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ACTA núm. 5/2016 

ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 
DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

 
 
Al centre cívic Fort Pienc, el dia TRES DE NOVEMBRE DE 2016 a les 19.10 
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 de la regidora de 
l’Ajuntament de Barcelona Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol i la 
vicepresidència de la consellera Teresa Maria Pitarch i Arbós, assistits per la 
secretària delegada del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. A efectes d’assessorament, hi assisteix també el gerent del Districte, 
el Sr. Màxim López Manresa. 
  
Hi concorren també la regidora del Districte de l’Eixample, Ima. Sra. Montserrat 
Ballarín Espuña. 
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels veïns i 
veïnes i representants de les associacions i entitats, així com de les respostes 
per part de la regidora i de la presidenta del Consell Plenari del Districte de 
l’Eixample. 
 
La presidenta, constatada l’existència de quòrum legal, saluda els assistents i 
obre la sessió d’Audiència Pública del Districte de l’Eixample a les 19.10 hores, 
que comença. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
inicia la presentació de l’Audiència: 
 
Molt bona nit a totes i a tots. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, en 
aquest òrgan de participació, que és l’Audiència Pública del Districte i que avui 
celebrem, com ja ve sent habitual, en aquest cas avui la celebrem al barri del 
Fort Pienc. 
 
En principi, voldria fer una recomanació. Ara han entrat a última hora sis o set 
demandes de paraula. No hi ha cap problema. Tothom pot parlar. Però jo 
recomanaria, si us plau, als qui vulgueu intervenir en la propera Audiència 
Pública, que ho demaneu amb una mica de temps o bé entrant al Districte, a 
l’OAC, o bé per correu electrònic demaneu paraula a fi i efecte que la regidora 
pugui preparar-se la resposta. Perquè, és clar, si improvisem ara una pregunta 
que la regidora no s’ha pogut mirar, potser la resposta que us donarà podria ser 
més completa si ho demaneu el dia abans de l’Audiència Pública. 
 
Per tant, jo ara el que sí que faré és, per ordre en què s’han anat presentant, 
aniré donant les paraules. I en la primera, que es va presentar el dia 27 
d’octubre, demana la paraula la Sra. Maria Àngels Aragó Gassiot. Aquesta 
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senyora ve en representació de l’Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample i de la 
Vocalia de Salut de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample. Doncs, si 
és aquí, té la paraula.  
 
Pot venir al micro, si us plau. 
 
 
La Sra. M. Àngels Aragó saluda tothom i es presenta: 
 
Jo sóc veïna de l’Esquerra de l’Eixample i, bé, sóc veïna i afectada per la 
radiació electromagnètica, i a causa d’això i que em vaig trobar molt malament 
per unes antenes de telefonia mòbil que em van posar davant de casa, vaig 
estar informant-me i intentant veure si podia solucionar el tema, cosa que no 
vaig poder fer individualment, i per això ara he buscat la solució en un àmbit 
més col·lectiu. 
 
No és un problema únicament meu. Hem estat recollint signatures i hem vist 
que molta gent s’ha trobat amb aquest mateix problema, que ha tingut 
problemes de salut des del que seria insomni, problemes d’ansietat, irritabilitat, 
falta de tensió, problemes vasculars, problemes d’espasmes, etcètera. I tot això 
sense saber d’on et ve fins que, casualment, vaig trobar una gent de la botiga 
Electron que em van vendre un aparell mesurador d’ones i quan vaig mesurar 
casa meva se’m van posar els pèls de punta. A partir d’aquí em vaig apantallar 
la casa i he pogut anar recuperant la salut, però no estic tranquil·la ni amb els 
nens que viuen al meu edifici, ni amb la gent gran ni amb tota la gent que viuen 
als edificis de la vora, i no solament els que són a prop, perquè penseu que el 
barri és ple d’antenes de telefonia mòbil. I no solament això, que és ple 
d’antenes, sinó que han posat 189 punts wifi, el barri amb més punts wifi de tot 
Barcelona. En un barri com, per exemple, Sant Andreu n’hi ha 29 de punts wifi, 
però, en canvi, a l’Eixample en necessitem molts... no sé per què, encara no sé 
per què. Però el fet és que n’han posat com 189. 
 
Tot això vol dir que tenim una radiació electromagnètica constant que ens està 
afectant la nostra salut d’una manera constant. Per això vam recollir signatures 
i vam fer un escrit per explicar-ho a l’Ajuntament i hem portat... avui porto més 
annexos. Per exemple, avui he portat un annex que fa referència a l’Ajuntament 
de Santa Cruz de Tenerife, que va treure 50 de les 170 antenes de telefonia 
mòbil que tenien al municipi, i les altres les van deixar als afores perquè no 
afectessin la salut de la població. Vaig parlar també amb un senyor de telecos 
de l’Ajuntament, ja fa un parell d’anys, i em va dir que amb l’antena de telefonia 
mòbil que tenim a Collserola teníem cobertura per a tota la ciutat. Avui he parlat 
amb un senyor que també és especialista en telecomunicacions i m’ha dit que 
no solament per a tota la ciutat, sinó que arribaria la cobertura fins a Tarragona. 
Llavors per què ens han de posar tantes antenes? Probablement perquè es fan 
la competència entre les empreses i, a més, se’ls deixen fer. O sigui tenim una 
legislació absolutament tolerant amb tots aquests aspectes, absolutament 
tolerant, que deixa fer el que els dóna la gana a les empreses, però no té en 
compte, lògicament... les empreses no tenen en compte la salut. 
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Per això demano que, per favor, qui ho tingui en compte sigui l’Ajuntament del 
Districte i d’on sigui. Aquí he afegit en aquest escrit alguns articles dels drets 
humans, de la Constitució espanyola i de l’Estatut d’Autonomia que fan 
referència al dret a la salut que tenim els ciutadans. Els ciutadans tenim dret a 
la salut i a estar informats de tot allò que afecta el medi ambient i la nostra 
salut. I quan ens posen antenes de telefonia mòbil al davant no ens informen 
de res. És més, ens les posen camuflades perquè no ens n’assabentem. Tot 
això és el que tinc aquí escrit i ho estic intentant resumir i no sé si voleu que us 
ho llegeixi fil per randa, que és el que pensava fer, però és que és bastant llarg 
i he volgut resumir. 
 
No sé si us han passat per aquí el mapa d’antenes i el mapa de punts wifi i, a 
veure, per exemple, diu «veïnes i col·lectius del barri volem demanar a 
l’Ajuntament que...». 
 
Més o menys el resum era aquest... Llavors, a veure, ara vindrà una companya 
a llegir exactament ―perquè, és clar, tot això és molt llarg―, a llegir les 
demandes concretes i jo crec que la resta ja ho he resumit. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a una altra ciutadana que sol·licita 
paraula per tal de parlar sobre el problema de les antenes de wifi. 
 
 
La ciutadana comenta el següent: 
 
Que treguin antenes del barri de l’Eixample o que redueixin el seu nivell de 
radiació fins a assegurar-se que als habitatges no hi entren més de 200 
milivolts, que és la radiació màxima establerta per a un descans reparador. És 
la Resolució 1815 del Consell d’Europa.  
 
Que no posin ni més antenes ni més punts wifi al barri de l’Eixample de 
Barcelona, ni als transports públics de Barcelona. De la mateixa manera que ja 
fa temps es va imposar el dret dels no-fumadors, també dels que volen anar en 
bicicleta, per què no es creen zones blanques per respectar el dret dels qui les 
radiacions ens perjudiquen o simplement no volem estar sotmesos a aquest 
excés de contaminació electromagnètica? 
 
El punt 3. Que es canviï la normativa vigent sobre antenes de telefonia mòbil 
atenent el principi de precaució del Consell d’Europa per al benestar de la 
ciutadania i no només per als interessos empresarials, considerant, a més, que 
la normativa actual és totalment obsoleta, atès que és de l’any 1998 i està 
basada en criteris invàlids, ja que no considera els efectes no tèrmics sobre la 
salut, uns efectes que estudis més recents han comprovat sobradament. 
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El quart punt. Que avaluïn els riscos evidents pels danys observats, s’informi 
dels resultats i s’adoptin mesures preventives i correctores per protegir la 
població. 
 
El cinquè. Demanem que es racionalitzi l’ús de la tecnologia, potenciant l’ús del 
cable i d’aparells que no emetin radiació electromagnètica, i s’informi 
acuradament els ciutadans fent campanyes preventives sobre l’ús inadequat de 
les noves tecnologies. 
 
Per tot això, demanem als nostres representants del districte que siguin actius 
en la no-aplicació de la Llei d’antenes del 2014, aprofitant la no-existència de 
reglament per, basant-se en les ordenances de l’Ajuntament de Barcelona o en 
allò que més convingui, protegir els ciutadans, com és la seva obligació. 
Gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula al Sr. Àlex Broch, de l’Associació de 
Veïns per un Eixample Sostenible, que tocarà diferents punts. El primer punt és 
la situació i solució de la cuina il·legal al carrer de Casp, 144. 
 
 
El Sr. Àlex Broch saluda i passa a exposar la situació: 
 
Com vostè ha dit, es tracta d’una cuina il·legal que és... Jo parlo en nom dels 
veïns del carrer de Casp, 144, i, per tant, és una cuina il·legal que es troba a 
l’entresòl A. Això ja va motivar... Faig una contextualització per entendre-ho 
millor; tindré dos moments: la descripció i una problemàtica derivada d’aquesta 
cuina que és important de tenir en compte per a la seva solució.  
 
Va haver-hi una primera sol·licitud de denúncia a l’Ajuntament amb data 4 de 
maig. D’aquesta denúncia es va produir després una intervenció en una 
Audiència Pública, com la que estem realitzant ara nosaltres, per part d’un veí 
que ens acompanya i que després prendrà la paraula, el Sr. Valentí Ferran. 
Sintetitzo: explicava que, concretament a l’entresòl A, hi ha una suposada 
escola de cuina, Mescladís Organització, que també funciona ―i aquest és el 
problema― com a cuina d’un restaurant amb el nom d’Espai Mescladís, que és 
al carrer de Carders 35. Per tant, és una cuina en què es fan menjars a 
l’entresòl de Casp, 144, i aquests menjars que es fan allà es traslladen a un 
altre districte. No sé si hi ha conflicte de districtes en aquest cas... Tenim aquí 
les fotografies que ho mostren, tenim un pen drive que ho mostra, i s’atén els 
dinars que a Carders, 35, es produeixen. 
 
Aleshores els veïns estem informats ―va dir en la intervenció del veí en una 
audiència―, per part del nostre administrador, que sí que es poden realitzar 
tasques pròpies d’una escola de cuina, però de cap manera seria legal una 
cuina que traslladés o treballés per un restaurant en un altre carrer de la ciutat. 
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Vista aquesta situació, es va fer la denúncia, i l’Ajuntament va intervenir, com 
correspon, creiem, oportunament, i va fer una inspecció. La inspecció i el 
resultat, amb data d’1 de juliol, com que és un element públic, el tenim aquí, els 
veïns l’han anat a buscar. I l’informe de la inspecció del mateix Ajuntament, és 
a dir, de les persones que són a la taula i ens representen, diu claríssimament 
«activitat no ajustada a llicència»; també diu que «aquest fet constitueix una 
infracció dels títol III i IV de la Llei del 20/2009, del 14 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, que preveu el règim de llicència 
ambiental de les activitats». 
 
Per tant, ens trobem, segons l’Ajuntament mateix diu, amb un expedient obert 
per una activitat il·legal ecològicament s’obre una possibilitat que l’altra banda 
faci algunes al·legacions. Han passat dos mesos i aquestes al·legacions no 
s’han produït. Per tant, el problema està en què això ha de continuar... per quin 
camí?, és la pregunta que fem. Però també sabem que avui, unes hores abans 
d’aquesta Audiència, l’Ajuntament ha anat a inspeccionar aquest local. Per tant, 
aquí tenim un interrogant, que és el que volem preguntar.  
 
Però el problema no és aquest. El problema es deriva de què és el carrer 
Carders, 35, i qui organitza aquests dinars amb una cuina il·legal. I aquí tenim 
una fundació privada, Ciutadania Multicultural. És a dir, al darrere hi ha una 
ONG o suposada ONG que ―amb tots uns valors que crec que ningú pot posar 
en qüestió, com és el de la solidaritat i la interrelació entre les cultures i la 
gent― està realitzant una activitat il·legal en un espai que no li correspon. I 
aquest és el tema, és a dir, és un tema polític que hem de tractar amb molta 
atenció, perquè, en paraules col·loquials, s’està utilitzant com a tapadora una 
escola de cuina que exerceix com a escola de cuina però, a més, exerceix com 
una cuina il·legal per servir els dinars a Carders, 35.  
 
Aleshores, jo crec que totes les ideologies que estan representades en una 
Audiència com aquesta, que són ideologies que poden estar en acord o en 
desacord en certs aspectes, crec que tots estarem d’acord que el que hem de 
fer i defensar és evitar un conflicte de convivència entre tots, evitar 
desestructurar una societat, com veiem que està passant a molts països 
d’Europa entre migrants i residents i, per tant, amb una solució o amb una 
situació en què estem d’una il·legalitat ―malgrat que al darrere hi pugui haver 
una activitat que tots estem d’acords que es pugui realitzar sempre que la cuina 
respongui a les lògiques de funcionament oportunes―, creiem que el que cal 
és que s’apliqui la llei, que tothom té els mateixos drets i els mateixos deures i 
que, per tant, això s’ha de resoldre. 
 
La pregunta és per què aquests dinars es fan a Casp, 144, i no es fan al mateix 
Calders, 35. Allà hi hem estat, hem vist que hi ha una cuina. Potser la cuina no 
s’ajusta al que pretenen fer, aleshores el que s’ha de fer són dinars que 
s’ajustin a la cuina d’allà o que l’Ajuntament trobi la manera perquè a Calders, 
35, hi pugui haver permís per tenir una cuina o, si no, que es trobi el lloc perquè 
aquesta cuina es pugui fer. El que sí que és evident és que aquest sentit de 
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solidaritat que tothom defensa, els mateixos veïns també el defensen, 
lògicament. 
 
Per tant, el tema és què passa amb una cuina il·legal on la mateixa inspecció 
demostra que pot tenir perill? Què passa si aquest perill es desencadena i allà 
hi ha una incidència de foc, amb un Ajuntament que està advertit d’aquesta 
situació, amb uns veïns que el seu ascensor es converteix en un 
muntacàrregues de menjar pujant i baixant, amb uns veïns, com, per exemple, 
els tenim aquí avui entre nosaltres ―del primer... si això és entresòl A, el del 1r 
A―, que han de viure i patir les males olors o les olors que al llarg de tot el dia 
es produeixen, quan no és escola de cuina i els caps de setmana també? Què 
passa amb un trasllat de menjars que circulen no de forma del tot legal per la 
ciutat quan, per exemple, fa poc a la premsa havíem llegit que l’Ajuntament 
havia intervingut en tretze locals de la ciutat per les seves cuines deficients i de 
menjar que es produeixen? 
 
Per tant, aquí hi ha tota una sèrie d’elements i tota una sèrie d’incidències que 
voldríem saber. Aleshores, com que aquest matí a la una, sis hores abans 
d’aquesta audiència, sabem ―perquè els veïns hi eren― que s’ha produït una 
inspecció de l’Ajuntament. L’inspector ha trucat a la porta ―acabo de 
seguida...―, l’inspector ha trucat a la porta, la porta de l’entresòl no s’obria. Ha 
insistit. La porta de l’entresòl no s’obria. Ha insistit. La porta de l’entresòl A no 
s’obria. Finalment, ha trucat a un veí. La veïna l’ha obert i aleshores aquesta 
persona ha pogut entrar en aquest espai de cuina il·legal, que és aparentment 
una escola de cuina i, mentrestant, han anat arribant menjars i, lògicament, el 
que ha passat un cop l’inspector ha traspassat la porta ja no ho sabem. 
 
Per tant, la pregunta que els veïns fan a aquest Ajuntament i a aquest Districte 
és quina és la situació de l’expedient que es va obrir amb data 7 de juliol i quina 
és la continuïtat per a la solució d’una il·legalitat que té perill per a la comunitat 
de veïns i que realment voldríem tenir resolta al més aviat possible. Moltes 
gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula al Sr. Valentí Ferran, que parlarà del 
mateix tema. 
 
 
El Sr. Valentí Ferran saluda, es presenta i comenta: 
  
Parlo en nom dels veïns afectats per les activitats de Mescladis.org per donar 
tot el suport a les paraules que acaba de pronunciar el Sr. Broch.  
 
Volia comentar que, com diu l’informe del Departament de Llicències i 
d’Inspecció del Districte de l’Eixample, de data 1 de juliol del 2016, no s’ha fet 
el TLA, el trasllat de llicència d’activitat, a nom de l’actual titular, Fundació 
Ciutadania Multicultural Mescladís, que des de llavors no ha al·legat res, i al 
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final d’aquest informe diu de forma clara i breu: «Deficiències que cal corregir: 
activitat no ajustada a llicència.» Demanaríem només una cosa a les autoritats 
del Districte: que actuïn en conseqüència del que diu l’informe del Departament 
de Llicències i Inspecció del Districte. Gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol,, 
agraeix la intervenció i cedeix la paraula a la Sra. Charo Martínez.  
 
 
La Sra. Charo Martínez saluda i planteja el següent:  
 
Jo d’entrada vull insistir sobre el tema que fa tant de temps venim posant sobre 
la taula: els pisos turístics. Hi ha una qüestió que enumeraré, de Bailèn, de 
ronda de Sant Pere a Gran Via, pujant a mà dreta, és una enumeració 
rapidíssima: número 2, tres pisos; número 4-6, hotel NH Podium; número 8, 
quatre pisos turístics; número 10, residència dels dominics; número 12, quatre 
pisos turístics; número 14, tres pisos turístics; número 16, cinc pisos turístics; 
número 18, apartaments que pertanyen al BBVA; número 20, tres pisos 
turístics; número 22, sis pisos turístics, a més de la discoteca; número 28, dos 
pisos turístics; número 30, edifici de La Caixa; número 32, cinc pisos turístics; 
número 34, Bankia; número 36-38, escola; número 40-42, pensió i dos pisos 
turístics; i número 46, tres pisos turístics.  
 
