb la direcció del centre pel qual, de 
manera directa, si hi ha qualsevol problema de neteja i manteniment, la 
directora ens truca i enviem una brigada immediatament. Tenim prioritat 
màxima a l’entorn dels centres educatius i a l’entorn d’aquest centre també en 
concret. Entenem que és cert el que indica, que hi ha un ús intensiu fora 
d’horaris lectius de propietaris d’animals de companyia, i en aquest sentit, 
netegem amb mànega a pressió com a mínim cada matí abans de començar 
l’escola, i si hi ha alguna problemàtica, durant el dia se’ns crida i actuem de 
manera ràpida. I també hem fet accions amb policia comunitària fora 
d’aquestes hores, mirant qui, com i què fan, amb gent de paisà o d’uniforme. 
Aquest és un tema perquè la gent vagi canviant la cultura. És una zona de pas, 
no només per als pares que van a buscar els seus infants, és una zona d’accés 
al mercat. Segurament els altres dos accessos que formen part del passatge 
són menys utilitzats que aquest, perquè és un espai molt més gran i d’un accés 
molt directe, per tant, sí que és un espai d’ús, no vol dir que no hi passi ningú 
durant el dia.  
 
Vostè parlava de l’interior d’illa dels jardins Rector Oliveras, aquí al costat. Fa 
uns dos mesos aproximadament, a través d’aquesta comunicació fluida que 
tenim amb la seva escola, ens van fer arribar que hi havia un problema. En cap 
cas s’han trobat xeringues hipodèrmiques. L’hi van comunicar malament. Vam 
fer el control d’espai públic, no hi va haver cap tipus d’acció d’aquest element 
concret, l’hi puc garantir. Sí que hi havia una certa complexitat amb el tema 
dels sense sostre, fa vuit setmanes aproximadament. A hores d’ara això està 
corregit. Ahir estava corregit, es va actuar amb Serveis Socials i amb Guàrdia 
Urbana per identificar i treballar aquest entorn. Hi estem molt al damunt. Si hi 
hagués algun canvi que detectéssim... jo crec que aquí és molt bo que hi hagi 
molta comunicació amb tothom. En el moment en què detectem algun tipus de 
situació que no... Si tenim una cosa bona als interiors d’illa de l’Eixample és 
que hi ha molt autocontrol per part dels veïns, i això ens ajuda molt a fer 
operacions, en horari lectiu, amb patrullatge als interiors d’illa per veure si hi ha 
nois o noies que fan campana de l’escola, etcètera, i això ens ajuda molt, o si hi 
ha comportaments incívics als interiors d’illa. La col·laboració ciutadana, tant a 
través dels telèfons i altres, ens ajuda a poder millorar, i si hi ha una disfunció, 
corregir-la al més aviat possible. En aquell cas hi havia una problemàtica de 
persones sense sostre, hi vam actuar. Abans dèiem que a la Caixa no hi 
podem fer gran cosa si ells no s’involucren, un interior d’illa és nostre i com a 
competència municipal directa actuem amb tots els recursos que tinguem 
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disponibles per revertir la situació i que sigui un espai al més confortable 
possible.  
 
Toni Oller, respecte al cinema Urgell, el cinema Urgell ja feia un temps que 
estava tancat. Nosaltres fem de tramitadors d’una llicència per fer-hi una 
activitat. En aquest cas, els veïns de les illes de l’entorn directe estan contents. 
Una cosa és l’activitat cultural, que ja no hi havia activitat cultural allà, aquest 
és un dels problemes sobre els qual hem de reflexionar, no hi havia activitat 
cultural, el cinema estava tancat, com altres cinemes que tenim a la ciutat, 
alguns estaven tancats i els han tornat a obrir, altres han tancat i no s’espera 
que s’obrin, altres feia 12 o 13 anys que estaven tancats, com el cinema Niza. 
El propietari d’aquest espai decideix fer-hi una activitat nova, pot fer-la, i 
nosaltres com a Ajuntament exigim que es corregeixi el nyap absolut i autèntic 
que era l’Urgell, no la façana sinó el que donava a l’interior d’illa. Si ho has vist 
o t’ho han ensenyat en fotografies, era absolutament indigne el que hi havia 
darrere, una mena d’uralita que ocupava tot l’interior d’illa, una cosa 
absolutament indigna. En aquest cas, nosaltres hem exigit la correcció d’això i 
la conversió en un espai verd. Els hem exigit un projecte que adeqüi això, el 
projecte compleix els requeriments de verd que crec que en aquest entorn de 
Sant Antoni fan falta, i des d’aquest punt de vista nosaltres n’estem satisfets.  
 
Des de l’altra punt de vista, ni satisfets ni insatisfets. És un operador privat que 
decideix fer una activitat, que compleix norma, i nosaltres no podem fer res per 
impedir-ho. El que sí que podem fer és que ho faci correctíssimament i que 
recuperi el nyap de l’interior d’illa que hi havia en aquell entorn. I això es fa 
perquè hi ha un projecte que ho expressa i ho vigilarem. El que es faci a l’edifici 
ha de complir les normatives per tenir llicència d’activitat i ja està.  
 
