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Acta del Consell de Barri de l’Esquerra de l’Eixample 
 
 
 
 
Data:   11 de febrer de 2015 
Lloc:    Sala de Centre Cívic Urgell 
Hora:    18.30h 
 
 
Ordre del dia:  

 Informe del Regidor 
 Torns d’intervenció d’entitats i associacions 
 Torn d’intervenció  de ciutadanes i ciutadans 

 
Presideixen la taula: 

 Sr. Gerard Ardanuy, Regidor del Districte 
 Sr. Màxim Lopez, gerent del Districte 
 Sra. Cristina Caballé, Consellera del Districte. 
 Sra. Mireia del Pozo, Consellera del Districte. 

 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts al Consell de Barri de l’Esquerra de l’Eixample, 
de l’antiga i de la nova, perquè ho fem tot junt, amb aquesta visió d’unitat del  barri.  
 
Us explico molt ràpidament el funcionament de la sessió. Tenim tres punts de l’ordre 
del dia, un punt que intenta ser molt ràpid, que és un punt d’informació respecte a 
alguns aspectes que ja s’han anat desenvolupant en el barri, i després també es poden 
fer preguntes al voltant d’això. Estem totalment disposats a donar explicacions, a 
respondre tot allò que puguem respondre. Després hi ha un torn d’intervencions dedicat 
a les entitats i associacions del barri. En aquest torn intervindrà sempre primer el 
representant de l’Associació de veïns i veïnes de l’Esquerra de l’Eixample. Acumularem 
les intervencions, us demanarem el nom vostre i el nom de l’entitat a la qual pertanyeu, 
ho apuntarem i anirem donant paraules. Resoldrem aquest punt i després passarem a 
l’últim punt, que serà el d’intervenció de ciutadans i ciutadanes a títol individual. Per 
tant, aquí farem el mateix procediment. Demanaré noms, aixequeu la mà qui vulgui 



Acta del Consell de Barri de Esquerra de l’Eixample 2/11/2015   2 
 

parlar, els apuntarem i, a partir d’aquí, anirem donant-vos la paraula i intentaré 
respondre totes aquelles qüestions que plantegeu.  
 
Per tant, si us sembla bé, passem a iniciar  l’ordre del dia.  Començarem per aquest 
primer punt, que són les informacions que us faig arribar respecte a coses que estan 
passant en el barri. Algunes ja les coneixereu, perquè sou veïns i veureu que s’està 
fent, i altres segurament no les coneixereu, o voldreu fer algun tipus d’intervenció 
relacionada amb el tema.  
 
Per tant, molt ràpidament dir-vos que una part important de les activitats que s’estan 
desenvolupant, com ha passat al llarg del mandat, són un seguit d’obres, que s’estan 
desenvolupant en el barri. És veritat que estem en un àmbit en el qual els pròxims 
mesos hi haurà novetats. 
 
Presó Model 
 
 Fa referència  a tot l’entorn de la presó Model. 
 A dia d’avui ja tenim signada i, per tant, executada l’adquisició per part de l’Ajuntament 
del solar on hi ha en aquests moments la presó Model. Hi ha un seguit d’elements que 
s’aniran desenvolupant. Sapigueu també en aquest sentit que hem creat una comissió 
de seguiment per analitzar l’evolució i el projecte futur a desenvolupar en aquell entorn, 
on hi ha representada l’Associació de Veïns, i on hi ha representats tots els grups 
municipals presents en el consistori. De fet, hi ha una representació de tothom, i també 
hi ha la voluntat d’obrir-ho a totes les participacions que es considerin oportunes per 
posar tota la informació damunt de la taula, l’evolució del que s’està fent, de com estem 
i de cap a on anem amb aquest projecte. 
El projecte, sense cap mena de dubte, serà el desenvolupament més rellevant de tot el 
districte, i segurament de la ciutat, en els pròxims anys. És molt simbòlic, per altra 
banda, i molt reclamat al llarg de molts anys. Per tant, en aquest sentit, és un autèntic 
símbol que deixarà de ser-ho tan bon punt anem avançant amb el desmuntatge, amb 
l’enderroc d’aquelles parts que no siguin necessàries per a la continuïtat del projecte. I 
caldrà, també, decidir què fem en aquell entorn, basant-nos també en tots els pactes i 
en tot el projecte anterior desenvolupat amb pacte amb veïns i Administració municipal.  
 
Passatge Lluis Pellicer 
 
Hi ha un altre tipus d’obres, potser amb menys rellevància des d’un punt de vista 
d’intervenció de metres quadrats, però també molt significatives. Voldria esmentar que 
està en marxa la remodelació i millora del passatge Lluís Pellicer.  
 