Això és només un trosset del carrer de Bailèn, un trosset, amb la particularitat 
que la suma d’aquests pisos turístics no és real, perquè els pisos turístics que 
hi ha en un replà tenen dues portes, però després s’obren les portes i hi ha 
dues portes més i al darrere de cada una d’aquestes portes hi ha habitacions, 
habitacions, habitacions... És a dir, no sabem quants turistes hi ha a cada pis 
turístic.  
 
Dit això, volem remarcar que continua la marxa dels veïns i veïnes del barri, els 
que poden, i els que es queden pateixen les conseqüències d’un turisme 
desenfrenat. Els que es queden, que no són propietaris generalment, pateixen 
un bullying angoixant. Els comerços de proximitat s’afebleixen cada vegada 
més. Continua la desarticulació d’aquesta zona de la Dreta de l’Eixample sud, 
igual que en altres barris de la ciutat.  
 
Hi pot haver algun tipus de solució? No tinc ganes de riure. Legals, il·legals, els 
problemes són els mateixos. 
 
Per fer una mica més d’insistència jo dono la paraula a la Sra. María Jesús 
Pascual, que pertany a l’Associació de Veïns. Gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i cedeix la paraula a la Sra. María Jesús Pascual. 
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La Sra. María Jesús Pascual saluda i diu: 
 
Yo, como bien decía la Charo, resulta que me vengo de Bailèn, 28, encima de 
Bailèn, 22, luchadora hasta el máximo por la dichosa discoteca, que no hemos 
podido hacer nada, me encuentro que me tengo que ir porque resulta que hay 
dos pisos turísticos... Ya en Bailèn, 28, aparte de vivir yo, tengo una residencia 
geriátrica que llevo 33 años con la residencia. Nunca se nos ha hecho caso, le 
han dado prioridades a las discotecas y a esta cosa... La residencia, por 
supuesto, no se va a ir y yo sí que me he tenido que ir.  
 
Pero resulta que yo pensando que iba a buscar, que ya no podía aguantar más, 
resulta que me vengo a vivir aquí, a la calle Nápoles con Gran Vía. Me ofrecen 
el oro y el moro, pago 1.400 euros de alquiler. Me dicen que era una casa que 
lo que pretendían era que habría gente bien, que tal cual. Mira por donde, llevo 
dos años y lo que he estado aguantando 33 años en la calle Bailèn, 28, con 
muchos ruidos, imaginaros, no lo he podido aguantar en la Gran Vía 718. Hay 
un piso turístico, que no lo llaman piso turístico porque es un chico belga que 
tiene que pagar un alquiler de 2.400 euros, que tiene seis habitaciones, que 
tiene cada día, cada semana van p’arriba, p’abajo, p’abajo, p’arriba, suben 
unos, marchan otros y tal y cual.  
 
Aparte tienen una terraza con animales, con la marihuana plantada, con un 
gato, con un perro no, con un conejo que es más grande que el gato, con ratas 
de tanto en tanto, con una cantidad de porquería impresionante y empiezo a 
quejarme. Primero pongo una denuncia en el Ayuntamiento. Nada. Segundo, 
como no me hacen caso, bueno no me contestaban... La primera denuncia que 
pongo es el día 17 de julio de 2015; la última denuncia, harta porque las 
denuncias no van a ningún sitio y de eso puede dar fe la Guardia Urbana 
porque las criaturas... y a dar fe de ellas les tengo que agradecer mucho 
porque cada semana han estado viniendo, casi cada semana por las juergas 
terribles que hacían y a las dos, las tres de la madrugada ha venido la Guardia 
Urbana, a veces para calmarme porque no podía ya ni con mi alma... 
barbacoas a las tantas... Y al final decidí que tenía que salir de ahí.  
 
Voy a hablar con los dueños, le escribo una carta a la alcaldesa que, caray, la 
alcaldesa no la ha debido de recibir o el correo va mal porque yo no he recibido 
nunca ni una contestación. Llamo al teléfono que ella o el equipo se dignaron a 
mandar en una carta, que yo no sé para que se gastó tanto dinero en la que 
nos pusieron un número de teléfono. Yo llamo al número de teléfono, me 
contestan, me dicen que cómo quiero ser contestada, si por escrito, por email o 
por teléfono. Le digo que por teléfono porque me quiero explayar y quiero decir 
lo que tengo que decir. Todavía a día de hoy estoy contestando, y yo ya no 
estoy en ese piso. 
 
Piensen que he aguantado 33 años allí con Bailén, 22, y miraos el ruido que ha 
hecho y lo que he estado padeciendo que no he podido aguantar dos años. He 
ido a hablar con los dueños; al dueño le importa un bledo porque es el dueño 
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de media Barcelona. Este señor tiene en concreto pisos por todos los sitios. Lo 
conozco, voy a hablar con el Sr. Joaquín, me dice que sí, que lo entiende, que 
tal, que le sabe mal, María Jesús, que tal cual. Le digo: «Mira, o lo solucionas o 
yo me voy». «Sí, sí, te prometo...»  
 
La promesa, ¿qué fue? Que al final el día 1 de octubre le presento una carta y 
le digo que me tengo que ir porque no puedo más. Y no pude más, hasta tal 
punto que yo en mi vida no he tomado una gota de alcohol, cojo una botella de 
esto, es verdad, cojo una botella de vermut blanco y me la trinco; le faltaba un 
poco y no podía más. Al final, claro, tienen que venir, me tienen que llevar al 
hospital y es así. Voy y vuelvo a hablar con él porque, además, es conocido, 
porque la Alta Química está justo en la calle Casp al lado de La Caixa y yo, ya 
ves, es dar la vuelta, le digo lo que me pasa y que me voy. Oh, que le sabe 
mal. Le digo: «Me voy a ir, me tienes que pagar lo que te dejé de fianza ―que 
no era poco, que le dejé casi 3.000 euros― y me tienes que pagar ahora 
mismo el traslado porque yo no me voy, a mí me estáis echando. Yo he venido 
aquí y me dijisteis esto.» «Que sí, que sí, que sí.» Bueno, pues no tan solo no 
me han pagado la fianza, no tan solo no me han pagado nada, sino que me van 
dando largas al asunto y encima me dicen que me busque un abogado. Me lo 
buscaré. 
 
Pero yo con todo esto, yo tampoco, a los chavales que están abajo, si se les 
puede decir chavales porque es una gentuza... 
 
Hoy venían diez, hoy venían quince... Y entonces yo no les echo la culpa a 
ellos, no, no, yo les echo la culpa a las entidades que dejan que estos pisos se 
alquilen a esos precios y se haga todo eso que se está haciendo. Ellos tienen 
todo el derecho de ser jóvenes y hacer lo que hacen, porque son jóvenes de 
las juergas de todo, pero quién los controla, por qué no los controlan. Y los 
pobres de la Guardia Urbana ―yo no sé si hay alguno por aquí― estoy bien 
segura y bien clara que de la misma manera que a mí no me han hecho ni 
jodido caso, a ellos tampoco, porque incluso uno me dijo: «María Jesús, no sé 
dónde van las denuncias.» Pues yo tampoco. Gracias. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i, abans de passar la paraula a la Sra. Pilar Campo, fa un 
prec als assistents: 
 
Jo faria un prec als intervinents que, a fi i efecte que puguem intervenir tots i 
que no sortim d’aquí a les onze de la nit, intentem... Vostès saben tots que hi 
ha un torn de rèplica per després. Si fem intervencions de deu minuts o més 
ens podem trobar que a les dotze de la nit siguem aquí tots plegats. Per tant, jo 
els pregaria... jo no els poso un temps, ja saben que els deixo parlar sempre, 
però jo apel·lo a la seva responsabilitat que les intervencions siguin, si us plau, 
al més concises possible, que expliquin el que vulguin explicar però de forma 
breu, si us plau. 
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La Sra. Pilar Campo saluda i inicia la seva exposició: 
  
Recollint la proposta que acaben de suggerir per part de l’Ajuntament, seré 
breu. La meva exposició és en relació amb un prostíbul, una casa de masajes 
sexuales que hi ha al carrer de Consell de Cent, 391. A l’Audiència Pública que 
es va celebrar el mes de juny o juliol, que va ser el dia que la Sra. Ballarín 
entrava al Districte com a regidora, nosaltres vam presentar el problema que 
suposava per a tots els veïns, els comerciants i, sobretot, per a l’escola que 
tenim al costat. 
 
La resposta de la Sra. Ballarín va ser que era un dels casos que aquell dia 
s’estaven exposant dels que estava més avançat. Nosaltres, els veïns, vam 
pensar que seria així. Realment què vol dir, que està avançat? En data d’avui 
puc dir a la Sra. Ballarín que gràcies, perquè efectivament la situació que 
estava força avançat volia dir que ahir en concret es va fer el precinte d’aquest 
local, el precinte del prostíbul o la casa de masajes sexuales.  
 
Insistir que aquesta gent ―que és gent molt potent, és a dir, no només tenen 
aquest prostíbul, en tenen més dins del barri i en tenen més fora de 
Barcelona― han fet al·legacions, és a dir, ahir en concret, en el moment de fer 
el precinte del local, ells van presentar a l’Ajuntament al·legacions i no volien 
deixar de cap manera que es pogués precintar, perquè deien que havien 
presentat al·legacions i que no es podia portar a terme el precinte. 
L’Ajuntament, efectivament, el va precintar i ho agraïm moltíssim. 
 
Per tant, en nom des veïns, en nom del col·legi, en nom dels comerços, agrair 
la seva actuació amb aquesta rapidesa i amb aquesta eficàcia. Ara, la nostra 
preocupació és que l’Ajuntament en aquests moments ha de donar resposta a 
les al·legacions que ells han fet. És molt important que l’Ajuntament tingui 
present que aquest centre de massatges eròtics està porta per porta amb un 
col·legi, porta per porta. És a dir, un surt del prostíbul i entra a la porta del 
col·legi. O sigui, no hi ha una porta al mig, és porta per porta. No només això, 
sinó que està situat també... és el col·legi López Vicuña i té residència de joves, 
és a dir, que hi ha adolescents per tots costats.  
 
Per tant, que tingui molt present l’Ajuntament que, a l’hora de respondre, 
aquesta gent ha de complir la normativa que no està complint. És a dir, hi ha 
una normativa de la Generalitat i hi ha una normativa municipal que demanen 
que d’un prostíbul o centre de massatges sexuals hi ha d’haver una distància 
mínima amb un col·legi. Per tant, l’Ajuntament que ho tingui molt present abans 
de donar la resposta. Aquesta empresa suposo que anirà a totes, però és bo 
que l’Ajuntament tingui present aquest criteri. L’Ajuntament ja va comprovar en 
el seu moment que allà ―hi ha proves i està comprovat i comprovat per 
l’Ajuntament― hi ha proves que demostraven que allà s’exercia la prostitució.  
 
Per tant, si us plau, siguem curosos amb això. Ahir al col·legi van fer una reunió 
informativa amb tots els professors per explicar que s’havia fet el precinte del 
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local perquè els pares ja començaven a arribar amb queixes al col·legi perquè 
s’havien produït situacions una mica complicades, d’entrada i sortida de clients, 
entrada i sortida de noies passant els nois que anaven al col·legi o les 
adolescents pel mig.  
 
Per tant, si us plau, que ens diguin a quina distància hi ha d’haver d’un prostíbul 
a un col·legi i, si us plau, que ens diguin una mica el calendari que ara 
representa per a l’Ajuntament la resposta a aquestes al·legacions, però que ho 
tinguin molt clar. Gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Zelu Zhang perquè parli del 
Bar Lleida.  
 
 
La Sra. Zelu Zhang saluda i es presenta. A continuació, exposa: 
 
Soy secretaria general de la Universitat Ramon Llull y estudiante de doctorado 
de la universidad, y mis padres tienen un bar aquí en el paseo Sant Joan, 
número 2, que se llama Bar Lleida, y hemos recibido una inspección en el mes 
de abril y nos informaron de que la licencia actual no permitía hacer la cocina. 
Y nosotros al saberlo inmediatamente hemos quitado la cocina para cumplir las 
normas, pero nos quitaron el permiso de la terraza, aunque ya lo teníamos 
pagado para todo el año.  
 
Además, hemos presentado tres solicitudes para que vengan a comprobar: una 
que fue el día 16 de julio, y otra en el mes de septiembre. Y, además, le hemos 
mandado un mensaje a Marina, que es secretaria de Antoni Massanés para 
que venga a comprobar la situación y no hemos recibido ninguna respuesta 
todavía. Y el caso es que hemos quitado la cocina, y hemos cumplido con 
todas las formas, todo lo que nos han indicado los ingenieros, y estamos 
esperando con mucha inquietud que se nos dé la respuesta para poder llevar 
adelante el negocio, porque es indispensable para nuestra familia y para 
nuestra vida en Barcelona.  
 
Además, mi madre se encuentra muy mal porque la han operado dos veces de 
un tumor de ovario, y se encuentra muy mal por la situación y se ha clavado 
por la situación con el bar. Y yo, como hija, yo quiero que mi madre esté bien, 
no quiero que tenga mucha preocupación, pues estoy aquí para expresar mi 
deseo. Espero que podáis pasar y comprobar el bar lo antes posible. 
 
Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que pugueu donar una resposta 
al més aviat possible. Gràcies. 
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La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i cedeix la paraula al Sr. Moisès Martí, que parlarà en 
representació dels veïns i veïnes de la discoteca Bloc de la ronda de Sant Pere. 
 
 
El Sr. Moisés Martí saluda, es presenta i planteja: 
 
Vinc en representació dels veïns del carrer Ausiàs March, números 4, 6, 8 i 10, 
i també de la ronda de Sant Pere, 25, i venia a exposar el problema que hi ha 
amb la discoteca Bloc, que està situada a la ronda de Sant Pere, número 19-
21. Aquesta discoteca ja fa anys, molts anys, que és oberta, però darrerament, 
des d’abans de l’estiu, hi ha força problemes de diversos tipus.  
 
Uns serien els de desordre públic, que de forma sistemàtica els dijous, els 
divendres, els dissabtes i els diumenges ocasiona la discoteca. La discoteca 
tanca a les 6 h del matí. Durant tota la nit hi ha baralles al carrer, hi ha 
begudes, hi ha vidres, hi ha sorolls, hi ha crits. La policia a vegades ve, a 
vegades no arriba... I això fa que els veïns, setmana rere setmana, sobretot en 
l’època de l’estiu quan la gent dorm amb les finestres obertes, es creïn 
problemes a altes hores de la matinada que no deixen descansar els veïns. La 
policia n’és conscient, l’Ajuntament també, els veïns truquen, la policia quan 
arriba intenta mantenir l’ordre, però els problemes són diversos. Ens hem trobat 
els matins dels dilluns defecacions a les porteries, quan no es dediquen a posar 
les mateixes defecacions als porters electrònics, als vestíbuls de les porteries a 
vegades ens trobem botelles, marihuana, el que sigui, a part de l’afectació que 
això té en el descans de molts veïns. 
 
A nosaltres en consta que la discoteca ha dit que ha posat mitjans, però els 
mitjans que ha posat és gent que a vegades és al carrer intentant mantenir 
l’ordre amb uns petos, que són els distintius de la discoteca, però no és 
suficient. I no sabem quina solució en aquest aspecte hi pot acabar havent, 
perquè està clar que és via pública, però la discoteca també se’n desentén. Ells 
diuen que treballaran per trobar una solució, però nosaltres a dia d’avui no 
sabem quina solució és aquesta. 
 
A més, la discoteca produeix sorolls d’immissió a dins dels pisos, concretament 
de la finca del número 4 d’Ausiàs March, que és la que és just al darrere, i 
concretament tenim uns veïns del 1r 2a que han hagut de marxar del pis, no hi 
poden dormir de dijous a diumenge perquè, tot i haver-se fet la denúncia i 
haver-se fet les proves sonomètriques... han donat positiu. La llei i la normativa 
marquen que dins d’una habitació per descansar hi ha d’haver 25 dB, que seria 
la mesura màxima que permet la llei, i ens trobem que després de les proves 
sonomètriques fetes per l’Ajuntament i les pròpies que s’han encarregat a 
través dels veïns hi ha una mesura de 32 dB. 32 dB és molt si tenim en compte 
que cada tres nivells de mesura és el doble de volum, és a dir, que estaríem 
gairebé triplicant.  
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L’Ajuntament ja va venir, va fer les proves. Nosaltres ara estem esperant... no 
sabem gaire bé què, perquè també és veritat que no se’ns ha parlat de cap 
termini. Nosaltres estem esperant que ens diguin terminis. L’Ajuntament ens diu 
que el Districte no pot actuar de forma cautelar amb la discoteca perquè no se 
supera en 10 dB. Entenem que superar 10 dB seria una autèntica burrada, fins 
i tot hi ha veïns que ens parlen que se’ls mouen les copes. És a dir, hi ha un 
efecte vibracional i hi ha un efecte de no-descans pel so que es queda en 
aquests pisos. 
 
Nosaltres amb l’Ajuntament vam tenir una reunió al Districte, se’ns va dir que 
se’ls havia requerit fer les obres de condicionament acústic, però no en sabem 
res més. No sabem quins terminis... Ens importen molt els terminis, perquè si 
sabem els terminis podem també... en fi, la gent pot saber si continuar o no 
continuar, sobretot aquests veïns més afectats del número 4 que no hi ha 
manera que puguin descansar... I que hagin de marxar quatre dies a la 
setmana de set em sembla a mi que no sé què s’ha de ponderar més: si 
aquests 10 dB que marca la llei per actuar cautelarment o el fet que una 
persona hagi de marxar quatre dies de set de casa seva perquè simplement no 
se li garanteix el descans.  
 