Hi ha un altre cas del districte de l’Eixample, l’antic cinema Nàpols, que ha fet 
una reconversió i, en aquest cas, s’ha recuperat l’activitat cultural com a 
cinema, cosa que també s’hauria de posar en valor, perquè és un empresari 
que arrisca i fa un projecte, el cinema Phenomena. Res a dir, però allà també 
ha decidit compartir-ho amb un altre tipus d’activitat, va separar l’activitat en 
dos. És un cinema fabulós, fantàstic, molt aconsellable, i alhora una altra 
activitat. En aquest cas, el propietari d’aquest espai ha decidit dedicar-lo a un 
altre tipus d’activitat. Ho ha de fer en condicions, i l’interior d’illa s’ha de 
recuperar. Més enllà d’això, no podem dir res. 
 
Abans parlaves del cinema Niza, exactament el mateix. És un 13 i, per tant, 
l’interior d’illa s’ha de recuperar. Hem de guanyar 1.600 m², en el cas de l’antic 
cinema Urgell, i en el cas del cinema Niza són 1.700 aproximadament d’espai 
verd que es recupera. Una altra cosa és pensar què pot fer l’Administració 
municipal per ajudar a impulsar l’activitat cultural d’aquesta ciutat. Parlem-ne, 
però en aquest cas no hi podem fer més que això, només podem exigir que es 
recuperi aquest espai verd.  
 
Hi ha una cosa que no acabo d’entendre, el control social. Després, com que 
tornaràs a intervenir, ja m’ho explicaràs. Jo no sóc gaire de control social. El 
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control social em sona a una altra cosa. Suposo que en la teva segona 
intervenció ja ho explicaràs.  
 
La Sra. Rueda. Fa 30 o 35 any no sé si hi havia un projecte. De projectes se 
n’han fet molts, al llarg dels últims anys en aquell entorn se n’han fet molts: la 
cua de maniobra dels Ferrocarrils de la Generalitat, diversos projectes, 
etcètera. Que s’hagin convertit en licitacions d’obra, cap. I en aquests moments 
no n’hi ha cap plantejat. És veritat que en tot el que va vinculat a les estacions 
de metro, que estan operades per TMB, el tema d’infraestructures no depèn de 
l’Ajuntament de Barcelona, depèn de la Generalitat de Catalunya. Són 
infraestructures ferroviàries i hi ha aquest nivell de dependència. És accessible 
per escala mecànica. No és el mateix que un ascensor, ni de bon tros. L’estat 
de neteja...  
 
(Parla la Sra. Rueda amb el micròfon apagat.) 
 
Però l’intercanviador es pot fer per dins. És veritat que els accessos de metro 
no seran mai tots amb ascensor. Com a mínim n’hi ha d’haver un, i s’ha de fer 
el recorregut per dins. Si no, estem fent una cosa que no fa ningú.  
 
(Parla la Sra. Rueda amb el micròfon apagat.) 
 
Però hi ha accés amb escales mecàniques, que no ajuda, ja l’hi dic, no és 
l’ideal per a l’accés amb cadira de rodes. Estic d’acord amb vostè. És una 
inversió molt rellevant i molt important, perquè no només és col·locar un 
ascensor sinó que quan fas una actuació d’aquestes, has de fer la remodelació 
de tot el hall d’accés de l’estació, és una remodelació de l’estació i depèn d’una 
inversió que no és municipal, perquè és de la Generalitat. Nosaltres podem 
transmetre, que és el que faré, a Transports Municipals de Barcelona aquesta 
demanda com una queixa veïnal, i suposo que ens diran... tant de bo diguin 
que hi estan d’acord i que ho fan, però l’esperança és poca, perquè la inversió 
és molt rellevant. L’enganyaria si li digués que d’aquí a tres anys ho faran, jo 
crec que és bastant complicat. Tot i així, el metro de Barcelona té el nivell 
d’accessibilitat més alt de tot Europa. París, per exemple, no és accessible.  
 
Quant al tema de la neteja, puc transferir-ho als serveis de neteja de TMB. 
M’estranya molt perquè el sistema de neteja del metro és eficient. En qualsevol 
cas, transmetré que l’andana de la línia 1 del metro d’Urquinaona està en un 
estat deplorable. Ho mirarem, mirarem quin és aquest estat, i sobretot que ho 
corregeixin, si hi ha un problema evident de manca de manteniment i de neteja.  
 
Al Sr. Velasco, quant a les quotes de les associacions de comerciants, primer, 
l’Ajuntament no som els que cobrem les quotes, són entitats privades i entenc 
que són de caràcter voluntari. Ni els sindicats són obligatoris ni 
l’associacionisme comercial és obligatori. No sé què dir-li, però jo no m’imagino 
que una entitat no et deixi entrar si no estàs en una altra... En qualsevol cas, 
les quotes són voluntàries i l’activitat de l’associació comercial és activar 
comercialment un entorn, no té més. L’Administració municipal ha d’actuar en 
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un dels temes que vostè sí que ha comentat, el trasllat del mercat provisional. 
Esperem i desitgem, i creuem els dits, perquè la finalització de les obres sigui a 
finals del 2016, per tant, el 2016 hi haurà l’entrada en funcionament del nou 
mercat. Això alliberarà l’espai que està ocupat en aquests moments pel mercat 
provisional. En aquests moments no sé si el que es farà en aquest entorn és 
recuperar-lo tal com estava fa 10 anys. No sé si la ronda Sant Antoni en aquest 
tram tornarà a ser la ronda de Sant Antoni de fa 10 anys. Segurament haurem 
de fer un debat, perquè també ens ho han fet arribar comerciants i veïns, no 
només de Sant Antoni sinó també de l’altre barri amb el qual compartim 
frontera, que és el Raval, i veure si la possibilitat que un entorn com aquest, 
que ha estat sense trànsit durant 6, 7 o 8 anys, el podem recuperar i mantenir-
lo sense tràfic, o el recuperem com estava abans. N’haurem de parlar, amb els 
comerciants, amb els veïns, amb tothom, per veure quin és el plantejament que 
fem. O generem un espai públic o fem... En tot cas, no ha de ser una decisió 
que el Govern municipal prengui unilateralment, sinó que hi ha d’haver un 
procés de diàleg i d’acord al màxim nivell possible.  
 