Plaça Duran y Reynals 
 
També la plaça Duran i Reynals, que és allà on està ubicat el mercat provisional del 
Ninot. Tan bon punt el mercat es traslladi a la seva ubicació definitiva, ja vam començar 
un procés de participació per analitzar què podem posar en aquell espai, com la 
implementació de verd, de bancs, d’espais d’estada, etcètera. Vam fer un procés de 
participació, també d’informació sobre l’alternativa a desenvolupar a la plaça Duran i 
Reynals.  
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Mercat del Ninot 
 
Dir-vos també que les obres del mercat del Ninot van a bon ritme. En aquests 
moments, la previsió de finalització d’obra és març-abril. De cara a l’estiu, els operadors 
del mercat del Ninot començaran a fer el seu trasllat de parades cap al nou mercat del 
Ninot.  
 
Solar Germanetes 
 
Un dels àmbits on estem planificant inversió pública és en el solar conegut com a 
Germanetes, entre Consell de Cent, Borrell i Viladomat. Ja hi ha els treballs per 
desenvolupar una obertura provisional del jardí. Sabeu que és aquell mur que hi ha en 
aquell entorn. Hi ha la previsió de desenvolupar-hi dues promocions d’habitatge social, 
una escola bressol, un espai de gent gran, i l’institut que anomenem Viladomat, però 
que és un nom provisional. És un projecte d’institut que començarà a funcionar en 
barracons provisionals el setembre d’aquest mateix any, és a dir, el proper curs escolar, 
en una ubicació que és la cantonada del costat on hi ha l’espai del futur institut. Fa molt 
poques setmanes el Districte va adquirir l’espai i va enderrocar. Estem parlant que 
l’institut començarà a funcionar. Hem tingut reunions amb les AMPA de les escoles 
públiques de l’Esquerra de l’Eixample i de Sant Antoni.  
Hem tingut reunions també amb l’Associació de Veïns de Sant Antoni i també de 
l’Esquerra de l’Eixample. I també amb les direccions de les escoles i amb el teixit 
escolar dels dos barris que seran els principals beneficiaris d’aquest equipament públic.  
 
Tenim ja equip de direcció de l’institut, que tot just ha estat nomenat fa pocs dies. 
Tenen un projecte d’allò més engrescador, un projecte d’un nivell molt potent, i que 
crec que va molt en la línia del que volem fer allà. Igualment, iniciarem una reflexió al 
voltant de reforçar l’institut Maragall, perquè és un institut que té les seves 
problemàtiques i, per tant, intentarem ajudar per fer un salt rellevant amb dos nous 
equipaments d’institut públic al districte. Parlem d’un institut que ja existeix, però que el 
canviem, perquè en substituïm la direcció, que és el Maragall, i d’un nou institut, que 
serà aquest que anomenem, entre cometes, Viladomat, perquè és el seu nom 
provisional.  
 
Voreres Carrer Urgell 
 
Estem intervenint en obra en voreres al carrer Urgell, en els trams entre Calàbria i 
Villarroel. I tot just avui estàvem acabant de fer els últims ajustos a la incorporació 
d’arbrat i jardineres a Rosselló entre Entença i Rocafort. És l’únic tram del carrer que no 
podia disposar d’arbres. Durant molts anys, el fet de tenir l’estació de metro a sota 
impedia el fet de poder-hi posar qualsevol tipus d’arbrat. Vam estudiar la situació i hi 
incorporem unes jardineres amb uns arbres. Són uns arbres petits per, d’alguna 
manera, compensar aquesta mancança de verd en aquest tram de carrer. Per tant, tot 
just avui estaven acabant de fer alguns ajustos d’aquesta obra, i jo crec que ha quedat 
força bé.  
 
 
 
Són unes jardineres amb rec automatitzat. La veritat és que milloren molt aquest tram 
de carrer.  
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Soterrament línies elèctriques Carrer Paris 
 
En aquests moments, i a instàncies d’una proposta que ens van fer uns veïns en un 
consell de barri com aquest, estem fent tot el seguiment del soterrament de línies 
elèctriques aèries al carrer París. Recordo la intervenció d’una veïna en aquest consell 
que ens demanava això, i ens va ensenyar fotos, perquè era una situació molt punyent. 
Hem estat perseguint la situació amb la companyia elèctrica, i estem soterrant totes 
aquelles línies. Per tant, la utilitat d’aquest consell, crec que s’ha posat de manifest.  
 
Interior d’illa Còrsega/ Borrell 305 
 
Hem fet ja l’enderroc del que serà el nou interior d’illa de Còrsega, que queda just 
darrere de l’Hospital Clínic. Serà una intervenció d’un nou interior d’illa, d’uns 1.600 m². 
Per tant, es tracta de la generació d’un nou espai verd. Els pròxims mesos començarà 
aquesta obra i, per tant, disposarem d’un espai de molta qualitat, a més amb un bon 
projecte. Per tant, al voltant de Setmana Santa iniciarem les obres d’aquest nou interior 
d’illa, que és un nou espai que guanyem per als veïns i veïnes de l’Esquerra de 
l’Eixample.  
 