Llavors, demanem a l’Ajuntament, si us plau, que se’ns informi de quins 
terminis té la discoteca ara per condicionar acústicament i, sobretot, quines 
mesures prendrà pels desordres públics que hi ha i que genera la discoteca, i 
això ja no ho pateixen uns veïns en concret, sinó que ho pateix tot el barri. 
Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i cedeix la paraula al Sr. Josep Maria Farré, en 
representació del Club de Bàsquet de l’escola Ramon Llull. Finalment, però, 
parla el Sr. Sergio Poch en representació del mateix club. 
 
 
El Sr. Sergio Poch saluda, es presenta i diu el següent: 
 
Nosaltres som una entitat del barri que fem bàsquet. Tenim uns 400 jugadors, 
entre nens d’extraescolars i jugadors propis del bàsquet. Fem servir les 
instal·lacions del Ramon Llull, de l’escola que hi ha, que coneixeu tots, a 
Diagonal amb Marina.  
 
Des de fa quinze anys som allà, però els dos últims anys trobem una mancança 
de manteniment a l’escola, fins al punt que els llums pràcticament estan tots 
fosos; tenim problemes ara, que han canviat l’horari, per fer les nostres 
activitats. A partir de les 18 h tenim poca llum. Tenim les dutxes sense aigua 
calenta des de fa dos o tres anys. I aleshores hem anat picant a diferents 
portes, i el problema és que el Consorci de Barcelona, que és el propietari i qui 
fa el manteniment, no té pressa perquè és una instal·lació del pati i no és per 
als nens, cosa que no és veritat, perquè sí que són nens els que fan les 
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activitats. I tenim el problema que, entre l’Ajuntament que diu que és cosa del 
Consorci i el Consorci que és de l’Ajuntament, no es fa el manteniment 
adequat.  
 
Estem parlant de posar quatre bombetes a dalt, quatre llums, i arreglar una 
caldera. Amb això portem tres anys. Tenim sancions de la Federació de 
Bàsquet, dient que la federació aposta pel joc net. Joc net vol dir dutxar-se en 
acabar. Allà no es pot dutxar ningú, no està en condicions. I problemes 
d’horari... No podem fer les nostres activitats, ara mateix amb quatre llums que 
no funcionen, a la propera ja no podrem fer les activitats. Hem vingut aquí 
perquè no sabíem on anar. Hem anat diverses vegades a l’Ajuntament, sembla 
que ens donen suport, però diuen que és Consorci; el Consorci diu que, com 
que faran l’edifici nou, ells no ho fan tampoc. I som aquí, hem picat a aquesta 
porta esperant que es bellugui el tema. 
 
I no sé què més dir-los, dels 400 nens, 350 són menors de 21 anys. És una 
entitat sense ànim de lucre, no guanyem res per fer aquesta activitat. Fem una 
activitat extraescolar a 200 nens, vull dir que el que demanem nosaltres crec 
que es pot fer perquè parlem de bombetes i d’una caldera d’aigua. Moltes 
gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i anuncia que, un cop fet el primer torn de preguntes de 
les persones que havien demanat paraula amb temps, la regidora del Districte 
passarà a respondre-les, i que després les persones que les havien plantejat 
tindran un torn de rèplica. Tot seguit, dóna la paraula a la regidora del Districte, 
la Sra. Montserrat Ballarín. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín saluda, agraeix l’assistència i, després de 
remarcar la voluntat del Districte d’anar descentralitzant l’Audiència Pública, 
passa a respondre les preguntes que s’han formulat: 
  
Intentaré respondre, en la mesura de la informació que hem pogut recollir dels 
nostres serveis tècnics, perquè la majoria de les qüestions, evidentment, són 
molèsties, coses que els molesten dia a dia, però, és a dir, són qüestions que 
algunes ja estan treballades pels serveis tècnics i, com que els demanem amb 
caràcter previ que ens presentin les seves preguntes, també s’ha preparat per 
part dels diferents serveis tècnics del Districte propostes de resposta en la 
mesura del que vostès han plantejat. 
 
Començaré amb la Sra. Maria Àngels Aragó, que ens parlava del tema d’una 
antena de telefonia mòbil que, efectivament, és un tema que es veu que la 
preocupa a ella i a uns quants dels seus veïns. Entenc aquesta preocupació i 
intentaré sintetitzar una mica com està el tema. El tema d’antenes de telefonia 
mòbil i de wifi, com saben, no és un tema nou, és un tema ja clàssic. El tema 
de les antenes de telefonia mòbil fa molts anys que, quan van començar a 
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aparèixer, van causar una gran alarma social per part d’algunes persones, 
efectivament, es tenia molta por. I, efectivament, el Consell d’Europa, com ella 
assenyalava, ha fet una normativa aconsellant uns determinats límits per sobre 
dels quals és desaconsellable que hi hagi vibracions.  
 
Diferents ajuntaments del nostre país han intentat a través d’ordenances, com 
també es plantejava, delimitar el nombre i les emissions d’aquestes antenes, 
però aquestes ordenances ―que, insisteixo, han estat un intent de posar límits 
per part de diferents ajuntaments― han estat anul·lades pels tribunals entenent 
que la competència d’adequar-se a la normativa del Consell d’Europa és una 
competència estatal, és una competència del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme i, per tant, la veritat és que les possibilitats normatives que tenim com 
a Ajuntament doncs són bastant escasses pel que han assenyalat els tribunals. 
 
Dit això, també el control i saber quina és la quantitat d’ones que s’emeten i 
totes les qüestions tècniques que estan lligades al tema de les antenes i de wifi 
són un tema molt complex tècnicament, i l’Ajuntament el que va fer va ser fer 
una formació específica dins del que és l’Àrea d’Ecologia Urbana de tot el que 
eren els tràmits de llicències, o sigui, de concessió de llicències i d’inspecció de 
les antenes, de tal manera que en aquests moments, afortunadament, i per a la 
seva tranquil·litat, l’Ajuntament ja té experts que treballen i estan formats en el 
tràmit i la inspecció d’aquest tipus d’instal·lacions. 
 
Dit això, la normativa actualment aplicable i que, insisteixo, ens ve imposada 
des de fora... Tenim una normativa i tenim uns tècnics que controlen quines 
són les emissions, i a nosaltres el que ens consta és que totes les instal·lacions 
que existeixen compleixen els requeriments normatius que hi ha en aquests 
moments. De fet, vostès han apuntat aquest problema, i el que podem fer i el 
que farem, si els sembla, des del Districte és posar-los en contacte a totes les 
persones que han manifestat aquesta preocupació i que ens han llegit aquest 
manifest, almenys una part d’aquest manifest, els posarem en contacte amb les 
persones que estan gestionant, amb aquests tècnics que hi ha a l’Ajuntament, 
perquè els informin de la situació actual que hi ha en aquesta matèria a la 
nostra ciutat i quin és el seu cas concret. 
 
Jo, la veritat és que m’agradaria poder dir més coses, però jo no hi entenc més, 
és a dir, crec que el millor és que en un tema d’aquesta complexitat tècnica 
recollim aquí la preocupació per part nostra. El compromís... Vull tranquil·litzar 
també a tothom perquè sembla que aquí estem plens al Districte de l’Eixample 
de wifi i entenc que no és així... Pot haver-hi aquest problema en concret i 
aquesta preocupació, i jo el que faig és posar-los en contacte amb els tècnics, 
amb qui hi entén, i que puguin informar-los correctament i si hi hagués algun 
problema d’incompliment, que, insisteixo, per la informació que tenim ara per 
ara no existeix, evidentment el resoldríem. 
 
Penso que és millor portar-ho a una esfera més tècnica. Aquí jo crec que no 
podem aprofundir més. Per tant, Maria Àngels, si els sembla, aquesta seria la 
resposta que li podria donar en aquests moments. 
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Després hi havia una segona intervenció, que era un tema que em sembla que 
ja havia sortit en alguna altra audiència pública, el Sr. Àlex Broch i el Sr. Valentí 
Ferran, que ens han plantejat el tema d’una cuina il·legal. Han exposat que 
aquesta cuina estava gestionada per una fundació privada i deien que vostès 
no anaven contra la solidaritat ni contra la finalitat d’aquesta fundació; estic 
absolutament convençuda que no és així i entenc que en aquest cas estan 
plantejant estrictament un tema de compliment de la legalitat i un tema de 
molèsties, molèsties que a vostès els estan arribant.  
 
El que hi ha en aquest cas és una llicència, un pis, com vostès diuen, que té 
una llicència d’escola taller de cuina. Aquesta és la llicència que tenen atorgada 
i, quan es va fer la inspecció per part del Districte, entenc, es va constatar que 
hi havia diferents deficiències, és a dir, que no s’ajustava el que estaven fent al 
que era la llicència que tenien concedida, però que no eren deficiències 
irreparables, és a dir, que es podien reparar per part dels propietaris o dels 
titulars, i se’ls ha fet un requeriment perquè s’adeqüin a la llicència, que facin 
les modificacions per adequar-se a la llicència, és a dir, per adequar-se a una 
escola taller de cuina, que és el que tenen.  
 
Estan dins del termini per realitzar aquestes adequacions i properament es farà 
una nova inspecció per saber si s’han adequat a la llicència i, si s’hi han 
adequat, se’ls deixarà la llicència i, en cas contrari, es procediria al cessament 
d’aquesta activitat. Això pel que fa a la llicència que tenen. Ara bé, també és 
cert que el tema de la higiene i el que vostès plantejaven d’aliments que es 
cuinen allí i que després van a un altre indret és un tema que és preocupant, 
perquè és un tema de salut alimentària i hi pot haver problemes greus al 
darrere.  
 
Per tant, com vostès saben, fa pocs dies va sortir als mitjans de comunicació 
que es va realitzar a la nostra ciutat una operació que es diu operació Rebost 
―fa certa gràcia, la denominació―, crec que és molt significativa. És una 
inspecció que es va realitzar entre l’Agència de Salut Pública de Barcelona i la 
Guàrdia Urbana on es va constatar... Ho tenen aquí, efectivament, l’operació 
Rebost... Doncs bé, dins d’aquesta operació, precisament, es va demanar, a 
instàncies del districte, que també aquesta escola taller de cuina s’hi inclogués 
per veure si incomplia el que era la normativa del tractament dels aliments, i la 
veritat és que el resultat que va donar és que era correcte, és a dir, que no hi 
havia cap problema sobre el tractament dels aliments. Ara no ens queda més 
que el darrer punt, que és veure els restaurants on teòricament es destinen 
aquests aliments, que ens consta que són restaurants del districte de Ciutat 
Vella. Doncs se li ha demanat al Districte de Ciutat Vella que inspeccionin els 
restaurants que suposadament són proveïts i de moment no ens consta que 
s’hagi realitzat per part del Districte de Ciutat Vella aquesta inspecció, però hi 
continuarem insistint. 
 
Pel que fa a la tercera pregunta, que havia plantejat la Sra. Charo Martínez i 
després havíem tingut dues intervencions més sobre el tema de molèsties per 
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pisos turístics, un prostíbul, diferents molèsties. És a dir, nosaltres som 
absolutament conscients que hi ha molèsties derivades d’apartaments turístics 
al nostre districte. Crec que negar-ho primer seria una falsedat i després crec 
que ningú s’ho creuria, però també és cert que estem treballant amb 
contundència per atacar el que són els casos concrets, però, sobretot, per 
intentar posar remei al que és el general i sobretot de cara al futur que puguem 
tenir més eines per donar respostes més ràpides i més contundents davant 
d’aquestes situacions. 
 
Jo no entraré a explicar totes les inspeccions que s’han realitzat aquest estiu, i 
totes les actuacions que s’han estat realitzant aquest estiu. Després el gerent, 
si vol informar-nos, sap més concretament totes les actuacions, però s’han 
estat realitzant diferents accions. I, en tot cas, tenim un PEUAT, que és el Pla 
especial d’allotjaments turístics, i dins d’aquest pla especial el que es vol fer és 
limitar el que són els apartaments turístics. 
 
Dit això, és cert el que vostès deien que la susceptibilitat o la capacitat 
d’ocasionar molèsties és bastant similar en el cas dels legals i dels il·legals. En 
tot cas, sí que és cert que en el cas primer que plantejava la Charo, en el tros 
que vostè deia, a tot el carrer Bailèn hi ha 75 habitatges d’ús turístic que tenen 
llicència i la Secretaria de Prevenció del nostre districte té referència de tots els 
pisos turístics que hi ha i està en aquest cas controlat i es treballarà, si cal, amb 
la Direcció dels Serveis d’Inspecció per veure què es pot anar avançant. 
 
Efectivament, són conseqüències del turisme desbordat i són conseqüències 
negatives per al comerç, per als veïns i per a tothom. Però insisteixo que amb 
els mitjans que tenim, i els mitjans no és només la Guàrdia Urbana, no són 
només les persones que van allí, també són els instruments que et donen les 
lleis, és a dir, les lleis protegeixen en molts casos les persones que són dins 
d’un habitatge i resulta difícil realitzar també actuacions per controlar les 
molèsties. En tot cas, s’hi està treballant! 
 
I després plantejava la María Jesús el tema de Gran Via, 728. És un cas, no sé 
si el tenim controlat exactament, però en tot cas en prenem nota i jo li pregaria 
que no begui molt més, perquè realment no val la pena atacar això així, val 
més que parli amb Guàrdia Urbana i amb altres mitjans que seran més efectius. 
És a dir, jo entenc que quan es té la molèstia reiterada és molt dur, però és cert 
que la Guàrdia Urbana i l’Ajuntament actuen, i la prova és el que ens ha dit la 
Sra. Pilar Campo, que al carrer de Consell de Cent es va procedir ahir, si no 
m’equivoco, a precintar aquell local que els causava tantes molèsties.  
 
La Sra. Pilar Campo plantejava el tema de les distàncies i del calendari de cara 
a si ells farien al·legacions i com respondre a les al·legacions. Això és un tema 
molt concret i molt tècnic, però sí que és cert que ells estan com a casa de 
massatges i, per tant, com a casa de massatges i estètica... 
 
És a dir, si ells tenen una llicència, o han demanat una llicència com a casa de 
massatges i estètica, a ells no se’ls aplica, si són efectivament això i tenen una 
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llicència concedida per a aquesta activitat i són aquesta activitat, el règim de 
distància respecte a les escoles no se’ls aplica, si efectivament ho fos. A una 
casa d’estètica no se li aplica el que és aquesta limitació de distàncies, que 
quan són locals de pública concurrència d’un altre tipus, efectivament 
s’apliquen els 200 metres ―si no m’equivoco― de distància respecte als 
centres escolars. Efectivament, ja li contesto, Charo. Si això no és així, 
efectivament, precintem perquè no s’està fent l’activitat per la qual tenen 
llicència. Però, en tot cas, vull dir que hi estem a sobre i intentem actuar amb 
totes les eines que tenim a la nostra disposició. 
 
Pel que fa a la quarta pregunta, que plantejava la Sra. Zelu Zhang, és un tema 
de terrasses, és un tema que, com saben, és un tema ―no el cas concret seu, 
sinó el de les terrasses― està causant molts problemes a la nostra ciutat. Com 
saben, durant molt de temps es van atorgar moltes llicències de terrasses a la 
ciutat de Barcelona, bàsicament entre el 2012 i el 2013 es va duplicar el 
nombre de llicències que hi havia als carrers de la nostra ciutat i, posteriorment, 
es va aprovar una ordenança que és molt restrictiva, que restringeix respecte a 
la situació anterior, una ordenança que s’havia d’anar aplicant de manera 
progressiva. És a dir, l’1 de gener del 2015 s’aplicava el règim de distància de 
les taules als elements urbans, el mobiliari urbà; l’1 de gener del 2016 s’havien 
d’aplicar unes altres distàncies, i l’1 de gener del 2017 finalment calia fer unes 
adequacions per tenir terrasses fora de fins i tot tenir lavabos a la planta baixa. 
És a dir, tota una sèrie de condicions per poder tenir les terrasses. 
 
Llavors, com saben, ja no entraré en tota la discussió, perquè això és un tema 
molt llarg que políticament ha de resoldre aquesta ciutat, perquè en aquests 
moments està suspesa l’aplicació d’aquesta ordenança en alguns punts i estem 
plantejant fer una nova ordenança on intentem fer un pacte de ciutat de nou per 
veure quins són els requisits que volem posar a aquestes terrasses. Però ara 
per ara tenim una ordenança que és aplicable en determinats punts i que 
significa que si una persona, encara que tingués llicència per a determinades 
taules d’acord amb l’anterior normativa, no compleix, ha de demanar una nova 
llicència d’acord amb els requisits que ara per ara marca la normativa de la 
nostra ciutat.  
 
Per tant, en el seu cas, tal com ens consta al Districte, a la persona titular del 
bar per uns motius molt concrets se li va retirar la llicència de vetlladors, és a 
dir, la llicència que tenia d’acord amb l’anterior normativa, se li va retirar, i 
posteriorment, quan va arreglar els problemes que tenia amb l’Ajuntament, va 
demanar una nova llicència i aquesta nova llicència s’ha d’adequar a l’actual 
normativa. Per tant, ha estat una nova llicència, i aquesta nova llicència li dóna 
menys taules i menys cadires de les que tenia dret amb l’anterior llicència. 
 