La Sra. Rodríguez, en el seu cas em consta que des del Districte hi tenim una 
relació molt directa, estem constantment en contacte. A aquesta activitat li hem 
obert diversos expedients. No és nou per a nosaltres. En aquest sentit, estem 
al seu costat en els processos que s’estan iniciant contra aquesta activitat.  
 
(Parla la Sra. Rodríguez amb el micròfon apagat.) 
 
Amb accions i amb paraules. Quan obrim un expedient sancionador no són 
paraules. Vostè diu paraules i les expressa, estic totalment d’acord amb la 
situació que estan patint, ho he explicat abans quan contestava a aquesta 
senyora. Els fets són els expedients que obrim. Quan abans dèiem que la 
Guàrdia Urbana ha vingut 30 vegades, la Guàrdia Urbana no és un ens que 
està fora de l’Ajuntament, és un instrument municipal. Els expedients que obrim 
com a Districte... Si vostè creu que ens hem inhibit, digui’m en què. En el marc 
normatiu que tenim estem actuant, i entenc que estem actuant al seu costat, si 
no és així, m’agradaria saber-ho. No estem actuant al seu costat, estem en 
contra seu? 
 
(Parla la Sra. Rodríguez amb el micròfon apagat.) 
 
Si obrim un expedient sancionador a una activitat, és a favor o en contra de 
vostès?  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
Vostè dirigeix el debat, com sempre.  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
Jo he fet una pregunta a l’aire. M’he passat tota la sessió contestant debats 
paral·lels, jo no intimido a ningú.  
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El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, recorda que 
hi haurà un segon torn de paraules.  
 
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata, continua 
amb la resposta als intervinents: 
 
 
Disculpi’m, he estat molt incorrecte. Li demano excuses. Però he explicat el fet 
que el Districte, en aquest cas, està al costat de les reclamacions dels veïns, 
perquè quan obrim quatre o cinc expedients vol dir que l’instrument 
administratiu, amb totes les imperfeccions que poden existir, i que les reconec, 
està al servei no de l’activitat, sinó dels veïns. Una altra cosa és que vostès no 
estiguin satisfets amb el resultat, això és una altra cosa i és totalment raonable. 
Però quan estava sentint la seva intervenció, he entès que «ni está ni se le 
espera». Doncs segurament el resultat no és satisfactori, entenc la seva 
exposició, però per altra banda hi som, i tant que hi som. I en l’àmbit que 
tinguem aquesta competència continuarem actuant, no pararem. És 
absolutament legítim i lícit que vostè digui que se sent atacada per una activitat 
que, comparteixo, amb tota seguretat lesiona els interessos de la seva 
comunitat, i en aquest sentit per això estem al costat de la seva problemàtica. 
Amb els instruments que tenim, no podem inventar-nos els instruments ni 
podem saltar-nos la normativa existent, però amb els que tenim, estem al seu 
costat.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, dóna pas al 
segon torn d’intervencions i demana a tothom que es tractin qüestions noves i 
que no es repeteixin els debats del primer torn. A continuació, dóna la paraula a 
la Sra. Cristina Palou.  
 
 
La Sra. Cristina Palou puntualitza: 
 
...els espais que ell ha mencionat abans, a la zona de davant de Telefónica no 
està posat, i ens agradaria molt incidir-hi, si pogués ser. És al carrer, no a la 
zona que fa triangle, encara que fos temporal. Entre els dos carrers, entre el 
lateral i el central és privat. No la façana, hi ha una zona que havia sigut de 
gespa i hi anava la gent amb gossos, que ara està tancada per fer l’obra. No, jo 
em refereixo al carrer, entre el lateral i el central, que és una zona de terra. 
Voldríem que allí hi posessin tanques, encara que fos de manera temporal. No 
és el triangle. De fet, el triangle ja no és accessible.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, dóna la 
paraula a la Sra. Ginesa Pérez per si vol afegir-hi alguna cosa.  
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La Sra. Ginesa Pérez comença el seu segon torn: 
 
Senyor president, senyor regidor, abans he estat tan breu que ni tan sols he 
explicat el problema, perquè l’he explicat tantes vegades que no em volia 
estendre.  
 