I això unit també a l’interior d’illa Borrell 305. L’obra d’aquest interior d’illa ha estat 
adjudicada. Es tracta de l’interior d’illa on hi ha l’Aliança i, per tant, en aquest sentit, 
millorem un espai públic i ho fem per d’alguna manera fer-lo molt més habitable. Estem 
treballant en aquesta direcció.  
 
Josep Tarradellas 
 
Finalitzaria aquest llistat d’actuacions amb les obres de millora del tram de la part de 
dalt de Josep Tarradellas, compartit també amb les Corts, perquè som veïns en aquest 
tram. S’estan portant a terme les obres per millorar aquest entorn. Segurament era un 
dels trams que necessitava un replantejament, i en aquest sentit, hi estem treballant.  
 
Accessos Clínic 
 
Properament treballarem amb l’Hospital Clínic per millorar l’accés dels vianants a les 
urgències de l’hospital. Era un dels compromisos per millorar tota la mobilitat a l’entorn 
de l’hospital, i com a Ajuntament ens hi vam comprometre, també per ajudar a millorar 
la confortabilitat de l’usuari de les urgències de l’Hospital Clínic. El que farem és 
acostar els passos de vianants per poder fer una entrada més ordenada i més 
confortable.  
 
I de manera molt imminent començarem la microurbanització en el solar del Clínic, el 
que hi ha entre el mercat i el Clínic, que per altra banda hem aconseguit després d’una 
llarga temporada de negociació amb l’hospital. És un solar de l’hospital, és propietat de 
l’hospital. Hem aconseguit, finalment, la cessió d’una part d’aquest solar per poder-hi 
fer un enjardinament encara que sigui de caràcter provisional. Ho hem estat perseguint 
durant més d’un any. Tenim els diners pressupostats des de fa més d’un any i, per tant, 
amb aquesta autorització del propietari del solar començarem en breu la 
microurbanització. Serà una intervenció en forma d’enjardinament per millorar aquest 
espai.  
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Això és el que els volia transmetre. Hi ha moltes més coses, però entenc que no els vull 
cansar tampoc amb un seguit de coses que estic convençut que vostès ja tenen 
present, i que veuen en el seu entorn.  
 
Si els sembla, el que podríem fer és començar pel torn d’entitats i associacions. En 
nom de les entitats, a part de l’Associació de Veïns, el president de la qual tenim aquí, 
hi ha alguna entitat que vulgui intervenir? Aixequeu el braç i digueu el nom vostre i el de 
l’entitat a la qual representeu.  
 
 
Sr. Emili Perelló 
 
Emili Perelló i Mestres, parlaré en nom del mercat del Ninot. 
 
Sr. Gerard Ardanuy  
 
Molt bé.  
 
Sr. Arnau Miró  
 
Venim com a CUP, Candidatura d’Unitat Popular, i farem dues intervencions. Som 
Roger Bujons i Arnau Miró.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Passem la paraula al president de l’Associació de Veïns. 
 
Sr. Lluís Rabell 
 
Bona tarda a tots i a totes. 
 
Voldríem plantejar dues qüestions.  
 
Una primera que el mateix regidor ha apuntat al principi de la seva intervenció, que és 
aquesta qüestió cabdal de la reforma de l’espai de la Model, de la recuperació de 
l’espai de la Model. Com molt bé s’ha dit, bona notícia, la comissió de seguiment es va 
constituir abans de festes, que si no m’equivoco, té prevista una propera reunió el dia 
24, que serà un dia en què la ciutat obtindrà la seva respiració, perquè el dia 24 tindrem 
això, tindrem l’audiència pública sobre turisme, hi haurà el Consell de Benestar Social, 
és a dir, diversos moments de participació.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Vida intensa.  
 
Sr. Lluís Rabell 
 
Serà un dia històric.  
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Em sembla molt bé que això continuï, que tingui aquesta continuïtat. Nosaltres vam 
suggerir, i aprofitem per explicitar-ho un cop més, i si cal fer-ho per escrit no hi ha cap 
problema, ho farem per escrit... Com es va dir, la voluntat és tenir una certa obertura en 
aquesta comissió, i en els seus treballs.  
 
Nosaltres pensàvem que seria bo que s’hi incorporessin, si més no proposar que 
s’incorporessin en funció dels ordres del dia o de la disponibilitat que tinguin, entitats 
com són SOS Monuments o la Fundació Helios Gómez. Com sabeu, han defensat els 
elements patrimonials de la Model, i en particular l’obra de l’Helios Gómez, obra 
pictòrica que està a l’interior de la presó. Nosaltres considerem que és molt important 
recuperar-la.  
 