A més, se’ls requereix un nombre de taules que té a veure amb l’interior del 
local i amb els... no sé si són lavabos o cuina, alguns altres requeriments que 
se’ls ha realitzat. Per tant, vostès havien de fer unes determinades obres, a 
més, dins del seu local per adequar-se a la normativa. Per tant, quan s’adeqüin 
a la normativa, se’ls donarà les taules a les quals tenen dret d’acord amb 
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l’actual ordenança. És a dir, aquesta és la situació. Però, en tot cas, insisteixo: 
en el moment... de fet, molta gent, jo tinc un bar a sota de casa meva que em 
diuen «no ho entenc, hi ha hagut un traspàs, abans del traspàs tenien dret a 
tenir tres taules, un cop s’ha fet el traspàs, el nou titular té dret a tenir una taula. 
Jo pensava que tenia dret a tres...». No, perquè quan hi ha un traspàs hi ha 
una nova llicència i la nova llicència s’ha d’adequar a la nova normativa. També 
quan hi ha un problema, perquè no es paguen unes taxes a l’Ajuntament i es 
perd una determinada llicència, se n’ha de demanar una de nova, i la nova 
llicència s’ha d’adequar a l’actual normativa. 
 
En tot cas, jo crec que, entrant en el tema ja més concret, insisteixo que té el 
Districte obert perquè li expliquin què ha de fer per adequar-se a la normativa i, 
en tot cas, això sí, cal complir-la, la normativa. 
 
Ja s’ha fet. Em diuen que ja han estat en contacte. Per tant, doncs entenc que 
saben quins són els requeriments que els han donat per complir amb aquesta 
nova normativa. 
 
Teníem el punt cinquè, que era la senyora... No, Moisès, Moisès, perdó... Sí, 
però la paraula inicialment l’havia demanat... Doncs em demanava el tema de 
la discoteca Bloc, que és a la ronda de Sant Pere amb Roger de Llúria, i bé, 
aquesta és una discoteca també que genera molèsties i és un tema de possible 
il·legalitat en el que és la sonometria, en el soroll que s’emet. És cert que vostè 
plantejava que hi havia hagut un agreujament dels problemes, que fins i tot 
podien derivar en problemes d’ordre públic i sobretot que hi havia sempre soroll 
i molèsties.  
 
Quina és la situació? Què és el que s’ha fet per part del districte? Sigui dit de 
pas, és una discoteca que és molt coneguda pels serveis de Guàrdia Urbana 
del nostre districte. Doncs s’ha realitzat una inspecció i s’ha realitzat una ordre 
de condicionament a la llicència, és a dir, estaven incomplint la llicència 
sobretot en el tema de la insonorització. S’han fet unes proves sonomètriques i, 
com vostè mateix comentava, han superat els límits, però, com vostè 
comentava, s’han superat els límits però no prou per arribar al precinte 
d’aquesta discoteca, no per arribar a una suspensió absoluta de l’activitat 
d’aquesta discoteca. Superaven els límits i el que se’ls ha dit és que havien 
d’insonoritzar per donar compliment al que era la llicència. S’està realitzant 
aquesta adequació.  
 
No sé els... Sí, sí, els terminis... Tenien un mes a partir del requeriment, de la 
notificació, per adequar-s’hi i, segons em diu el gerent, han passat unes dues 
setmanes. Per tant, estem més o menys a la meitat de temps per veure si s’han 
adequat o no. Si s’hi han adequat, tindran dret a continuar amb la seva activitat. 
En cas que no s’hi hagin adequat, evidentment, es continuaria insistint, i si 
incomplissin a partir de determinats límits, s’arribaria a la suspensió, però, hi 
insisteixo, no és aquesta la situació. 
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I pel que fa als moviments que hi ha a la via pública, les persones que surten 
de la discoteca, que es queden en grupets parlant, evidentment la Guàrdia 
Urbana continua actuant i, efectivament, el que han fet els titulars de posar 
persones que estan fora i intenten mitigar en certa mesura el soroll que hi ha, 
segurament no ha donat molts resultats. També és cert que el que ens diuen és 
que un cop ens allunyem de l’estiu, les molèsties van disminuint, però això 
efectivament no és excusa per a res, perquè amb aquests estius que tenim tan 
llargs segurament vindrà de gust parlar al carrer gairebé sempre. Per tant, el 
cert és que cal fer mesures més coercitives per evitar que siguin allà al carrer. 
 
I l’última pregunta, la del Sr. Sergio Poch, és aquí al darrere. Efectivament, 
estan treballant en una entitat sense afany de lucre, són 400 nens als quals 
estan donant servei, també ens ha plantejat que l’escola Ramon Llull, el pati, 
plantejava certes deficiències que els impedien realitzar la seva activitat amb 
els nens d’una manera correcta. El primer que hem de dir és que la 
competència per realitzar aquestes obres és del Consorci d’Educació de 
Barcelona. El Consorci d’Educació de Barcelona no els pot dir que sigui de 
l’Ajuntament perquè l’Ajuntament... ells també són Ajuntament, el Consorci 
d’Educació de Barcelona, el 60% és Generalitat, el 40% és Ajuntament i, per 
tant, ells també són Ajuntament.  
 
En qualsevol cas, som conscients d’aquestes deficiències. Es va parlar amb la 
Direcció d’Equipaments del Consorci d’Educació i ja hi ha algunes 
intervencions que estan previstes i que s’aniran desenvolupant en aquest pati. 
El primer que faran és la millora dels focus de la pista, ja hi ha un pressupost 
aprovat, 4.400 euros per realitzar aquesta actuació sobre els focus. També s’ha 
demanat la reparació dels bancs de fusta, la reparació de la tanca, també 
s’està buscant qui la realitzarà, i està planificada per al dia 15 de novembre una 
visita al centre per esbrinar quina problemàtica hi ha amb l’aigua calenta dels 
vestidors, que també era un dels temes que vostès plantejaven aquí. 
 
Val a dir que és cert que el Consorci d’Educació de Barcelona ha tingut moltes 
retallades. És cert que les retallades en educació també s’han fet molt visibles 
en el que és el manteniment dels centres escolars i malauradament fins 
aquests moments no s’havia fet res, però intentem que aquestes actuacions 
tirin endavant perquè, efectivament, és molt trist i molt injust que els nens hagin 
de fer esport en aquestes condicions. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
anuncia que els intervinents tenen torn de rèplica en el mateix ordre que s’ha 
seguit per a les preguntes. Per tant, dóna la paraula en primer lloc a la Sra. 
Maria Àngels Aragó, advertint abans que en aquest torn es mesurarà el temps, 
que hauria de ser d’uns dos minuts per intervenció. 
 
 
La Sra. M. Àngels Aragó posa de manifest el següent: 
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Jo abans he resumit la informació per no dedicar-hi massa temps, ara espero 
que no em reduïu el temps perquè penso que no us heu assabentat gaire del 
que us he dit ni us heu llegit la informació que us havia donat prèviament el 
dijous passat. A veure, us afegiré una informació prèvia perquè quedi tot més 
clar. Si voleu us ho dono tot, també us entregaré ara unes 576 signatures que 
hi ha sobre això, vull dir que no sóc jo sola que ho estic demanant, tenim 
bastantes persones al darrere.  
 
A veure, abans de res, dir que no és una antena, són moltes antenes. Hem 
passat per aquí el mapa, i això està indicat també en un dels fulls que us he 
donat, en un enllaç, que diu «esgarrifa veure el mapa de tantes antenes de 
telefonia mòbil», i hi ha un enllaç al geoportal Minetur, que és on vam trobar 
aquestes antenes. És ple d’antenes, no és només una. 
 
Segona, el tema wifi. També el vam trobar per Barcelona wifi, també està posat 
a l’escrit, i hi ha 189 punts wifi que han costat a l’Ajuntament uns quants milions 
d’euros. Jo tinc una notícia aquí que en la segona tanda de posar wifi 
l’Ajuntament es gastava 3,6 milions d’euros, que ja se’ls podria gastar en coses 
més prioritàries. 
 
Si l’Ajuntament no hi pot fer res, per què ha pogut treure antenes Santa Cruz de 
Tenerife, i ara us he donat la notícia que en parla? Aquí ho diu ben clar: 
«L’Ajuntament de Santa Cruz ha eliminat cinquanta antenes de les cent setanta 
instal·lades al municipi. A més, del 30% que queden a la ciutat, es reubicaran a 
zones allunyades de la trama urbana amb la finalitat que no hi hagi incidències 
sobre la salut de la població, i que sigui molt menor».  
 
D’estudis sobre salut, n’hi ha molts. Aquí a l’escrit he parlat de Bioiniciativa, de 
l’estudi Reflex, i d’altres estudis que s’han fet. L’estudi Reflex no és un estudi, 
sinó que és un conjunt de molts estudis i si vostès hi entren ho veuran. I els he 
donat ara un resum d’aquest estudi, que teniu en aquest full sobre... És un 
resum d’una periodista, que es diu Milena Aran, en què s’expliquen tots els 
efectes de les ones electromagnètiques, que estan molt estudiades. Per 
exemple, la Sra. Carmen Aranza, de Saragossa, que és una biofísica... vaig 
anar a una conferència d’ella i explicava fil per randa tots els efectes que s’han 
estudiat i explica als seus alumnes universitaris, els explica tots els efectes que 
té la telefonia mòbil. Ja està estudiat.  
 
Penseu que nosaltres som ones electromagnètiques ―jo sóc professora de 
biologia, jo també ho he estudiat una mica―, som ones electromagnètiques, el 
nostre sistema nerviós funciona elèctricament i els nostres òrgans tenen una 
radiació electromagnètica que, quan coincideix amb la mateixa intensitat que 
alguna de les ones que ens estan emetent contínuament, es produeix una 
ressonància en aquests òrgans que produeix una sèrie d’efectes sobre les 
cèl·lules impressionants, que poden arribar només a produir un espasme 
muscular o poden arribar a produir fins i tot càncer, perquè afecten també 
l’ADN.  
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Jo això també ho he treballat a l’escola, perquè jo sóc professora d’institut i jo 
he fet dos treballs de recerca en els quals hem demostrat els efectes sobre 
l’ADN de mosques que eren al costat d’un telèfon sense fils... i també ―i tinc 
les fotografies i això si volen els ho puc enviar―, també ho hem demostrat amb 
uns cucs que es diuen planàries, hem demostrat que l’efecte de la telefonia 
mòbil era similar a l’efecte dels raigs X. Tot això ho dic perquè sembla que no hi 
hagi estudis sobre el tema, i n’hi ha, el que passa és que no es vol estudiar 
sobre el tema perquè hi ha molts interessos econòmics. Jo ho dic molt 
enfadada perquè ho sé, ho sé de primera mà, perquè el meu alumne quan va 
anar a la universitat a estudiar, quan va dir que volia fer això de radiacions i 
cèl·lules mare li van dir molt bé, però quan va dir que ho volia provar amb el 
telèfon sense fils, van dir: «Amb això nosaltres ja no t’ajudem», i ho va haver de 
fer sol a casa, l’alumne. 
 
Això està passant a tots els investigadors independents que estan intentant 
estudiar aquest tema. Se’ls fa fora... En el cas de l’estudi Reflex, que van ser... 
van intervenir... A través de Telefónica, investigadors van descobrir que la 
telefonia sense fils afectava l’ADN de les cèl·lules humanes, els fibroblasts, què 
van fer? Els van fer fora i els van denunciar per difamació. Fa dos anys el 
Tribunal d’Hamburg els va donar la raó, a una d’aquestes investigadores. S’ha 
dit per la televisió, això? No. S’han pres mesures i s’han tret fora els telèfons 
sense fils perquè la gent no estigui contaminada i no tingui problemes de salut? 
No. 
 
Ho sento molt, però a partir d’ara vostès.... Altres coses que m’heu dit... Un 
moment que m’ho he apuntat. A veure, pel que fa als requeriments normatius, 
jo ja sé que la normativa espanyola... Ja ho sabem que deixa fer el que els 
dóna la gana. Altres normatives d’altres països... Per exemple, Espanya permet 
400 mW per centímetre; en canvi, Nova Zelanda en permet només 0,01 mW; 
Austràlia, 0,001 mW, és a dir, que en un lloc es pot anar a 200 km/h i en un 
altre a 100.000 km/h; això és el que diu Agustín Bosco, un advocat de 
Valladolid. I és així. 
 
En aquest tema, a veure, hem de ser molt curosos perquè estem jugant amb la 
salut dels ciutadans. I no podem dir «oh, és que la normativa ens ho permet». 
Quina normativa? Perquè no ens basem en els drets humans i en la Constitució 
i en l’Estatut d’Autonomia? O sigui, a defensar la salut, i no només en una 
normativa que s’ha fet per afavorir les empreses. A veure, quan hi va haver a 
Alemanya, quan es va perseguir els jueus, els funcionaris també actuaven sota 
la legalitat, o no? Actuaven sota la legalitat, i així es van portar els jueus a 
camps d’extermini. Ara també actueu sota la legalitat, però quan estem actuant 
contra la salut dels ciutadans, si us plau, hem de buscar normatives que 
defensin la salut. No podem acceptar normatives que no defensin la salut. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i cedeix la paraula al Sr. Àlex Broch. 
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El Sr. Àlex Broch exposa: 
 
Senyora regidora, jo li agraeixo molt, profundament, que vostè hagi entès 
perfectament el sentit de la nostra o de la meva intervenció. És a dir, en cap 
moment nosaltres qüestionem el que Mescladís representa, amb uns valors 
com el de la sostenibilitat i l’ajuda a la immigració que pot arribar a casa nostra. 
Això ha de quedar clar com a primer argument de la nostra intervenció. Això no 
treu la resta. 
 
I aleshores aquí, sobre la resta, sí que cal dir una sèrie de coses. Miri, posaré 
un exemple, no a vostè, però als presents de la sala, que segur que tots han 
viscut. I és quan hi ha una petició d’obres en una finca, en un pis, i l’Ajuntament 
diu assabentat per fer la transformació d’una paret o d’un canvi, que després es 
transforma en la transformació total de l’interior d’un pis. És a dir, un assabentat 
per moure una paret ―tots ho han viscut, segurament vostès― ha servit per 
canviar un pis, per derruir coses de l’interior. Què vull dir amb això? Vull dir que 
una cosa és l’aparença i una altra és la realitat, i que quan hi ha aparences i 
realitats les hem de diferenciar molt bé. Aquí, per exemple, vostè també ha dit, 
en referència a aquest prostíbul o centre de massatges que és al costat d’una 
escola, que si ells al·leguen que són el que diuen que són, doncs vostès 
donaran el permís. Però és que potser no són el que diuen que són, sinó que 
són el que els veïns veuen i viuen perquè són al costat. Per tant, aquí hi ha la 
diferència entre aparença i realitat.  
 
I quan els veïns sentim que ens responen vostès legalitzant l’aparença com 
una realitat, ens posem nerviosos, com jo ho estic ara. I pretenc calmar-me. 
Perquè li diré el següent: els veïns pels quals jo parlo en aquest moment com a 
Eixample Sostenible de Casp, 144 no han qüestionat mai l’escola que hi ha. És 
cert o no és cert? I jo els preguntava avui i ens han dit que en tres anys no hem 
tingut problemes, de l’anterior escola, que no és l’actual perquè, com he dit, hi 
ha hagut un canvi de llicència i segurament no s’ha adaptat. No hem tingut 
problemes. Però, és clar, una cosa... i ara només em remeto a l’escola, després 
a la tapadora de l’escola, que és la diferència entre l’aparença i la realitat. 
 
És clar, en el seu informe d’un inspector o inspectora de l’Ajuntament, per 
exemple, diu «es veu un extintor penjat però caducat des de l’any 2010». És 
clar, és aquest sentit de perill que tu a sota de casa teva tens una cuina que 
està funcionant amb aquells elements que han d’eliminar el perill caducats. Qui 
ho veu això? Els veïns. I els veïns vénen aquí a explicar-ho, i reben la resposta 
que reben, que no la qüestiono de moment. També diu que en una escola no hi 
ha taules, per a classes teòriques. Potser no cal en una escola de cuina, potser 
només calen fogons, però segurament també hi deu haver alguna classe 
teòrica. Per tant, l’escola aquesta a la qual vostès segurament demanaran que 
s’adeqüi pot arribar a tenir la llicència i la pot tenir, potser, i els veïns 
acceptarien sempre que es comportessin amb el que ha de ser. 
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Però aleshores és quan ve l’aparença o la realitat d’aquesta aparença. 
Escolti’m, a aquesta escola, entren dos, tres, quatre, sis, set persones a assistir 
a aquests cursos. És possible que ensenyant a sis persones surtin diàriament 
les capses de menjar que aquí hi ha, o és que això és la tapadora perquè 
aquests alumnes, a més de fer el seu aprenentatge, quan ells marxen algú altre 
segueixi fent dinars que després serviran a Carders, 35? No qüestionem la 
bona intenció, i la legalitat i la intenció social de Carders, 35, no ho qüestionem, 
però això és el que passa.  
 
I quan hi ha el ramadà, que teòricament tots sabem que la religió islàmica 
produeix una paràlisi de dinars i aquests alumnes, molts d’origen àrab, no hi 
van, i segueixen les cuines funcionant, a qui els donen classe? Per tant, jo, 
senyora regidora, diria, escolti’m, l’escola és una cosa, la tapadora de l’escola 
que produeix menjar per a un restaurant ―al marge del que sigui aquest 
restaurant― n’és una altra. I tinguin-ho vostès present, perquè, és clar, jo ara li 
deixaré les fotografies on es transporten aquests dinars que, com vostè ha dit 
abans i jo li he ensenyat perfectament, ens hem documentat i sabem que 
«intervenidos 2.500 kg de comida en mal estado» i, per tant, l’Ajuntament actua 
en aquest sentit. Però també voldríem saber si aquests dinars es poden 
traslladar per la ciutat impunement, voldríem saber si una escola de cuina pot 
servir dinars a un restaurant i voldríem saber si els dissabtes i diumenges, a les 
hores de màxim nombre de dinars al restaurant, hi ha alumnes en una escola 
seguint aquests cursos, perquè és quan els veïns ―que són els que hi són― 
veuen més constantment entrar i sortir aquestes bicicletes portant tot això. 
 