En aquest moment, a mi i a la meva comunitat de Balmes 58 se’ns està 
demanat un acte de fe. Jo m’he de creure que vostès demanaran aquestes 
competències. Tenim experiències molt negatives, i vostès deuen conèixer 
perfectament el cas del passeig de Sant Joan número 1, de fa 8 anys. S’ha 
venut la llicència quan ha marxat el propietari, s’ha venut la llicència i vostès no 
poden donar explicacions. No saben si s’ha donat a un ens jurídic, a una 
persona o a una societat. Vostès estan demanant un acte de fe als ciutadans. 
No m’agradaria haver de manifestar-me, em fa moltíssima vergonya haver de 
manifestar-me, però sembla que l’únic que els pressiona a vostès és l’opinió 
pública.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, dóna la 
paraula a la Sra. Charo Martínez per si vol afegir-hi alguna cosa.  
 
 
La Sra. Charo Martínez planteja: 
 
Només un segon. Pel que fa a al passeig de Sant Joan número 20, la Caixa, ja 
hem dit que els dies de cada dia no hi ha cap mena de problema perquè la 
Caixa neteja. Els dissabtes i diumenges la Caixa està tancada, però dins el lloc 
on la gent va a treure diners, està tan ple de cartrons i de porqueria que la gent 
que ha de treure diners treu tot allò i ho deixa a la vorera. Ja no és qüestió de la 
Caixa, sinó que la vorera està bruta. Quan passen a escombrar diuen que tot 
allò no els cap a la bossa que porten i que no ho poden recollir. Què es fa 
dissabtes i diumenges en un passeig de Sant Joan maco, amb gent que 
passeja, i ple de porqueries a les voreres? Alguna cosa s’ha de fer. Gràcies.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, dóna la 
paraula al Sr. Àlex Broch, que la declina, i a la Sra. Aragonés, que ha marxat, i 
tot seguit a la Sra. Marta Rodríguez.  
 
 
La Sra. Marta Rodríguez afirma: 
 
Subscric les paraules de la Sra. Ginesa. Comenten que han demanat la 
transferència de les competències del Consell Comarcal, que té un únic 
inspector per a tot el Barcelonès, i recordem que les visites les programen des 
de Gerència, la Tere o el Màxim. Evidentment la relació ha sigut sempre molt 
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correcta i molt cordial. Les visites de l’únic inspector per als 98 albergs juvenils 
de tot el Barcelonès... inspecció que mai ha arribat. Normativa que infringeixen, 
consum d’alcohol, begudes, fumen, la gent hi pernocta més de cinc nits, no és 
gent jove, no fan activitats educatives i didàctiques, la gent teòricament treballa 
allà, els empadronen, brasilers, argentins, amb tots els respectes, els donen els 
papers i no cotitzen a la Seguretat Social a cambio de cama, empadronament 
de molta gent, infraccions diverses. És una bomba, una patata calenta que 
tenen, i és molt trist que la norma vagi darrera de la realitat. Ja se sap que és el 
principi general del dret, ho sabem, però és una realitat que veuen en diferents 
casos, hi ha cansament i indefensió.  
 
Ha fet referència als expedients oberts, iniciats per nosaltres. Setembre del 
2012, instància a l’Ajuntament conforme hi ha una denúncia per sorolls i altres 
contra aquesta activitat turística que no tenia llicència, i no vam tenir resposta. 
Octubre del 2013, sense resposta. Sorpresa, l’octubre del 2014 l’Ajuntament, 
després de tenir tots aquests expedients oberts i mai contestats, i conèixer les 
desavinences i la poca possibilitat de convivència amb la comunitat de veïns, 
ho autoritzen i fan el comunicat d’activitats i després ho passen al Consell 
Comarcal.  
 
El tema de la Guàrdia Urbana. 37 trucades a la Guàrdia Urbana. Quan vénen, 
si  és que vénen, has de trucar una, dues, tres, quatre o cinc vegades. Han de 
venir, evidentment, i certificar que hi hagi aquests sorolls. Si triguen una hora, 
una hora i mitja o dues hores això implica que has d’estar despert, han de picar 
a l’intèrfon, estar al costat de l’intèrfon perquè no despertin el nen, venir, 
etcètera, una o dues hores sense dormir. Des de l’octubre del 2014 hi ha 
aquest dispositiu, però has de dir expressament que són activitats turístiques, si 
dius que són albergs juvenils, els telefonistes moltes vegades no saben que és 
una activitat turística, i no t’envien el dispositiu especial. És cert que les últimes 
vegades, com aquest diumenge a la nit, a les 5 h del matí, ens van picar a 
l’intèrfon i ens van despertar, el nen despert i nosaltres desperts. Pel tipus de 
feina que tenim, professionals lliberals, rodatges diversos, fem horaris molt 
concrets, i això significa que passem moltes nits sense dormir i això implica 
perill per a la nostra salut, conduïm cotxes, ens movem, ens podem matar. 
M’haig de quedar vídua als 39 anys?  
 
Segueixo. Expedients administratius oberts. Això no és demagògia, són 
realitats. El meu és un cas concret que és extrapolable a tota la realitat, les 
inconveniències, la impossibilitat d’activitats turístiques dins una comunitat de 
propietaris. Senyors, no volem que ens prometin que faran coses, volem 
compromisos, què faran amb les competències que passaran del Consell 
Comarcal a l’Ajuntament, què farà l’Ajuntament, quantes inspeccions. Moratòria 
de les noves llicències, saben que ha sigut un colador de llicències d’activitats, 
abans eren pensions, després habitatges d’ús turístic, i després en sortiran 
altres, perquè aquesta gent se les saben totes. Volem saber què passarà, 
revisió, sanció de les activitats que ja tenen llicències donades. Em nego a no 
poder dormir dos o tres anys més des que hem iniciat la via judicial, perquè via 
Ajuntament la relació és cordial, sí, ens hem reunit moltes vegades i sempre 
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ens han contestat, però no és suficient. Si ho saben, dotin-ho de més eines. No 
pot ser que les comunitats de propietaris estiguem en aquesta situació 
d’indefensió total i absoluta.  
 
Repeteixo. Prou sobreexplotació turística. Stop albergs juvenils o com es 
diguin. Volem dormir. Eixample, Barcelona, barcelonins, volem dormir.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, dóna la 
paraula al Sr. Lluís Rabell. 
 
 
El Sr. Lluís Rabell comença el segon torn: 
 
Molt breument, sobre un tema que surt ara i és important, el tema de les 
competències. Poseu-vos les piles perquè bufen vents més aviat liberalitzadors 
per part de l’altra administració. 
 
Casualment, demà estem convidats al Parlament com a federació a participar 
en una comissió parlamentària que està treballant un nou projecte de llei sobre 
la simplificació dels tràmits administratius. Anunciat així, tot el país es posaria 
dempeus i aplaudiria. Qui no vol una simplificació dels tràmits administratius? 
Però conté un paràgraf molt interessant sobre el traspàs de competències a 
l’àmbit supramunicipal i una liberalització pel que fa a concessió de llicències 
sense estudi d’impacte ambiental. Això obre la porta a tot tipus de 
desregulacions, i cal recordar que el tema dels apartaments turístics que va 
esclatar a Barcelona va tenir un desenvolupament exponencial a partir de les 
lleis Òmnibus que van liberalitzar l’accés a les llicències. Per tant, no només 
haureu de demanar les competències al Consell Comarcal, sinó que potser 
haureu de demanar explicacions de quin són els projectes legislatius que 
afectaran el règim local i que actualment s’estan tramitant a la Generalitat.  
 
Insistir sobre una idea, ara no en farem polèmica perquè no són hores ni és el 
lloc. Nosaltres sempre hem incidit sobre un tema, que val la pena recordar. 
Nosaltres hem demanat un canvi legislatiu important, que depassa 
l’Ajuntament, però ens agradaria que l’Ajuntament liderés aquesta demanda. 
Estem en contra que hi hagi habitatges que tinguin un ús que no sigui 
d’habitatge. Aquest és el problema de fons que tenim a la ciutat de Barcelona. 
L’habitatge és per viure, no per fer negoci ni per especular. I aquest és el 
problema que tenim, més enllà del que es queixen els veïns i veïnes, amb raó, 
de les molèsties i l’incivisme, que és epidèrmic, però més enllà d’això, hi ha una 
pressió especulativa enorme en una ciutat que té un dèficit habitacional 
considerable. Aquest és el problema de fons. I ens agradaria que l’Ajuntament 
de Barcelona, més enllà d’incidir amb els recursos que té, liderés una 
perspectiva més ambiciosa i de contingut més social, no sé si això serà el 
control social del qual es parlava abans, un sentit molt més social del que és 
l’ús de l’habitatge. Moltes gràcies.  
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El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, dóna la 
paraula al Sr. Artur Torredeflot, que ha marxat, i al Sr. Pedro Juan Sánchez, 
que declina tornar a intervenir, i a continuació dóna la paraula al Sr. Gabriel 
Izard.  
 
 
El Sr. Gabriel Izard puntualitza: 
 
Molt breument. El tema del parc dels jardins Just Oliveras, si ja està arreglat, ja 
està.  
 
Pel que fa al tema del passatge, no dubto que es faci la neteja diària, tampoc 
dubto que quan truca la directora de l’escola vostès responguin, però el 
problema no s’ha solucionat. És clar que la neteja i atendre les trucades de la 
direcció no han solucionat el problema, perquè el problema segueix. El 
passatge està brut i la gent amb gossos s’hi segueix reunint. Ho veus quan 
surts tard de les reunions de l’AMPA. Crec que s’han de buscar unes altres 
mesures, no sé quines, parlar amb la gent que porta els gossos, no ho sé. A mi 
em sembla molt bé que sigui un lloc de pas, tots els pares i mares de l’escola 
no tenim cap problema amb la gent que hi passa. El problema és la qüestió 
dels gossos. Més enllà de la neteja diària, que no és suficient, s’ha de buscar 
alguna solució. Gràcies.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, dóna la 
paraula al Sr. Toni Oller.  
 
 
El Sr. Toni Oller explica: 
 
Molt breument. Sobre el tema de Sant Antoni, dir que hi ha un grup de reflexió, 
Fem Sant Antoni, i hi ha voluntat que hi hagi un procés participatiu. 
Evidentment, el tema de les rondes, del mercat, les places del mercat, que no 
passi el que ha passat al Paral·lel, que s’han fet unes places que no són 
adequades, ja n’hem parlat en altres ocasions.  
 