Per tant, per a la seva bona consideració, per a la seva bona solució, ara jo els 
deixaré a vostès les fotografies on es veu això, els deixaré un pen drive amb 
les fotografies, dia i hora en què estan fetes, perquè vostès ho analitzin, i quan 
hagin de decidir, decideixin allò que la seva consciència els digui. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Charo Martínez.  
 
 
La Sra. Charo Martínez replica: 
  
Ja sabem tots què passa amb els pisos turístics, és un escàndol. Senyora 
regidora, senyora presidenta, això dels pisos turístics a la dreta de l’Eixample 
―jo parlo de la part de l’Eixample sud― són... No sé el que s’ha de fer, no sé 
el que han de fer, no sé el que han fet... 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
cedeix la paraula a la Sra. María Jesús Pascual. 
 
La Sra. María Jesús Pascual planteja: 
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Yo solo dos preguntas, ya que antes he sido rápida. A mí me gustaría saber, en 
el año 2015, la Guardia Urbana hizo como once actuaciones en abril-mayo-
agosto. Este año ha hecho unas diez o así. ¿A dónde van a parar esas 
actuaciones y a dónde van a parar esas denuncias?  
 
Yo creo que, no sé, cuando viene la Guardia Urbana, cuando hay que hacer 
denuncias, lo primero que nos... cuando pasa alguna cosa, «denunciad, 
denunciad, denunciad...». Pues denunciamos, denunciamos, denunciamos... 
Me gustaría saber, y mucho, adónde van a parar esas denuncias. O van a 
parar allí arriba donde la Guardia Urbana en Montjuïc hasta que tú vas a 
preguntar y a que te den todas las actuaciones que ha hecho la Guardia 
Urbana y allí están, en un rincón. Pues no lo entiendo, porque en mi caso han 
hecho un montón, y ahora sí que me gustaría, como tengo tiempo, sí que me 
gustaría un día cualquiera... (sembla que intenta ensenyar un vídeo amb el 
mòbil) en mi habitación, un día cualquiera, no cuando había 28 personas, ni 
con las juergas que hace, ahora no va a querer... no se oye... Es una pasada. 
 
Entonces, la pregunta mía es esa. ¿Dónde está? Yo, que he tenido... Mira que 
yo, con todo lo de Bailèn, había renegado tanto con la Guardia Urbana, pues 
mira, al final, si no puedes con el enemigo, únete a él, y ahora somos amigos. 
No, es verdad... es que yo les preguntaba: ¿pero qué hacéis con todo esto? Y 
entonces me dicen ellos que ellos ya lo denuncian, y nos ha pasado a nosotros 
lo mismo. Yo todas las denuncias que he hecho al Ayuntamiento, aún de 
Bailèn, 22, aún nos han llamado algunas veces, pero todo lo que he hecho, 
incluida la de Ada Colau, yo no he recibido respuesta, y al final verdaderamente 
no volveré a hacer lo que hice, pero es que es desesperante, y o lo haces o te 
vas de casa, y al final, en vez de poder yo con ellos, pues mira, eso es lo que 
hacemos, la gente de bien marcharnos de la casa. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
cedeix la paraula a la Sra. Pilar Campo. Abans, però, la Sra. Charo Martínez 
farà un apunt. 
 
 
La Sra. Charo Martínez matisa: 
 
A veure, abans de passar el micro a la Sra. Pilar Campo, jo voldria sobretot 
demanar a l’Ajuntament, demanar a l’Ajuntament, que veritablement tinguin en 
compte això de l’escola. És molt greu. I el que sí que podem assegurar és que 
allà a dins no hi ha massatges normalets. És un prostíbul. I és un prostíbul amb 
massatges sexuals. I jo us puc dir que he vist els nens i la gent jove de l’escola 
anar, obrir la porta, mirar a veure què podien veure. Per tant, és importantíssim 
que tingueu en compte la distància de l’escola amb la sala de massatges 
sexuals. Passo la paraula a la Pilar.  
 
 
La Sra. Pilar Campo afegeix: 
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Sí, jo només voldria reforçar que tingueu en compte ara, en el moment de 
respondre a les al·legacions que ells han fet pel precinte del local, que tingueu 
present el concepte d’aparença i el de realitat. D’acord? És a dir, només cal 
que l’Ajuntament tingui present i miri totes les denúncies que han fet els veïns, 
des de mostrant fotos de la seva pàgina web... No són massatges, són 
massatges sexuals, i s’està exercint la prostitució. És a dir, l’Ajuntament 
disposa de denúncies en què nosaltres hem trobat xats de clients que diuen 
quina noia i les característiques i el que fa i el que no fa. D’acord? Per tant, si 
us plau, ells poden dir el que ells vulguin. Volen mantenir un negoci. Però els 
veïns tenim l’obligació de fer la defensa de tots els veïns i de fer la defensa, 
molt important, que un centre d’aquest tipus no pot estar porta per porta amb 
una escola o un col·legi. D’acord? 
 
Per tant, demano que ens digueu el calendari d’actuacions, és a dir, ells han fet 
al·legacions... Quin termini vosaltres teniu ara per respondre? I, sobretot, que 
tingueu presents totes les denúncies que nosaltres hem fet, és a dir, que 
tingueu present la realitat del que allà està passant. Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
cedeix la paraula al Sr. Moisès Martí 
 
 
El Sr. Moisès Martí puntualitza:  
 
No, jo el que volia comentar-li a propòsit del que ha dit... Jo potser no m’he 
explicat bé. Nosaltres no estem parlant de gent que està fent cua per entrar a 
un local i parla. Jo estic parlant d’orinades als portals, de defecacions als 
portals, de consum de droga dins dels portals, de molèsties als veïns per picar 
als intèrfons, de baralles, és a dir, tot el que fa que no hi pugui haver 
convivència perquè, si tots els negocis d’aquell tram fessin el mateix i 
tinguessin la gent al carrer, no s’hi podria estar, és impossible. Llavors això no 
és un problema de parlar, va molt més enllà. I això quan els veïns no se senten 
intimidats per aquesta gent, que, a més, se suma el fet que a altes hores de la 
nit ja van beguts, surten d’allà i els és igual tot. Llavors, si la policia moltes 
vegades no els pot controlar, què han de poder fer els veïns? Aquest seria un 
altre tema. 
 
I després, referent al tema del soroll, l’incompliment sistemàtic de la normativa 
de la discoteca, perquè és sistemàtic. Vostè sap que sí, que la normativa diu 
que cautelarment no es pot actuar si no se superen els 10 dB, però les normes 
tenen una interpretació i hauria de ser suficientment important que una persona 
no pugui viure a casa seva perquè hi ha una altra que exerceix el seu negoci... 
Home, no estem parlant de 10, però parlem de 7,2, en els seus mesuraments, 
a més. Si amb 7,2 i havent de marxar de casa no és suficient la interpretació de 
la norma per aplicar el tancament cautelar... Per altra banda, l’únic que 
demanem és que, mentre aquesta gent no tinguin regularitzada la seva 
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insonorització, per què ho han d’aguantar altres persones que viuen allà? 
Simplement, que els senyors tanquin, que ho arreglin, que es facin les mesures 
d’emissió on toqui mesurar-les i quan l’Ajuntament tingui constància que als 
pisos afectats ja no se sent la música, llavors els deixin obrir. És només això el 
que els volia dir. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i cedeix l’última paraula del torn a la Sra. Zelu Zhang. 
 
 
La Sra. Zelu Zhang exposa: 
 
Gracias por darme la oportunidad de explicar otra vez mi caso. Estoy 
totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, regidora, que tenemos que hacer 
todo lo que podamos para cumplir las normativas nuevas. Pero mi caso es que 
he entregado el 5 de julio una solicitud para que vengan a comprobar la 
situación nuestra que hemos corregido y luego otra el día 16 de septiembre. Y 
la última, hace tres semanas que enviamos un mensaje, un mail, a Marina, que 
es la secretaria de Antoni Massanés, para que venga a comprobar la situación. 
Porque hasta que no podamos limpiar, bueno, digamos que está bien con esto, 
no podremos hacer las obras necesarias para cumplir las normativas nuevas. 
Es este el problema que tenemos. Lo que pedimos, sencillamente, es que 
vengan a comprobar, que vengan los inspectores a mirar que lo tenemos 
arreglado y todo bien. Porque si no tenemos eso, no podemos hacer la obra 
necesaria para cumplir las normas nuevas y para obtener la licencia nueva del 
bar. Por favor. Gracias. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna per tancat el torn de rèplica per part del públic i 
cedeix la paraula a la Sra. Montserrat Ballarín perquè pugui contestar. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín aclareix que en alguns casos no pot aportar gaire 
més informació, tot i així, abans de passar la paraula al Sr. Màxim López, 
comenta: 
 
Pel que fa al tema de les antenes, a la Sra. Maria Àngels Aragó ja li he dit que 
em superava, és a dir, jo no tinc coneixements tècnics suficients per saber què 
és bo i què és dolent per a la salut. De la mateixa manera que vostè citava tots 
aquests estudis que diuen que poden ser perjudicials per a la salut, n’hi ha 
molts altres ―jo no sé si pagats per les empreses de telefonia o no estan 
pagats―, però són estudis científics validats igualment per comitès tècnics i 
científics que diuen que no és perjudicial per a la salut l’emissió de 
determinades ones. Per tant, jo no entraré a debatre-ho, perquè no és el meu 
tema. A mi el que em correspon és garantir l’aplicació de les normes que 
regeixen el que és la nostra convivència, les normes democràticament 
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aprovades i, en tot cas, fer una interpretació el més benèvola possible per 
evitar molèsties als veïns. 
 
Hi insisteixo, jo sóc conscient que vostès són molts els veïns preocupats per 
aquest tema i li he ofert en el seu moment que puguin posar-se en contacte 
amb els tècnics que tenim a l’Ajuntament, que els poden explicar quina és la 
normativa, i la formació que tenen ells especialitzada en aquest tema i els 
podran resoldre els dubtes que tenen. És a dir, jo veure les antenes en un 
mapa a mi realment... A alguns sí que potser els pot espantar. A mi no em pot 
espantar, perquè també com a regidora rebo moltes i moltes demandes de gent 
a qui no li arriba al wifi i per wifi lliure. Per tant, no és un tema que jo pugui 
valorar si això és bo o és dolent per a la salut, hi insisteixo. És un tema que li 
podran explicar amb molta més claredat els experts que tenim dins de 
l’Ajuntament d’aquests temes. 
 
Després, tant el Sr. Àlex Broch com la Sra. Charo i la Sra. María Jesús 
parlaven de les actuacions aquestes, que són molestes, que hi ha hagut 
inspeccions per part de la Guàrdia Urbana i que hi ha hagut expedients en 
algun cas o requeriments a adaptar-se, i parlaven del tema de l’aparença i de la 
realitat. Nosaltres, evidentment, el que busquem és la realitat, però per 
demostrar la realitat necessitem indicis suficients. Per tant, jo el que els prego 
és que... Tindrem en compte totes les proves que han aportat aquí i, hi 
insisteixo, segurament hi ha molts indicis, però per nosaltres no n’hi ha prou 
amb indicis, han de ser indicis molt clars i proves contundents que s’estan 
incomplint les normes o que no es compleix allò pel qual s’ha demanat una 
llicència. En tot cas, continuarem treballant amb vostès. 
 
El tema de les sales de massatges... Si no és una sala d’estètica, si la realitat 
és una altra, caldrà tancar-la, evidentment, però cal demostrar-ho. Per tant, 
insisteixo, nosaltres el que necessitem és poder demostrar amb contundència 
que això succeeix.  
 
Hi insisteixo, nosaltres tenim uns procediments que hem de seguir. En el cas 
seu és evident que és el que és, però imaginem que en un altre cas algú digués 
«aquesta activitat penso que és una altra i vull que la tanquin», en aquest cas 
la persona que exerceix aquella activitat hauria d’estar protegida per unes 
normes, és a dir, les normes, els procediments, són garantistes per a tothom, i 
és el que hem de seguir nosaltres. 
 
Jo ja sé que quan s’és víctima doncs es pensa que això és feixuc, però també 
és una garantia per a tothom, hi insisteixo. 
 
El Sr. Moisès ens plantejava el tema de les molèsties. Efectivament, 
segurament no són simplement de parlar a sota, sinó tota la resta de qüestions 
que vostè plantejava, però no sé si el gerent vol afegir alguna cosa sobre quan 
és possible i quan no és possible la suspensió cautelar... 
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El Sr. Màxim López explica: 
 
Ells tenen un termini per fer l’adequació. Ara, com ha dit la regidora, d’aquest 
termini ara queden aproximadament unes dues setmanes per fer-ho i han 
presentat alguna informació intentant justificar la insonorització. No és suficient. 
Això encara no ho saben, els ho hem de comunicar nosaltres, però els dies van 
passant. En aquestes dues setmanes si no han fet les accions que permetin 
comprovar que s’ha eliminat la molèstia en els límits establerts ―els 27 dB de 
nit i els 35 dB de dia, que són els dos límits―, es precintarà la discoteca. És el 
que toca. Si en aquest termini executen les actuacions i es comprova, pels 
seus informes, prenent mesuraments dels pisos, llavors hauran acomplert 
l’ordre i se suspèn el cessament que ja els hem notificat. Aquest és el procés. I 
el termini és aquest. 
 
És que el problema d’executar una cautelar interpretativament, perquè, és a dir, 
les normes marquen uns límits, i són aquests. Poden ser més bons o més 
dolents, però són els que hi ha. Quan no compleixes això i va a una altra 
instància, que és la instància del contenciós, amb un jutge ―seria el mateix cas 
amb la resta de temes―, és el jutge el que suspèn la nostra activitat. Llavors, a 
vegades som lents, però intentem ser segurs, perquè si som més ràpids, ens 
tiren enrere les ordres i hem de tornar a començar... 
 
I si no hem fet les coses correctament, hem de pagar aquestes reclamacions 
patrimonials que ens presenten. Per tant, podem parlar de la normativa, podem 
dir de per què s’ha posat aquest límit, però aquest límit s’ha posat davant d’uns 
estudis que algú ha plantejat que per sobre de 10 dB està afectant greument i, 
per tant, es fa un cautelar. Per sota dels 10 dB està afectant, però té un temps 
per poder-se condicionar. I això ho hem de complir. Nosaltres hem de fer 
complir la normativa, però també l’hem de complir nosaltres a l’hora d’aplicar 
els mecanismes. 
 
Llavors, si triguem més és perquè estem creant l’expedient robust perquè ningú 
pugui aturar-nos una ordre, i pensem que moltes vegades hem dit «anem a 
precintar això», i aquell dia ve un jutge i ens presenta una suspensió cautelar i 
hem de tirar-nos enrere, i això no ho entén ningú. És difícil d’explicar, però és el 
nostre entorn, el que hem de gestionar. Per tant, si no adeqüen i presenten la 
comprovació que no es produeixen molèsties segons la normativa, molèstia de 
0 dB per sobre del nivell, no 7,2, sinó 0...  
 
I, per tant, com els companys d’Ausiàs March 4, que eren al Consell de Barri de 
la Dreta, la Charo era allà present, jo els vaig dir: podeu fer el que vulgueu, 
però intenteu, jo us ho recomano, donar l’autorització perquè facin la mesura 
des del vostre pis, perquè si no, ho faran des d’un altre lloc i si es els dóna 
correcte, no podrem dir res, perquè us haureu negat a fer el mesurament des 
d’aquest lloc. El lloc més proper és aquest pis. Llavors, jo els ho recomanava: 
un pot fer el que vulgui, aquí sou lliures d’autoritzar o no l’entrada, però és el 
millor, perquè s’està comprovant fefaentment la molèstia que hi ha al lloc més 
afectat pel soroll en aquell moment. Ells han d’anar allà a mesurar. Si no els 
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deixen entrar, tenen la capacitat de fer mesures des d’un lloc aproximat i, si allò 
els dóna bé, nosaltres estarem obligats a aixecar el cessament de l’activitat.  
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín recorda: 
 
La Sra. Zelu Zhang plantejava el tema de la petició que s’ha realitzat perquè es 
facin comprovacions... 
 
 
El Sr. Màxim López respon a la Sra. Zelu Zhang: 
 
No hi ha cap impediment perquè facis les obres... a comprovar si ja ha retirat o 
no la cuina per fer de bar-restaurant. Les obres les pot executar, és a dir, tu el 
que has de tenir és un assessorament tècnic d’un enginyer amb una ECA que 
certifiqui que allò que has fet està adequat a la normativa i a les condicions, 
tant el que has fet ara, que és retirar la cuina, com si has de fer obres 
d’adaptació de lavabos o un altre tipus... Per tant, no hi ha cap tema, és a dir, el 
Districte no és el que fa la comprovació. Tu presentant, com deia ella, l’informe 
d’una entitat col·laboradora autoritzada, per tant, una entitat que treballa com si 
fos l’Administració, estàs donant fe que allò s’està adequant a la llicència. Si 
això és així, nosaltres ho revisem, si trobem alguna cosa, us ho diem i ja està. 
Per tant, no hi ha cap impediment que no haguem anat a verificar si s’ha retirat 
la cuina o no perquè puguis realitzar les obres. 
 
Bé, podeu fer l’obra si teniu la llicència per fer-la. Si heu de fer una obra és a 
través d’una llicència i, depenent del tipus de llicència, és un assabentat, un 
comunicat, d’acord? Però podeu fer l’obra, no és cap impediment això. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín dóna resposta a la Sra. Maria Jesús Pascual: 
 
Bé, María Jesús, també de Guàrdia Urbana, que sí que està present aquí a la 
sala, m’han dit que si vol la policia comunitària pot explicar-li perfectament què 
ha passat amb totes les seves denúncies. Ens deixa les seves dades i l’hi 
passarem... 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
tanca el primer torn de preguntes i dóna pas a l’inici del segon. A aquest efecte, 
cedeix la paraula al Sr. Joan Valls. 
 