Respecte al cinema Urgell, molt breument. U, vostè ha parlat directament amb 
els veïns de l’illa del cinema Urgell? M’agradaria que si afirma una cosa la digui 
en la seva totalitat. Dos, una cosa és que l’activitat deixés de funcionar fa sis 
anys, però la desaparició definitiva portarà la seva signatura. I això és totalment 
contradictori... Home, és clar, és el polític qui ho fa. Doncs serà el següent 
ajuntament, els propers, no és l’actual administració qui decideix que el cinema 
Urgell es converteixi en un supermercat, no són vostès, no estan prenent ja 
decisions, cap? D’acord, no preneu decisions. Doncs aquest Ajuntament no 
pren decisions, i resulta que en paral·lel s’està parlant del Paral·lel. Quin sentit 
té la potenciació d’una zona cultural i a la vegada tancar el cinema més 
important? Evidentment, aquest tema és un tema menor, entenc que el tema 
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del turisme, de les afectacions i de la gent que està vivint a casa seva... Vostè 
parla del control social, el control social és això, seria bo que hi hagués molta 
més gent, seria bo tenir accés a tota la documentació, a la del cinema Urgell, 
ens agradaria veure si les coses s’estan fent bé. Jo crec que a vostè li agraden 
més els senyors vestits de negre, vostè va en aquesta línia. I també la via de la 
repressió. M’ha sorprès molt que només s’hagi filmat el minut de silenci i en 
canvi tota la sessió del dia no s’hagi filmat. A mi això em sorprèn molt... 
 
S’està gravant? Ah, d’acord, encara sort. Gràcies per corregir-me.  
 
Diré una única cosa. Vostè quan parla de control social potser és perquè té una 
visió més policial, i des d’aquesta perspectiva té el concepte de control social. 
Ho dic perquè alguns hem patit les seves multes i les seves sancions per fer 
cultura. Gràcies.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, dóna la 
paraula a la Sra. Elisabet Rueda, que la declina, i tot seguit al Sr. Ferran 
Velasco.  
 
 
El Sr. Ferran Velasco replica: 
 
Vostè ha obviat el problema referent a la neteja dels voltants del mercat de 
Sant Antoni, un problema important. Li puc dir que no es neteja cada dia, que la 
gent també hi passeja els gossos, i pixen a la porta de les llibreries. Està en les 
seves atribucions millorar això i esperem que així sigui.  
 
Estem d’acord que s’ha de consensuar el projecte de la ronda, i que es pot fer 
una zona més verda, es pot fer una zona més per a vianants. Però els 
comerciants d’aquesta zona ja hem patit el mercat provisional davant, perquè jo 
tinc una tàpia davant i no veig el carrer més enllà de quatre metres. Què 
passarà quan hi hagi el trasllat del mercat? Passarem sis mesos sense cap 
activitat davant, amb una paret o un carreró, o s’agilitzarà el desmuntatge i la 
urbanització d’aquesta nova via? Això és el que més ens preocupa.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, agraeix les 
intervencions i dóna pas al regidor perquè respongui totes les persones en 
segon torn.  
 
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata, passa a 
fer ús de la paraula per contestar el segon torn d’intervencions.   
 
Miraré de ser breu.  
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La Sra. Ginesa parlava d’actes de fe, jo no sóc capellà ni demano actes de fe. 
En tot cas, vostè demani-ho a qui vulgui. Jo l’únic que he intentat explicar avui 
és el que fem, si no s’ho creu,  jo no puc pensar per vostè. Vostè mateixa. He 
intentat ser molt diàfan, reconeixent les nostres dificultats, reconeixent les 
nostres limitacions, que són moltes, reconeixent que tenen una part 
importantíssima de raó i de veritat. Vostè diu que li demano un acte de fe, no li 
demano cap acte de fe, que ho sàpiga. No és la meva intenció fer actes de fe. 
Acostumo a funcionar per fets. Segurament no tindré una llarga llista d’amics, 
en aquest sentit. Intentem explicar les coses tal com són, amb totes les 
limitacions i amb totes les dificultats que hi ha. No li dic que això ja ho tenim, 
que ho farem demà i que no s’amoïni que solucionarem el problema. Li dic que 
és molt difícil i molt complicat, i que hi estem treballant, en aquest tema. «No 
m’ho crec», doncs escolti, no li dic que em cregui, només faltaria. En tot cas, 
intento ser conseqüent amb les meves paraules. La seva interpretació de les 
meves paraules... no sóc membre de l’Església, no demano actes de fe a 
ningú, parlo de fets.  
 
Respecte al passeig de Sant Joan, n’és molt coneixedora d’aquest procés? A 
fons? Al Sr. Viader ja el conec, i n’hem parlat. A fons el coneix? Doncs cada 
tema té les seves complexitats. Si el Sr. Viader hi fos, podríem parlar-ne a fons. 
En aquest cas, deixem-ho així.  
 
Respecte al tema del que indicava la Charo Martínez, el tema de la neteja si 
és dins ho ha de fer l’entitat, ho reitero, i si és fora, els que van amb el carret no  
tenen capacitat per recollir-ho, però automàticament truquen i envien un altre 
camió més gran i ho netegen. En aquest sentit, és el que podem fer i farem.  
 
Respecte a la Sra. Rodríguez, nosaltres fem un oferiment, no sé què més dir. 
Si després de tot el que hem explicat avui, i amb totes les limitacions i dificultats 
que tenim... ho intentarem fer, no ens inhibim en l’oferiment i en la 
col·laboració. La Guàrdia Urbana ha de prioritzar les actuacions a la nit, i a 
vegades arriben més tard perquè troben una urgència amb més gravetat, a 
vegades hi ha situacions de violència, hi ha situacions d’agressions, i en aquell 
moment prenen la decisió. A vegades arriben una hora tard, a vegades arriben 
a temps, però en tot cas, aixequen acta sobre les situacions, i és un acumulat.  
 
(Parla la Sra. Marta Rodríguez amb el micròfon apagat.) 
 
Sempre. De totes les operacions que es fan. És més, queda registrada per 
telèfon la seva trucada i queden registrades les unitats que s’hi han dedicat, el 
resultat final de l’operació. Tot queda registrat. Nosaltres ho demanem.  
 
(Parla la Sra. Marta Rodríguez amb el micròfon apagat.) 
 
Nosaltres les demanem.  
 
 
La Sra. Marta Rodríguez intervé:  
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No ens consta que hi hagi actes... 
 
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata, continua 
responent les intervencions:  
 
Es registra telefònicament, per número.  
 
Jo entenc que les situacions siguin molt complicades, però també ha 
d’entendre que a vegades posar en dubte coses que són correctes tampoc és 
correcte. Entenc i comparteixo el neguit que pot tenir, però tot té un límit. 
Nosaltres actuem, ens posem a disposició, estem oferint tota la informació 
disponible per poder actuar. Vostè ho posa en dubte? Pel que jo sé, que crec 
que és bastant, és així. Es registra, hi ha tota la informació, totes les operacions 
queden registrades, totes les actes queden registrades, els expedients 
s’instrueixen amb tota la informació i com a persona afectada hi pot accedir. Si 
no hi ha accedit digui-m’ho ara i aquí perquè això seria...  
 
(Parla la Sra. Marta Rodríguez amb el micròfon apagat.) 
 
Molt bé. Doncs ja està, és això.  
 
(Parla la Sra. Marta Rodríguez amb el micròfon apagat.) 
 
Vostè és la persona afectada, només faltaria.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, intervé per 
demanar que no encetin un debat, tot i entendre el neguit de les persones 
afectades.  
 
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata, afegeix:   
 
Jo no tinc una bola de vidre, també l’hi he de dir. Si els veïns ens indiquen els 
problemes que existeixen, hi actuem. Ja l’hi he dit, ho reconec i ho dic aquí 
mateix, vostè és una professional lliberal i a vegades la celeritat en la resolució 
de problemes en el món professional i laboral és la que és. En l’àmbit de 
l’Administració té una velocitat. He dit, pel que fa a aquest tema i a altres, que 
aquesta velocitat normalment no coincideix amb el neguit i la pressió que tenen 
els veïns, i comparteixo aquest neguit. Ho torno a dir. El que passa és que amb 
els instruments que tenim, actuem. I és el resultat final del procés. Vostè té tota 
la llibertat del món per poder fer les reflexions que ha fet, i ja he expressat la 
meva opinió, però el problema de tot plegat és que amb els instruments magres 
que tenim hem d’intentar donar resposta a això, i ho estem intentant, en aquest 
cas i en altres casos. També cal dir que no és una generalització, no hi ha 450 
casos al districte, estem parlant de dos, tres, quatre, cinc, sis casos que hi pot 
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haver en un districte de 270.000 habitants, exactament igual que en el cas dels 
habitatges d’ús turístic. Tenim 4.200 llicències d’apartaments turístics, i dues 
denúncies a la setmana. Per tant, no vull defensar ni atacar res, simplement 
constato això. I entenc el neguit individual d’una pressió determinada en un 
entorn determinat, i no seré jo qui defensi l’activitat turística si es fa malament. 
Hem d’actuar, i actuem. Crec que m’he d’explicar, perquè si no, al final, sembla 
que estiguem aquí fent tàctica.  
 
Respecte al tema que planteja el Lluís Rabell, jo no faré consideracions dels 
processos parlamentaris ni de les lleis parlamentàries, bàsicament em limito a 
mirar d’avançar-me als problemes als quals pugui avançar-me i, sobretot, a 
aplicar la normativa vigent que tenim a les nostres mans per intentar solucionar 
els problemes, perquè generar-me els problemes a mi mateix seria una cosa 
bastant surrealista. El meu interès és que tot funcioni fantàsticament bé, i quan 
no funciona, ho reconec, reconec que no va i ja està. Si no, seria un tio 
raríssim, i us puc garantir que no ho sóc, almenys pel que fa a aquest tema.  
 
Pel que fa al tema de l’habitatge, és un plantejament que fas, molt lícit i molt 
raonable. A part d’habitatges d’ús turístic hi ha un altre tipus d’activitats que es 
fan en els domicilis, que a vegades és activitat de despatxos, que es 
comparteixen amb els domicilis. Quan entrem en aquest tipus de reflexió, 
entrem en moltes reflexions. Només ho indico, no sóc el legislador. Els locals 
comercials estan en finques d’habitatges, etcètera.  
 
Sr. Izard, mirarem el tema, però la veritat és que a l’inici de cada jornada 
lectiva nosaltres hem netejat abans, i en el moment en què els nens 
accedeixen a l’escola, l’accés a l’escola està net.  
 
(Parla el Sr. Gabriel Izard amb el micròfon apagat.) 
 
Mirem a veure quina és l’hora adequada. Mirem-ho. És enviar la brigada de 
neteja a una hora o a una altra. Cal veure com ho podem fer perquè sigui 
efectiu.  
 