 
El Sr. Joan Valls saluda i passa a exposar la seva petició: 
 
Procuraré ser breu. A veure... Jo tenia dos temes i una prèvia. La prèvia és que 
vaig intentar entrar, a través del web, una notificació i em va ser impossible 
trobar el formulari i el lloc on entrar-ho.  
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Segona, el tema de Flors Navarro. Sobre la floristeria Navarro, al carrer 
València entre Bruc i Llúria, durant anys jo he entrat instàncies a l’Ajuntament 
demanant que respectessin l’espai de la via pública, que deixessin pas... No hi 
ha hagut manera, amb tots els ajuntaments que hi ha hagut fins ara. Ara, 
curiosament, gràcies, els ho agraeixo, vull dir a partir que van entrar vostès a 
l’Ajuntament, suposo que hi devia haver alguna actuació perquè van retirar 
totalment tota l’ocupació de la via pública, ara es podia circular. Però a poc a 
poc es torna a ocupar la via pública, ara tornen a posar uns carros aquí, uns 
no-sé-què allà, ara per Nadal tornarem a posar el no-sé-què, i tornarem a estar 
com estàvem abans. Demano, si us plau, rigor amb aquest tema perquè és un 
tema de poder circular. No pot passar un cotxet de nen, una cadira de rodes no 
pot passar per allà... 
 
L’altre tema és el tema de la qualitat de l’aire. Això és un tema que és de salut 
pública. En això sí que té atribucions l’Ajuntament de Barcelona. En el tema de 
la qualitat de l’aire ―intentaré ser breu i resumir una mica― es parteix de la 
Directiva europea. Sobre l’any 2011 l’Estat espanyol fa la transcripció d’aquesta 
directiva a la normativa estatal. Aleshores, hi ha una sèrie de contaminants... 
els que més ens afecten a l’Eixample són l’NO2 i les partícules. Aleshores, per 
a aquests contaminants es fixen uns límits anuals, uns màxims horaris, 
etcètera.  
 
Hi ha un Pla de qualitat de l’aire de l’Ajuntament de Barcelona, sobre l’objectiu 
de l’any 2015-2018, i prèviament a això ja hi ha una demanda de sanció per 
part de la Comunitat Europea per incompliment de la normativa de la qualitat de 
l’aire. En el seu moment l’Ajuntament de Barcelona va demanar una pròrroga 
per aplicar la normativa i estem ara pendents de l’execució, o estem dins 
d’aquest pla. Aquest pla, per a l’Eixample, dóna que la mitjana de l’Eixample 
tindrà 39 mg de NO2 de mitjana anual. Això és una mitjana que, com tots 
sabem per l’estadística, si tu menges dos pollastres i jo no en menjo cap, ens 
hem menjat un pollastre cada un de mitjana, però això és mentida. Perquè si es 
miren els mapes d’emissió dels contaminants, es veu que la xarxa viària bàsica 
té més i molt més de 40 mg de NO2 d’absorció, de manera que és una mitjana 
que no respecta tothom. Hi ha una gent que està vivint a la xarxa viària bàsica, 
que està per sobre dels límits que marca la Unió Europea. Això dins de tot 
aquest pla.  
 
Un dels projectes estrella d’aquest pla, a part de la xarxa transversal d’autobús 
i tot això, són les superilles. Les superilles el que fan... és una solució que en 
dic «del pati de darrere: el problema», cap a uns altres. Es tracta que els 
carrers que de moment tenen més contaminació, que són Aragó, Gran Via i 
València, entre d’altres, de la xarxa viària bàsica, no entren dins de les 
superilles. Les superilles és dins d’aquests carrers. S’aconsegueix que dins de 
les superilles realment hi hagi un impacte menor, s’aconsegueix que hi hagi un 
impacte sonor menor ―també és un altre tema del qual no hem parlat però 
també és competència de l’Ajuntament la contaminació sonora―, però fins i tot 
el Sr. Salvador Rueda, que és el pare de les superilles, diu que amb les 
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superilles s’aconseguirà que un 75% de la població estigui dins de la normativa 
de soroll i un 90% de la població estigui dins de la normativa de qualitat de 
l’aire. 
 
Això no em val perquè, a veure, la normativa és per a tothom. No valen 
ciutadans de primera i ciutadans de segona. Ciutadans que viuen a la xarxa 
viària bàsica són ciutadans de segona perquè no se’ls compleix, no se’ls 
garanteix la qualitat de l’aire ni la qualitat sonora. Els ciutadans de la resta de 
l’Eixample són ciutadans de primera i l’Ajuntament els garanteix la qualitat de 
l’aire i la qualitat sonora. La meva demanda és, per un costat, «no» a les 
superilles, perquè les superilles l’únic que fan és que tot el trànsit que en 
aquells moments està passant per altres carrers el desviem cap a la xarxa 
viària bàsica, de manera que el problema de la xarxa viària bàsica s’agreuja. Si 
actualment la xarxa viària bàsica ja està col·lapsada ―la Gran Via està 
col·lapsada, Aragó està col·lapsat, València està col·lapsat―, més col·lapse 
més hores al dia, més fum, més trànsit, més soroll.  
 
Aleshores, la meva demanda en aquest moment és «no» a les superilles i la 
revisió del Pla de qualitat de l’aire. Perquè, a més, en el seu moment el Pla de 
qualitat de l’aire va fixar uns objectius tenint en compte que... es va fer en uns 
moments de crisi, es pensava que la cosa aniria baixant i no sé què, però el 
tema és que està repuntant el trànsit, hi ha una reactivació econòmica i en 
aquest moment el projecte o el pla aquest no s’arribarà a aconseguir, perquè, 
és clar, del que s’havia previst el 2013 començant en l’horitzó del 2015 i 
acabant el 2018, en aquest moment ja estem totalment fora del que s’havia 
previst. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula al Sr. Àngel Parramon. 
 
 
El Sr. Àngel Parramon saluda i anuncia que llegirà un manifest a tots els 
assistents: 
 
El Eixample tiene una identidad cultural propia. Algunos vecinos que ya han 
identificado una mayor densidad de turistas en sus calles reivindican su 
espacio. En las manos de todos los vecinos y vecinas está la confianza en que 
los turistas conserven una actitud de convivencia, cordial, de respeto y de 
apoyo al comercio local. Todos queremos disfrutar de los lugares tranquilos, 
calles transitables y terrazas, donde los vecinos también podamos disfrutar en 
sus mesas de un café.  
 
Nosotros vivimos aquí, alojamos en nuestras casas a viajeros que acatan 
nuestras normas de convivencia, detalle este muy importante, creo yo. Y se 
comportan como un miembro más de la familia durante su estancia. Elegimos a 
quienes vienen y disfrutan de nuestro barrio, con nuestras indicaciones. 
Podemos hacer que estos turistas sean vecinos temporales de una forma 
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natural, como cualquier otro vecino, con el llamado home sharing. Nosotros 
recibimos, alojamos en nuestro hogar a gente para que descanse en una 
habitación que preparamos con gusto y de la mejor manera y diseño posible 
cada cual.  
 
Con este ingreso podemos dar un empujoncito a la economía familiar. Algunos 
de nosotros ―y esto lo digo en particular― provenimos del paro y estamos en 
el paro todavía de larga duración debido a problemáticas otras que tenemos 
como país en la cual con 50 años te planteas entrar en cualquier sitio y no te 
dejan. Gracias a esto, podemos dar empujones a nuestra economía familiar, 
mantener a las familias, vivir nosotros y, como no, colaborar con la Seguridad 
Social pagando cada año nuestras cantidades de emolumentos en concreto. 
Sin él, muchos de nosotros quedamos desamparados, incluso en riesgo de 
exclusión social en algunos casos. 
 
De esta forma, conseguimos mitigar el impacto de la situación de la crisis 
económica real que nos afecta como a tantos y otros ciudadanos. Dado que el 
tipo de viajero que escoge esta modalidad de alojamiento en casa de un 
ciudadano tiene unos intereses que van más allá de los sugeridos en las guías 
turísticas, con las recomendaciones que nosotros les hacemos personalmente, 
este mismo empujón se manifiesta positivamente además en la economía de 
nuestros alrededores, como son los comercios no enfocados al turismo de la 
calle en la que residimos o en el propio barrio del Eixample. 
 
Tenemos la oportunidad de que sea gestionado con responsabilidad y cuidado. 
Está en las manos de todos los vecinos, seamos o no anfitriones temporales. 
Nuestra actividad complementa nuestros ingresos y permite que lleguemos a 
final de mes. Somos consecuentes con las regularizaciones y por ello pagamos 
nuestros impuestos sobre nuestra actividad y aceptamos con agrado ser lo más 
transparentes posible. Nuestra actividad como anfitriones no es profesional, 
somos ciudadanos y ciudadanas de todas las edades que hacemos todo lo 
posible para que quienes alojamos en nuestra casa se sientan a gusto y parte 
de esta ciudad, a la que queremos todos, con toda esta responsabilidad que 
esto conlleva pero sin la mayor intención de hacer negocio de esto.  
 
No somos pisos turísticos ni somos empresarios. Queremos especialmente 
puntualizar la importancia que el home sharing no incrementa la tasa de 
población. No superamos en la casa el número de habitantes marcado en la 
cédula de habitabilidad de nuestro hogar. Compartimos con la intención de 
mantenernos en el barrio donde siempre hemos residido con calidad de vida y 
estándar. Acudimos a vosotros en busca de ayuda. No queremos ver como 
ciertas políticas desmontan nuestra unidad vecinal creando problemas donde 
no los hay, promoviendo que el vecino se convierta en delator injustificado de 
un negocio que no existe.  
 
Pedimos que se promueva la unidad vecinal, no que se destruya. Las cartas 
enviadas en una campaña indiscriminada en contra de los pisos turísticos nos 
afectan en cuanto a la falta de información acerca de nuestra actividad, que 
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está muy alejada de la que es el piso turístico y las leyes que lo regulan. 
Reclamamos como ciudadanos no ser acusados injustificadamente, la libertad 
de poder compartir nuestro hogar responsablemente con viajeros, con todos los 
beneficios que ello supone para el individuo, la familia, la comunidad, el 
comercio y el barrio. 
 
Somos vecinos, parte de este barrio y, como tales, somos los principales 
interesados en estar cómodos en nuestros lugares de residencia, mientras la 
compartimos con los viajeros. Esperemos que se pueda abrir un diálogo del 
que todos podamos aprender y de esta forma cuidar de nuestra comunidad, 
pues a fin de cuentas y entre tanta gente es lo más preciado que tenemos.  
 
Les agradezco esta oportunidad de haber podido expresar todo esto. 
  
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i cedeix la paraula a la Sra. Fernanda Pérez Martínez. 
 
 
La Sra. Fernanda Pérez Martínez saluda, es presenta i exposa el seu cas: 
 
Vinc de la Comissió per la Pediatria del barri de Fort Pienc. Hi ha un compromís 
per part de l’Administració de construir un nou CAP a Fort Pienc. Això surt al 
Pla d’actuació municipal, perquè és un compromís que té el barri des de fa 
molts anys, que no s’ha fet encara. En principi, ja en el Pla d’actuació hi ha 
l’explicació i el compromís de cedir el solar de l’Ajuntament a l’ICS, perquè 
comparteixen responsabilitats per construir el nou CAP i bàsicament perquè 
torni el servei de pediatria al barri.  
 
Nosaltres volem conèixer l’estatus actual del calendari de construcció d’aquest 
nou edifici i la reinstauració del servei de pediatria al barri. També tenim 
mancances actuals que pateixen els usuaris reubicats temporalment, sobretot 
al CAP del Casc Antic. En el meu cas particular, jo tinc un fill petit, que té una 
malaltia crònica respiratòria. Quan he anat al CAP de Casc Antic m’han dit que 
no hi ha cap història mèdica, no hi consta cap medicació, no hi consta cap 
tractament, no hi consta res, perquè diuen que els expedients simplement s’han 
volatilitzat, que no ho saben.  
 
I, és clar, jo tinc dues preguntes ara mateix. La primera: on és l’historial mèdic 
del meu fill? Perquè no ho sé i perquè ningú es fa responsable de l’historial del 
meu fill? I la segona: quan tornarà la pediatria al Fort Pienc? Gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Anna Mateu. 
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La Sra. Anna Mateu saluda i, abans d’iniciar la seva intervenció, demana si 
seria possible de facilitar un faristol als intervinents del públic. A continuació, 
explica: 
 
Primer de tot, em presentaré. Estem aquí una petita representació del col·lectiu 
veïnal Germanetes Illa Verda ―ho hem posat en el paper quan hem registrat 
les preguntes― i, en segon lloc, per no oblidar-me’n, volem fer entrega a la 
senyora regidora Ballarín de la carta que hem adreçat a l’alcaldessa i del tríptic 
també que vam treure pel tema que ara explicaré. 
 
Doncs intentaré ser breu perquè ja veig que gairebé tothom ha marxat, però no 
serà fàcil. Primer de tot, enllaçant amb el senyor que ha marxat i ha parlat del 
tema de la contaminació, es tracta d’agafar aquest tema, d’alguna manera, i 
veure el que està passant a la mitja illa anomenada Germanetes, on, tot i que 
segons... i això sí que l’Ajuntament ho ha de saber, perquè ens estem basant 
en les seves dades, tant de contaminació com d’espai verd per habitant, tenim 
un petit dossier que podem adjuntar després perquè ho tingueu i notícies del 
diari, entre les quals també hi han aparegut dues notícies parlant d’aquest tema 
nostre, en les quals també hi ha veïns i veïnes, sabeu que a les notícies es 
poden posar comentaris i estan demanant que aquest espai no es destrueixi de 
la manera que es vol destruir, amb un parell de blocs amb quatre plantes de 
pàrquings a sota. Total, que aquest espai de Germanetes quedaria 
absolutament pasto ―per dir alguna cosa― dels totxos. 
 
Llavors, passaré a llegir... Bé, situar també que aquestes dades les tenim per 
part de l’Ajuntament, no ens les inventem. I dir també quan en el començament 
del nou Govern va, d’alguna manera, desaparèixer d’una forma molt opaca un 
procés participatiu que s’havia de tenir, de manera que els veïns i les veïnes, 
en general, quan s’ha tingut això sobre la taula, ningú... i si no, demanem a 
l’Ajuntament que faci aquest exercici, que tenen gent, que vagi a peu de parc o 
d’illa, millor dit, com nosaltres estem, per preguntar als veïns i les veïnes i 
tothom que l’està utilitzant si saben que allò és provisional, perquè allò ens han 
dit que tots els veïns i les veïnes ho saben, que és provisional, i allà no hi ha 
cap cartell de provisionalitat. En aquest espai ―després ho llegiré― s’ha gastat 
dels nostres, segons també fonts de l’Ajuntament, 750.000 euros per adequar 
un espai que havíem reivindicat i pel qual havíem lluitat veïns i veïnes.  
 
Passo a llegir una miqueta la carta, que serà ràpid i hi consta tot, i després 
doncs ja faré les preguntes, si em permeteu, perquè ja que sóc de les últimes... 
Llavors, també dir que nosaltres, aquest col·lectiu, som del barri de tota la vida i 
que, atesa la preocupació que hem tingut amb tot això, hem contactat o ens ha 
contactat o la casualitat de la vida ens ha posat en contacte amb un arquitecte 
jubilat que fa un any i mig o més d’un any i mig que està estudiant espais 
alternatius al barri per construir aquests pisos socials que diuen, que això s’ha 
de veure, perquè, a més, ja estan fets, ja hi ha edificis que es podrien... i, a 
més, noves ubicacions per poder construir no només l’institut, sinó també 
escoles que hi ha també en barracons, o sigui, fer una zona escolar. De tot això 
disposem d’un PowerPoint que aquest senyor i entre nosaltres hem anat... que 
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no ens correspon a nosaltres buscar els espais que són zona verda i 
equipaments i ara estan utilitzats per negocis particulars, d’acord? 
 
Llavors tot això va per davant, perquè aquest senyor ha estat picant a les 
portes i se li ha dit «vés-te’n a casa que estàs jubilat i tot això no ho volem 
sentir». Us llegeixo la carta, que és un resum de tot i aniré més ràpid, i després 
faig les preguntes. Aquesta carta va destinada a l’alcaldessa i en aquest cas a 
la representació del Govern aquí a l’Eixample, al Districte: 
 
Som el col·lectiu veïnal Germanetes Illa Verda, format per veïnes i veïns de 
l’Esquerra de l’Eixample molt preocupades davant les informacions de la 
intenció de la destrucció de l’actual jardí recentment inaugurat per tal d’iniciar 
―això parlem del mes de maig-juny― la construcció de diferents edificis 
destinats a equipaments públics. Ens referim a mitja illa situada entre Borrell, 
Consell de Cent i Viladomat. Fa deu anys la manca d’equipaments públics i 
socials a la Nova Esquerra de l’Eixample va provocar nombroses mobilitzacions 
veïnals per aconseguir-los, entre les quals estem la major part d’aquestes 
veïnes i veïns també. Gràcies a aquestes mobilitzacions es va recuperar mitja 
illa de Germanetes com a lloc on fer els equipaments. Deu anys més tard, el 
districte de l’Eixample és el més densament poblat ―repeteixo, no ho diem 
nosaltres, tenim les dades que apareixen als diaris i de l’Ajuntament― de tota 
la ciutat i és el que disposa de menys verd, espai verd, per habitant, d’una 
ciutat amb dades alarmants si les comparem amb la resta de grans ciutats 
europees. Només cal consultar les dades oficials. 
 