Toni Oller, no sóc el propietari del local del cinema Urgell. Jo em faig 
responsable d’allò que sóc responsable, no em facis responsable d’allò que no 
sóc responsable, perquè al final és una mica esgotador tot plegat. Si el cinema 
Urgell decideix tancar és perquè el propietari del cinema Urgell decideix tancar, 
no perquè el regidor del Districte tingui res a veure amb això, ja està. Tota la 
resta són interpretacions que són pixar una mica fora de test, si em permets 
l’expressió. En qualsevol cas, sí que és veritat que ens han expressat el fet que 
en el procés públic... i a més tu hi pots accedir, en vam parlar en el procés del 
Paral·lel, el projecte estava en exposició pública, t’ho vaig explicar al Consell de 
Barri de Sant Antoni. Doncs en aquest cas és el mateix, tot això és públic. No 
és mentida, és desconeixement. No ho saps i ja està.  
 
(Parla el Sr. Toni Oller amb el micròfon apagat.) 
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No et vas assabentar del procés...  
 
Jo no amago res.  
 
El procediment administratiu no el marco jo, és públic. Pàgina web de 
l’Ajuntament de Barcelona, fins i tot et vaig donar l’adreça, 
www.bcn.cat/urbanisme, allà trobes els projectes, tots els que estan en revisió.  
 
(Parla el Sr. Toni Oller amb el micròfon apagat.) 
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, intervé per 
demanar que no entrin en un debat.  
 
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata, continua:   
 
I aquest procediment que tu dius no només és públic, tots els grups polítics el 
coneixen, és públic perquè tothom hi pot accedir, tothom pot fer al·legacions, tu 
també pots fer al·legacions.  
 
(Parla el Sr. Toni Oller amb el micròfon apagat.) 
 
Ara, en aquests moments.  
 
(Parla el Sr. Toni Oller amb el micròfon apagat.) 
 
Tu em dius que no ets una web, i jo no sóc...  
 
 
El Sr. Toni Oller replica: 
 
Amagues informació.  
 
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata, respon:   
 
No saps de què parles.  
 
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, intervé per 
demanar respecte.  
  
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata, continua:   
 
No saps trobar-la ni buscar-la, crec que és una cosa mútua. Arriba un moment 
que això sembla el tiro al plato.  

http://www.bcn.cat/urbanisme
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Al Sr. Velasco, el tema de la neteja del mercat. És veritat que als mercats, 
sobretot a les zones de càrrega i descàrrega, es produeix brutícia. Mirarem 
amb l’Institut de Mercats quin són els procediments de neteja i mirarem si hem 
d’intensificar més el tema de la neteja a l’entorn.  
 
El tema del desmuntatge del mercat. El nostre interès és doble. D’una banda, 
que el mercat nou estigui al més aviat possible en funcionament i, per tant, 
reduir al màxim les molèsties que significa un mercat provisional. El provisional 
és una molèstia, no només aquest sinó també el que tenim al Ninot. Generen 
molèsties als entorns, i en aquest cas molt prolongades en el temps. Estem 
parlant de gairebé nou anys que haurem patit el procés d’aquesta obra. El 
nostre objectiu és treure el provisional al més aviat possible. És una obra que té 
uns fonaments mínims, i en aquesta part concretament s’hi haurà de fer una 
intervenció molt contundent per retirar-ho. La coberta, les estructures, les 
parets, són fàcilment retirables en una primera fase. Segurament serà una zona 
que quedarà una temporada amb tanques perquè es retirarà la fonamentació 
del mercat provisional, que és una fonamentació contundent, no és un 
ancoratge fàcil, però tot l’embolcall, tota la cúpula, tot el que seria l’impacte 
visual directe de l’edifici provisional és fàcilment retirable. És més complicat el 
trasllat dels operadors del mercat cap al nou mercat, tot allò que es volen 
emportar, que no l’obra de desmuntatge, que es pot fer amb certa rapidesa. 
Crec que pot ser molt ràpid restaurar l’estat original, o el que es decideixi, 
sobretot reduint l’impacte visual i recuperant la tipologia de carrer. Tot aquest 
tub que aquests anys heu hagut de patir el tornarem a posar en condicions amb 
certa rapidesa.  
 
Una altra cosa és tot el debat que se suscitarà, ja l’hi avanço. Se suscitarà un 
debat a l’entorn d’aquest espai que no l’impulsa l’Ajuntament, ja m’ha arribat 
que el teixit associatiu, veïnal, comercial, etcètera... de fet, cada cop que tinc 
una reunió a Sant Antoni aquest tema surt i m’ho fan avinent. També li dic que 
segurament serà un tema de debat en el futur. Però són dues coses diferents, 
una cosa és la retirada de l’obstacle que significa el mercat provisional i una 
altra és el condicionament d’aquest tram de la ronda de Sant Antoni.  
 
El president del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños, dóna per 
finalitzada l’Audiència Pública a les 20.56 hores, després de dues hores i vint-i-
sis minuts de durada i de la intervenció de 14 persones del públic que han 
pogut presentar les seves inquietuds, problemàtiques i situacions relatives al 
districte de l’Eixample, en dos torns d’intervenció i amb resposta directa per 
part del regidor del Districte, el Sr. Ardanuy. 
 
Bona nit a tothom.  
 
 