Simultàniament i a conseqüència d’això, els nivells de contaminació 
atmosfèrica i especialment la causada per l’òxid de nitrogen i partícules en 
suspensió del nostre barri estan disparats dia rere dia, això ho estem sentint 
sempre a cada moment. Hi podem afegir els alts nivells de contaminació 
acústica i electromagnètica, conseqüències lògiques ateses la densificació i la 
manca d’espais verds, especialment extrems al nostre barri. Totes coneixem 
avui dia les greus i reconegudes repercussions en la salut d’aquestes pèssimes 
condicions mediambientals. També al barri ha persistit la manca històrica de 
serveis públics bàsics destinats a persones, habitatges de lloguer social, 
centres per a la gent gran, instituts, escoles bressol, que han estat substituïts 
per una gran especulació de l’espai públic amb finalitats privades. 
 
Aquest col·lectiu veïnal considera que aquesta situació no pot convertir-se en 
una contradicció irresoluble que perjudiqui més encara la qualitat de vida de les 
persones. Les decisions de les que administren allò públic no poden estar en 
contra de les necessitats socials, però tampoc ser contràries a la salut de les 
persones greument afectades per la qualitat de l’aire que respirem diàriament. 
Cal trobar solucions que satisfacin les dues necessitats.  
 
Es van destinar 750.000 euros de diners públics, nostres, per construir el parc 
jardí que ara serà destruït quan hi entrin les excavadores. Molts veïns i veïnes 
―en aquest moment ho he de dir perquè no se m’oblidi que tenim gairebé mil 
signatures a peu de parc, amb les taules que organitzem i tal, això que consti, 
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no som unes hippies verdes que ara ens ha donat perquè volem això, no? tal 
com es diu―... Molts veïns i veïnes també entenem que aquesta despesa de 
diners públics serà malbaratada amb la destrucció d’aquest parc jardí pocs 
mesos després de la seva construcció i inauguració. S’ha recuperat 
Germanetes gràcies a les reivindicacions veïnals i l’illa avui s’ha convertit en un 
pulmó per al barri i en un espai imprescindible per a veïns i veïnes de totes les 
edats ―només cal que entreu al Facebook, que després al tríptic us el donem, i 
veureu els vídeos que fem, dia sí dia també, de com s’ocupa aquest espai per 
tot tipus de persones i veïns, de gent gran, joves, adolescents, etcètera― que 
contribueix decisivament a millorar la qualitat mediambiental i vital de les 
persones.  
 
De seguida acabo... Volem, perquè els necessitem, els equipaments públics 
previstos, però no cal que estiguin tots junts ni que siguin d’obra nova. Sabem 
que al barri hi tenim altres espais ―i ho tenim aquí i aquest senyor... pocs que 
hem pogut, però n’hi ha molts més si es poden estudiar―, espais i edificis on 
ubicar aquests equipaments i existeixen alternatives reals i sostenibles que no 
impliquin agreujar encara més les malmeses condicions ambientals i vitals del 
barri, però cal voluntat política i visió de futur per fer-ho possible.  
 
Si a l’Ajuntament li donés la gana, hi ha un espai ara mateix on es podria 
començar aquest institut, que és d’alguna manera la més forta, diguéssim, 
d’alguna manera, de les reivindicacions del barri, no així els blocs de pisos, 
que, a més, hi són per fer especulació, i, si no, per què hi ha quatre soterranis 
de pàrquings? 
 
Llavors, que quedi clar. Des de l’Ajuntament proclameu que el verd és vida, 
d’acord? És ple de banderoles. Nosaltres ens ho creiem i per això exigim que 
l’Ajuntament aturi l’intent de construcció dels nous edificis a l’illa de 
Germanetes i realitzi immediatament un procés participatiu obert; el que es va 
tancar d’una manera fosca quan va arribar el nou Govern del canvi, por arte de 
birlibirloque es va prometre als veïns que hi hauria un procés participatiu i va 
desaparèixer a la Casa Gran. I ara, a més, se’ns diu que tots els veïns i veïnes 
saben que això és provisional. Repeteixo: veniu a peu parc i ho podreu esbrinar 
rapidíssimament. 
 
Exigim que l’Ajuntament aturi l’intent de construcció dels nous edificis a l’illa de 
Germanetes i realitzi immediatament un procés participatiu obert. Es necessita 
temps per repensar el que considerem un canvi substancial en les condicions 
de vida al barri des que van començar les reivindicacions. Fa deu anys d’això, 
han canviat moltíssim les necessitats del barri. Seguim dient que l’institut és 
molt necessari per a aquest barri i per a Sant Antoni, no només per a aquest 
barri. L’intent i la petició per part dels veïns i veïnes d’obrir un procés 
participatiu actual va ser avortat ―ja ho he dit― perquè es va considerar que 
no era necessari deu anys més tard de l’inici de les lluites, que, repeteixo, totes 
les que estem en aquesta lluita hi vam participar. Que l’Ajuntament creï amb 
urgència una comissió de persones expertes, amb els col·lectius veïnals, per 
investigar nous emplaçaments ―ja en tenim, només cal que s’assegui a la 
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taula―, i amb voluntat política veure com ubiquem tot aquest conjunt de totxos 
que vol carregar-se aquest petit espai per respirar. Que l’Ajuntament inclogui un 
estudi d’impacte ambiental complet de les possibles ubicacions dels 
equipaments i del que representaria construir en un espai verd com el que 
tenim ara. L’arbre que tallem avui el necessitarem demà per respirar.  
 
Llavors, ara vénen les preguntes que volem fer a l’Ajuntament perquè ens 
contesti, no ara perquè això... Aquí no ho veureu gaire bé, és el que tenim i tot 
el que volen fer... Si entreu al Facebook, tenim unes maquetes en què es veu 
exactament la barbaritat on estem col·locades, on ens volen col·locar. Les 
preguntes... 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
proposa a la Sra. Anna Mateu que, per estalviar temps, la regidora respongui 
directament les preguntes, sense necessitat de llegir-les a la sala, tal com 
proposava la mateixa Sra. Anna Mateu. 
 
 
La Sra. Anna Mateu subratlla ha canviat de parer i que vol llegir-les perquè la 
gent que hi ha a la sala en quedi assabentada. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, la 
commina a fer la lectura de les preguntes amb la major brevetat possible. 
 
 
La Sra. Anna Mateu passa a enumerar les preguntes: 
 
A veure, la primera pregunta que fem el col·lectiu veïnal Germanetes Illa Verda, 
que recordo que tenim gairebé mil signatures i la cosa va pujant. En quin 
moment del procés administratiu estan les obres previstes a Germanetes: blocs 
de pisos, pàrquings, institut? Cada una d’elles, en concret. Aquesta és la 
pregunta. 
 
Segona. Tenen vostès informació de les propostes alternatives que s’estan fent 
al barri per evitar l’obra nova i preservar l’illa de Germanetes per millorar la 
qualitat de vida al barri? Tenen interès a conèixer-les? 
 
Tercera. Està disposat el Districte a crear una comissió formada pels diferents 
col·lectius de veïnes i veïns i tècnics i l’Ajuntament per analitzar de manera 
global els projectes urbanístics del barri i de Germanetes en concret? 
 
Quarta. Per què no s’ha fet un procés participatiu tenint en compte les 
circumstàncies actuals al barri i els possibles canvis en les necessitats i 
característiques del veïnat? 
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Cinquena. Estan disposats a asseure’s per tenir una reunió i escoltar les 
propostes que s’han treballat? 
 
No sé si s’ha assabentat o... 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín intervé per recordar que té les preguntes per escrit 
i que pot respondre-les directament. 
 
 
La Sra. Anna Mateu renuncia a llegir més però aprofita per recordar que també 
recullen signatures i que tenen un PowerPoint que poden enviar al Districte. 
Abans de tancar la seva intervenció, recorda també als assistents que es 
poden informar sobre el tema mitjançant el tríptic, Facebook i el correu 
electrònic on els poden adreçar preguntes. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín passa a respondre el segon torn de preguntes, 
inclosa la del Sr. Valls, tot i que ja no es troba present a la sala. Abans, però, 
subratlla la conveniència de rebre les preguntes abans de l’Audiència, per 
poder-les preparar de manera més adient i concreta. Inicia la intervenció 
responent al Sr. Valls: 
 
Plantejava dos temes: el tema del Pla de qualitat de l’aire i el tema d’una 
negació que les superilles serveixen per millorar la qualitat de l’aire en el sentit 
que congestionaven l’entorn per on passaven els vehicles privats. En aquest 
sentit, ara el Sr. Francesc Magrinyà acabarà de completar-ho també. Ell, com 
saben, és expert en aquest tema i conseller de Mobilitat. El que sí que 
m’agradaria deixar clar és, punt número u, que som conscients del problema; 
punt número dos, el tema de les superilles és un dels set punts del Pla de 
mobilitat urbana que va ser aprovat... bé, és una mesura de govern aprovada, 
jo diria, el 2014 o el 2013, el 2014, aprovada per un amplíssim consens a 
l’Ajuntament de Barcelona i incloïa set mesures que tenien l’objectiu de reduir 
el vehicle privat. Per cert, unes mesures en les quals no hem avançat 
adequadament, i tenim un problema molt seriós perquè, efectivament, en tots 
els mesuraments que ha donat de NO2, etcètera, és així. És a dir, tenim un 
problema seriós i hi hem de posar fre de manera molt contundent, hi insisteixo, 
no només en amb superilles, que és un dels set punts que apareixen allí. 
 
De tota manera, el Francesc després completarà una mica més les 
informacions, perquè sap molt millor les xifres amb les quals ens estem movent 
en aquests moments. 
 
Pel que fa al Sr. Àngel Parramon, está aquí delante... Efectivament, és a dir, 
dins del que diem que és el fenomen de compartir casa, hi ha fenòmens molt 
diversos i la seva situació, dels amfitrions, és una de molt concreta. Quin és el 
problema que ens trobem? Que, com a tot en la vida, es perverteixen les 
coses. Llavors, el que és una pràctica que jo sé que hi ha un grup de persones 
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que fan això d’oferir la seva casa, de pagar els impostos pel rendiment que 
obtenen, etcètera, això per part d’algunes empreses s’ha convertit en un negoci 
i llavors hi ha una clara disfunció i si ens trobem amb un problema com el que 
tenim a la ciutat de Barcelona de turisme que en determinats punts causa 
problemes, doncs aquí tenim el batiburrillo perfecte per tenir un problema. 
 
Jo el que li puc dir és que aquesta realitat que vostè manifesta... hi ha 
l’associació ―no sé com es diu exactament―, però és l’associació d’amfitrions 
que formen part del grup que està portant a terme el que és el Pla estratègic de 
turisme i, per tant, em consta que dins del que és la via normal per manifestar 
quines són les seves inquietuds i dins de la valoració conjunta de turisme i de la 
ciutat, aquest fenomen es té en compte. En aquest sentit, jo conec ―perquè 
també tinc persones que sé que paguen la seva hipoteca gràcies a això― 
quina és la situació d’aquestes persones. Però insisteixo, això és un fenomen 
que s’ha de tenir en compte, que s’ha de regular i cal evitar els abusos, que hi 
són i els coneixem perfectament tots. Precisament avui hi ha unes jornades 
sobre aquests temes d’habitatge turístic a la ciutat de Barcelona amb moltes 
ciutats d’arreu d’Europa i estic convençuda que s’està treballant per aconseguir 
regular d’una manera adequada tots aquests fenòmens. 
 
La Sra. María Fernanda Pérez plantejava el tema de pediatria a Fort Pienc. 
L’expedient del seu fill efectivament no li he pogut dir on és, però el que sí que 
li puc dir és que s’està... en aquests moments hi ha un projecte executiu per 
realitzar el nou CAP de Fort Pienc i entenem que aquí també hi haurà pediatria, 
en aquest CAP. La proposta és aquesta i, evidentment, lluitarem perquè hi 
sigui. 
 
S’ha contactat amb la consellera i està a l’espera que vostès els diguin les 
demandes concretes, que ella intentarà resoldre o treballar amb vostès. Però, 
en tot cas, l’Eulàlia és plenament conscient del tema i treballarà amb vostès. 
 
I després tenim, per acabar, la Sra. Mateu, el problema o...  
 
 
La Sra. Anna Mateu parla amb el micròfon apagat. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín continua la seva intervenció: 
  
D’acord, doncs la portaveu del col·lectiu, la portaveu del col·lectiu. 
 
 
La Sra. Anna Mateu torna a parlar sense micròfon. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín continua la seva intervenció: 
 
Avui ha actuat de portaveu... És el col·lectiu en general.  
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Efectivament, nosaltres som conscients d’aquesta demanda, ens ha arribat per 
diferents vies i entenem el que és la preocupació seva, que de fet és una 
manifestació, per exemple, del que plantejava el Sr. Joan Valls, del tema que 
tenim de contaminació i de manca d’espais verds al nostre districte, en concret 
a l’Esquerra de l’Eixample, però jo sí que li haig de dir una cosa. Juntament 
amb aquesta demanda d’espai verd... que, per altra banda, existirà dins de l’illa, 
la meitat de l’illa està enjardinada i continuarà enjardinada, una part també serà 
el pati de l’institut... Juntament amb aquesta part d’espai verd que hi haurà dins 
de l’illa i d’altres espais verds que treballarem amb vostès per trobar-ne al 
voltant, tan a prop com sigui possible i a tot el districte, hi ha una necessitat 
imperiosa de dos tipus d’equipaments al nostre districte, que són els 
equipaments educatius i els habitatges, habitatges que... Si vostè habitatges 
per a persones en risc d’exclusió social i habitatges per a gent gran els 
considera especulatius, no comparteixo la seva qualificació, també li he de dir. 
 
Pel que fa al tema de l’equipament, l’institut està a l’espera, està a l’espera 
d’aquest espai per ser construït, i una escola bressol que també anirà allà, i 
nosaltres ho tirarem endavant. No ens podem replantejar iniciar processos 
participatius nous, perquè, a més dels processos participatius, els tràmits per 
fer després els equipaments necessiten molt de temps. Les llicències, els 
projectes són lents, i nosaltres no podem plantejar-nos esperar cinc o set anys 
més per fer equipaments diferents allà. 
 
Per tant, miri, vostè em plantejava una persona que tenia llocs diferents, 
emplaçaments diferents per als equipaments aquests que hi ha al districte. Jo 
l’hi agrairé molt, perquè al nostre districte aquest any que ve el problema seriós 
que tindrem és que no sabrem on posar les escoles públiques. Per tant, sí, 
vostè és també a l’Esquerra de l’Eixample... A més de l’escola Entença, a més 
a més de l’institut que construirem, nosaltres tindrem seriosos problemes per 
encabir, fins i tot en mòduls prefabricats escoles al nostre districte, escoles 
públiques. Jo li agrairé que vostès ens facin arribar tots aquests emplaçaments 
per construir equipaments, perquè nosaltres els estem buscant amb lupa. Per 
tant, li agrairia que ens els fes arribar. 
 
En tot cas, si el conseller vol completar alguna cosa sobre el aquest tema. 
També si vol dir alguna cosa d’illa Germanetes. 
 
 
El Sr. Francesc Magrinyà complementa la intervenció de la regidora amb la 
informació següent: 
 
El que volia comentar, seguint i complementant la intervenció de la regidora, 
són dues coses. Per al tema del Sr. Joan Valls, que sàpiga que en aquest 
moment hi ha organitzada una taula de qualitat ambiental a l’Ajuntament de 
Barcelona on estan participant tots els col·lectius organitzats de la ciutat per 
aquest tema. Per tant, s’està treballant en aquest sentit.  
 



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

 
Jo el que sí que volia assenyalar són algunes idees, ara llàstima que ell no hi 
sigui, però almenys per al col·lectiu tal com s’ha plantejat. D’una banda, el que 
es valora al final en el Pla de qualitat de l’aire és el nombre de persones en què 
la seva salut és afectada i el que està clar és que el Pla de mobilitat del 2013-
2018 apostava, com deia abans la regidora, per aquesta disminució de 
l’impacte sobre la salut pel tema de la qualitat ambiental. I, per tant, la 
implementació del model de superilles permet aquesta disminució de l’impacte 
de la salut per a un nombre significatiu de la població. Per tant, en aquest 
sentit, aquest pla és valorat positivament i, a més a més, va ser valorat 
positivament gairebé majoritàriament per tots els grups polítics i, per tant, s’està 
tirant endavant en aquest sentit. I el que fem és aplicar aquest Pla de mobilitat i 
tirar-lo endavant, i és en aquest sentit que es planteja. 
 
I en aquest sentit també parlen del tema que no és igualitari, que hi ha uns 
carrers en una situació i uns carrers en una altra. A veure, des de fa trenta 
anys, des de fa quaranta anys, que el cotxe és predominant, el carrer Aragó és 
diferent del carrer d’Enric Granados. I nosaltres el que plantegem amb aquest 
pla és crear uns espais en els quals la gent pugui circular, pugui fer exercici i 
pugui fer altres activitats que facin que es millori la qualitat ambiental del 
conjunt de la població. I creiem que aquesta és una solució. I, a més a més, 
també és veritat que es prendran mesures perquè, per exemple, al carrer Aragó 
es disminueixi el nivell de contaminació.  
 
La primera mesura, que ja estem implementant amb la nova xarxa de bus, és 
que en passar un carril bus, perquè el carril bus de la línia de l’H10 en un tram 
del carrer Aragó, és a dir, que fins ara passava pel parell València-Mallorca, el 
que passava pel carrer Mallorca passarà pel carrer Aragó. Això vol dir que 
disminuirem un carril de cotxes i, en disminuir un carril de cotxes, abaixem 
també el nivell de contaminació. Per tant, hi ha mesures també per a la xarxa 
bàsica, el mateix que passa amb el tramvia per la Diagonal i el que passa pel 
doble carril de la Gran Via. És a dir, s’estan prenent mesures per a la xarxa 
bàsica i també s’està creant una malla de carrers, en el cas del districte de 
l’Eixample amb el model superilles, que tindran un nivell de contaminació de 
molt més bona qualitat per als impactes sobre la salut i, a més, es 
promocionarà que la gent pugui circular per aquests espais, perquè també està 
demostrat per estudis científics que si la gent fa més exercici i el pot fer sobre 
aquests eixos, millora la qualitat de salut de la població. I això ens porta que, 
malgrat tot també, nosaltres defensem el model de superilles. I això és 
important dir-ho, perquè estem millorant el nivell global de salut de la població, i 
això és fonamental i, a més a més, una cosa que està valorada per tots els 
grups polítics en aquest sentit. Una altra cosa és que amb el procés participatiu 
anirem valorant i veient quines són les mesures i com ho fem, però que ho 
farem ens sembla molt clar en aquest sentit. 
 
I segon. En el cas de Germanetes, volem dir una cosa molt clara. En aquell 
espai, que quedi molt clar, hi ha el passatge que creua de banda a banda i el 
que és l’espai de Germanetes. D’aquests 750.000 euros, la major part del 
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pressupost va associada en aquesta part definitiva i, per tant, no s’han 
malgastat aquests diners. De fet, perdoneu... jo estic intentant explicar... 
 
Llavors, l’altra cosa que es diu, també que quedi molt clar, és que hi ha dos 
espais amb tanca en aquests moments: un espai tancat que és on van els 
pisos de protecció i un altre espai que està tancat però que d’alguna manera 
també per donar... és un tema que hem de respondre, que és el tema dels 
gossos, hi ha un espai on hi ha l’espai de gossos, que aquell és el centre de 
dia. Són dos espais que ja estan tancats. Per tant, la percepció d’aquest espai 
que es guanya, d’aquest espai que dieu que ja no són els 5.000 metres, que és 
també aquest altre espai, que és el que avui s’està... És a dir, vosaltres esteu 
dient que aquest espai es perdrà... No, no, perdona, hi ha dos espais que ja 
estan tancats. 
 
Llavors, l’altra cosa que volíem dir és que el que vosaltres no expliqueu a la 
gent que us ha firmat és que hi ha molta gent i molta gent emprenyada perquè 
precisament hi ha molta gent que està defensant, molta més que aquestes mil 
persones, que estan defensant l’institut. I en aquest sentit, bé, jo he parlat amb 
els de les AMPA de les escoles, que estan defensant la construcció sí o sí de 
l’institut, perquè és una lluita de molts anys d’aquell barri. I, per tant, de fet és 
l’edifici que s’ha d’ocupar en aquest sentit. Llavors també és important poder 
explicar aquesta versió. 
 
De tota manera, amb el que dèieu a les preguntes que demanàveu, en quin 
moment administratiu està? Precisament, a més a més, aquest... una mica ho 
ha contestat la regidora, i està en el procediment administratiu a partir de l’any 
que ve perquè ja s’executi el projecte que està gairebé tancat.  
 
I, en aquest sentit, el que sí que també volem dir és que nosaltres hem recollit 
les propostes amb l’Alfons Santamaria i altres companys que estan treballant 
en aquest sentit amb la proposta que ens heu fet arribar... Teniu raó, i això és 
veritat... És a dir, replantejar els espais verds que diu el planejament del pla 
general. De fet, hi va haver una demanda al Plenari en aquest sentit i nosaltres 
com a Govern estem treballant en la línia d’anar a veure una estratègia d’anar 
guanyant aquests espais que en el pla general estan qualificats o com a 
equipament o com a zona verda. I en aquesta línia estem treballant i, a més, 
com ha dit abans la regidora, amb la voluntat de resoldre un problema molt 
greu que tenim sobretot en educació, dels equipaments d’educació. I en aquest 
sentit, sí que en aquesta comissió, quan s’hagi treballat, treballarem en aquest 
sentit. 
 
I, per altra banda, també el projecte de superilles, que en el cas de l’eix de 
Consell de Cent va amb la mesura que guanyem espai en aquest sentit. I, per 
tant, nosaltres en el seu moment aquest procés participatiu que demanava, tal 
com ha explicat la regidora, hem arribat a la situació que es va prendre la 
decisió política de tirar endavant aquests tres equipaments i, per tant, nosaltres 
tenim alternatives. Tenim l’alternativa del que diem el gran espai de l’avinguda 
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Roma i tenim els eixos verds que podem construir amb el model de superilles. 
Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
recorda a la Sra. Anna Mateu que tindrà el seu torn de rèplica, però que ara 
començaran en el mateix ordre que amb les preguntes. Com que el Sr. 
Parramon hi renuncia, passa la paraula a la Sra. Fernanda Pérez. 
 
 
La Sra. Fernanda Pérez exposa:  
 
Volia comentar un parell de coses. La primera, en principi hi ha un pla aprovat 
des del 2014, hi ha un pressupost aprovat per al CAP i en principi si el 2018 no 
hi ha CAP fet els diners ja tornen i la partida pressupostària marxa, perquè ho 
tingueu en compte. També cal tenir en compte que hem fet una comissió de 
seguiment, en la qual han participat l’Ajuntament, l’ICS, els directors dels CAP, 
l’Assemblea del Barri, la Comissió de Pediatria i moltíssima més gent. S’ha fet 
una reunió el desembre del 2014; en principi es convocava la següent reunió 
de la comissió de seguiment el març del 2015, i encara estem esperant que es 
faci la següent reunió per contestar les preguntes que hem demanat el gener 
del 2015. 
 
Parlem de salut de nens, no parlem de coses, de lloguer, no... Parlem de nens, 
de vides, de petits, de persones que no es poden defensar soles, depenen de 
nosaltres. Nosaltres com a pares i com a veïns estem fent moltes coses per 
lluitar, però, és clar, necessitem la vostra ajuda i no pot ser que triguem dos, 
tres, quatre, cinc anys i que no tinguem un CAP o una sanitat normal, com la 
que té tothom, perquè tothom té dret a una sanitat normal. De moment fa un 
any i mig que no tenim CAP, aquesta situació, en principi, com hem parlat amb 
l’Eulàlia, s’allargarà almenys tres anys més. Parlem de gairebé cinc anys i, és 
clar, cal prendre mesures ja. Parlem de nens que ja quan se solucioni no 
parlaré dels meus fills, perquè ja segurament no aniran al pediatre, però, és 
clar, tenim un barri amb una població de nens de les més altes de Barcelona, si 
no la més alta, que en aquest moment no té cap servei sanitari.  
 
I és clar, l’argument que es dóna que és una especialitat... No, no. El pediatre 
no és una especialitat, és el metge de capçalera dels nens. No pot ser que un 
nen no tingui metge de capçalera, i que un metge de capçalera no tingui la 
història mèdica d’un nen, que no tingui calendari de vacunació i que no tingui 
informació de res. Per sort, jo parlo català, parlo castellà, i he pogut parlar amb 
la doctora, però hi ha companyes xineses d’un altre país que no parlen res, 
arriben al metge i com explicaran el que li ha passat al seu nen, perquè no hi 
ha història, no hi ha vacunes, no hi ha res. Doncs, si us plau, tingueu-ho en 
compte. Parlem de nens, de la vida dels nens. I això és molt important, no es 
pot prorrogar més. Gràcies. 
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La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
passa la paraula a la Sra. Anna Mateu com a representant del col·lectiu veïnal 
Germanetes Illa Verda. 
 
 
La Sra. Anna Mateu manifesta: 
 
La primera cosa en què volia insistir, que sembla que se’ns està criminalitzant: 
nosaltres volem l’institut, ho diem per activa i per passiva i que es mirin, si us 
plau, el primer tríptic que vam treure, la primera informació. No és veritat, Sr. 
Magrinyà. No hem pogut seure amb la comunitat educativa perquè no se’ns ha 
permès. No és veritat que diem que no volem, o sigui, qui diu que no volem 
l’institut, de nosaltres, són una altra gent. Llavors, si us plau, que no es posi en 
boca d’uns uns altres perquè sí que volem l’institut. 
 
El que considerem que no volem admetre de cap de les maneres ni se’ns pot 
vendre per part de l’Ajuntament després de tots els informes i de la misèria 
d’espai verd... El que tenim ara a Germanetes, allà, és la realitat. El que 
vosaltres ens voleu vendre ―i ho sento ho he de dir així, que ja fa molts anys 
que sóc gran ja, i ja ho he vist, els Verds i tot això―, el que ens voleu vendre 
és fum, fum. La realitat la tenim a Germanetes. Que es convertirà en un Central 
Park l’avinguda de Roma davant de l’edifici monstruós de Telefónica també 
m’ho crec, que tingui moltes plantetes i molt mono amb tots els pisos i 
apartaments... És que és vergonyós. 
 
Segona: les preguntes més importants no les heu contestat. Està disposat el 
Districte a seure? Perquè nosaltres, Sra. Ballarín, perquè és clar, vostè ho ha 
demanat, no li volem enviar un PowerPoint i llavors... No, no, no... Hem fet 
unes preguntes molt clares. Aquest PowerPoint i més ampliat, el Sr. Alfons 
Santamaria, que ningú li ha recollit cap proposta, que n’ha fet de molt bones, 
ningú li ha recollit cap proposta. No, Magrinyà, ningú li ha recollit cap proposta, 
d’acord? I si n’hi ha alguna, un moment, doncs seiem... 
 
Mira, el millor, com que aquí queden en entredit els uns i els altres, per a mi és 
molt sospitós, molt sospitós, i dic per a mi i per a tots nosaltres seria sospitós, 
que no poguéssim seure. Demanem seure, demanem seure. Sabem que 
l’Ajuntament té totes les de guanyar i que pot tirar les excavadores endavant, 
però, compte, perquè això que els veïns ho saben i que tothom està disposat i 
que està avisat i que ta, ta, ta... això és un cuento de miedo, de por. Perquè, us 
ho torno a repetir i no em vull fer pesada perquè, és igual, s’ha de ser pesat 
perquè si no, no s’aconsegueix res. Feu, si us plau, l’exercici l’Ajuntament, que 
va venir un dia una senyora de comunicació el Dia sense Cotxes, que vingui i 
es posi allà al parc com fem nosaltres.  
 
Nosaltres no enganyem, diem què volem i donem el tríptic, anem amb la cara 
per davant, i tenim les signatures perquè és una barbaritat tan brutal el que 
voleu fer l’Ajuntament, és tan brutal que la gent es posa les mans al cap. I al 
final, sabeu què? Que el poble és el que té la intel·ligència col·lectiva, perquè 
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tothom diu: «Com pot ser, no ens podem creure que vagin a fer això, com pot 
ser, si ho acaben d’obrir. Si ha costat això...». Ho sento molt. La gent que us 
dieu verds, traieu-vos la V de verds, perquè ara, avui en dia, avui després de 
tants anys no fa falta construir més pisos, hi ha blocs d’edificis al barri buits, 
que amb voluntat política... Però, és clar, no hi és, aquesta voluntat política. 
Perquè si no, ara mateix, hauríeu contestat i en lloc de dir: «Envieu-me aquest 
PowerPoint, que estarem molt contents...», la nostra feina com a veïnes i veïns 
és defensar el que és comú: l’educació pública, totes les veïnes que som aquí i 
les que no veieu hem lluitat per l’institut. Jo mateixa he recollit 96.000 
signatures, no jo sola, per una ILP d’educació pública. No, no rieu. Cosa que 
molta gent d’aquí que veig que parla molt no l’he vist cap dia passant fred i 
recollint signatures a les fosques quan era Nadal fa dos anys. D’acord? I se la 
van petar en un plis, plas.  
 
Llavors, que sapigueu que si no voleu seure ―i això ja ho dic jo motu proprio―, 
si no voleu seure, digueu que no voleu seure, que aquest procés ja està 
acabat, que es construirà por nuestras santas lo que sea y punto. Això és el 
que acabeu de dir, i envieu-me aquest PowerPoint, que estarem encantats de 
mirar els llocs del barri. Si us plau, som veïnes i veïns que defensem... Això ho 
ha de fer l’Ajuntament, que per això cobra i per això hi ha la tira de tècnics.  
 
Aquest senyor fa un any i mig que s’ha jubilat i s’ha patejat tots els despatxos. 
És que això... Vaja, que em digueu que d’allò... o sigui, perdó, avui no ha pogut 
venir, però... Llavors, si no voleu ni seure, seure en una taula i dir: «Mireu, això 
és el que hi ha, i a veure com ho podem fer...», hi haurà problemes, perquè és 
inadmissible i ara ja et dic jo que és inadmissible que es vulgui construir cap 
bloc amb l’interès de pisos per a gent gran, bla, bla, bla, perquè això està 
arxidemostrat que no és veritat, a més. 
 
I una altra cosa: el terra no és de protecció oficial, no fa gaire i ara anomenaria 
una llista que estan tots els barris en peu de guerra... Mireu les Drassanes, que 
havien de ser pisos socials, bla, bla, bla, i al final ha acabat al cap d’un temps, 
al final serà gairebé, si d’allò que gairebé segur que donen permís, un hotel de 
cinc estrelles. Alerta. Mireu, i acabo: Jo tinc 62 anys. Vinc, o sigui, he nascut, 
he lluitat contra la dictadura, he vist la transició a traïció, que «aneu a casa que 
ara lluitarem nosaltres», i torna a repetir-se el mateix. Ho sento. Volem seure. 
Si aquest ajuntament del canvi es diu del canvi ho ha de demostrar, no val fer 
les mateixes polítiques i treure banderoles que el verd és vida quan a 
l’Eixample ens volen matar. Així, directament. Si el verd és vida, a l’Eixample el 
voleu matar. Ni superilles ni històries d’aquestes, que està molt bé, això no 
supleix que us carregueu el poc espai verd i, repetim, l’institut l’agafem i 
l’entomem. Hi ha un espai que si es volgués fer, a l’espai de la gent gran, 
asseient-nos a la taula, es pot fer perquè hi cap, d’acord? 
 
Acabo, i acabo dient, fent una crida ―si no, ja ens donem per assabentats― 
que faci el favor aquest ajuntament del canvi, a través dels seus representants, 
que els tenim aquí, de seure, de seure i ajuntar els veïns i les veïnes i la gent 
de les AMPA, i no crear aquesta divisió i aquesta... ja no sé quina paraula 
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posar, que som unes d’allò que no volem l’institut i pretenem tenir els nens en 
barracons. Això és absolutament mentida. Demanem a l’Ajuntament que segui 
a través del Districte, a través de les representants que ens coneixem a 
vegades de desnonaments i coses, els demanem que s’asseguin... Si no 
podem fer això amb aquest ajuntament que es diu del canvi, apaga y vámonos. 
Prefereixo els anteriors, que contra ells lluitàvem. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín respon a la Sra. Anna Mateu el següent: 
 
A mi em costa de creure que persones que han lluitat i que han treballat tant 
per l’illa de Germanetes i que estan aquí presents no s’hagin reunit amb vostès 
i no hagin dialogat. El que passa és que, és a dir, les lluites... és molt fàcil lluitar 
contra, però després a l’hora de definir les concrecions és on pot haver-hi 
diferents punts de vista. I hi ha un punt de vista que... 
 
La Sra. Anna Mateu parla sense micròfon. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
adverteix a la Sra. Anna Mateu que ja ha tingut el seu torn de paraula i que ara 
ha de deixar parlar a la Sra. Montserrat Ballarín. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín continua la seva intervenció: 
 
Sra. Mateu, nosaltres tenim clares quines són les seves... quina és la seva 
posició i nosaltres també els hem exposat la nostra. Vostès representen mil 
signatures; nosaltres representem... Porta mil signatures. Nosaltres tenim 
persones que han portat molt de temps i molta lluita també allà a l’illa i, a part, 
tenim, això és el que hi ha, el Govern i la representació democràtica. Jo no sé 
si això ho considera una representació democràtica. No? d’acord, doncs 
efectivament no sé quina és la seva concepció de la democràcia. 
 
 
La Sra. Anna Mateu parla sense micròfon. 
 
 
El Sr. Francesc Magrinyà intervé per fer un aclariment: 
 
Nosaltres ens hem reunit amb l’Associació de Veïns a la Vocalia d’Urbanisme 
dues i tres vegades. Ens hem reunit... Jo m’he reunit tres vegades amb el 
Sr. Alfons Santamaria. I si ens hem de tornar a reunir una altra vegada, 
quedem i ens reunim, sí. No hi ha cap problema. Sí, sí, quedem i ja està. No hi 
ha cap problema, si ens hem reunit moltes vegades i ens tornarem a reunir. 
Però també una mica explicarem la versió que també públicament vam fer una 
sessió explicativa de l’explicació, però també ens podem tornar a reunir, no 
tenim cap problema amb això. Ens reunirem les vegades que calgui. 
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La Sra. Montserrat Ballarín continua amb la seva intervenció per respondre la 
resta de rèpliques: 
 
I la Sra. Pérez, que comentava el tema del CAP. Efectivament, no li podem dir 
més que estem amb vostès i que és una reivindicació que estem molt actius a 
fer-la, la del CAP. I, de fet, l’Ajuntament de Barcelona ha posat diners, dos 
milions d’euros, per construir un CAP, que no és competència de l’Ajuntament, 
és competència de la Generalitat i, com que no hi ha diners, doncs en aquest 
conveni s’han posat aquests diners que ja són al PIM que s’hauria d’aprovar, 
en tot cas, en la programació d’inversions i que lluitarem perquè sigui al més 
aviat possible perquè, efectivament, és un servei que considerem bàsic i 
fonamental i en la mesura de les nostres forces allí estarem, lluitant. Les 
nostres forces les dedicarem a això, que entenem que sí que hi podem incidir i 
és una demanda molt raonable. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la presència a tots els assistents i dóna per finalitzada l’Audiència 
Pública a les 22.56 hores, després de dues hores i 46 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 de la regidora del 
Districte, la Sra. Ballarín. 