Dir també que també ens han demanat poder contribuir en el debat i en el disseny dels 
equipaments d’aquell espai l’Associació de Pares i Mares d’Infants Autistes, que com 
sabeu, reivindiquen un equipament en la pastilla d’equipaments previstos. I voldríem fer 
el seguiment i treballar per veure com s’encabeix aquesta demanda en el conjunt.  
 
Dit això, com sempre, hi ha un però, hi ha una certa inquietud. La inquietud té a veure 
amb el fet... ningú més que nosaltres té tanta pressa perquè això tiri endavant, ara 
celebrem 40 anys de l’existència de l’associació —no legal, perquè va costar ser 
legalitzats—, i la reivindicació de la Model és una reivindicació fundacional, per tant, si 
hi ha algú que té pressa perquè això tiri endavant som nosaltres, ara, també tenim 
ganes que es faci bé. Ho dic perquè ens inquieta una mica el tema de la primera 
actuació prevista, que és l’enderroc de l’angle d’Entença amb Rosselló, on hi ha el 
centre de règim obert, que acull poc més d’un centenar d’interns. Ho dic perquè 
semblava al principi que estava previst el desplaçament dins de la ciutat, ara comencen 
a sortir informacions contradictòries, perquè la Trinitat que els havia d’acollir no té 
capacitat per fer-ho, i ens fa la sensació que hi ha hagut una certa improvisació. 
Nosaltres no voldríem que per les presses d’abans de les eleccions, de fer la fotografia 
d’una excavadora que comença l’enderroc de la Model —cosa que és un missatge 
potent electoralment—, cometéssim la frivolitat de fer una cosa poc preparada. 
Insisteixo, nosaltres som els que tenim és pressa perquè això tiri endavant, però al 
mateix temps, la nostra reivindicació de l’espai de la Model sempre ha estat vinculada a 
la idea i al discurs que considerem que una presó, un centre penitenciari, ha de reunir 
les condicions de drets humans i de dignitat per realitzar la seva funció. Per tant, mai 
hem anteposat les reivindicacions del barri a la dignitat amb la qual s’ha de tractar la 
població penitenciària. Per tant, demanem que ens mirem amb compte aquest aspecte.  
 
És veritat que hi ha un moment de tensió, que pot ser perquè hi ha eleccions sindicals, i 
en el funcionariat aquestes coses sempre fan més enrenou, i és possible que hi hagi 
elements que distorsionin el debat en aquest sentit. Tanmateix, insistim, no voldríem 
que la nostra pressa passés per davant de la seriositat en el tractament dels presos en 
règim obert, i no voldríem que les coses es fessin de qualsevol manera per dir que s’ha 
començat a fer.  
 
I segona cosa, i acabo amb això, un tema sobre el qual demanem un aclariment. Tot i 
que nosaltres som conscients, i n’estàvem al corrent, perquè era el pacte al qual 
havíem arribat, pel que fa al pla «buits», que és una ocupació efímera, transitòria, 
etcètera, des de fa més d’un any ens havien arribat informacions que hi havia l’idea de 
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cedir el solar que ocupa ara el Pla Buits  a Fasia, que és un centre d’ensenyament, 
especialitzat.  
 
Es mereix molt de respecte professionalment, però que no deixa de ser una entitat de 
caràcter privat. Hi ha un debat sobre la cessió de sòl públic a una entitat privada. El que 
lamentem és que aquest debat que és legítim i necessari, d’alguna manera quedi 
escamotejat. Si fa un any se’ns va dir que no hi havia notícies de cap cessió, ara 
sembla ser que d’aquí a uns dies s’ha de signar un acord o un conveni de cessió. 
Aleshores, demanem un aclariment sobre això, si això és cert, en quines condicions i 
quines característiques tindrà aquesta ocupació.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
El següent, el representant del mercat del Ninot.  
 
Sr. Emili Perelló 
 
Hola, bona tarda.  
 
Referent al tema que ha dit vostè de l’obertura del mercat del Ninot, m’agradaria 
puntualitzar una cosa. La previsió que tenim per part de l’Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona és que això es pugui inaugurar cap a finals d’abril. O sigui, que els veïns 
no pensin en el mes de març, jo crec que serà a finals d’abril, perquè encara ens queda 
fer les parades d’interior. El que sí que els dic és que els concessionaris del mercat 
tenim una il·lusió per donar un servei molt important al barri, i volem poder-los servir al 
millor possible.  
 
Un altre tema és que volem agrair al conseller i al Districte que ens arreglin la plaça de 
Duran i Reynals, i el que moltes vegades hem demanat a través de la Junta és treure 
les rates del solar que tenim, on abans hi havia els bombers.  
 
Només demanar-los que intentin eradicar les rates. Aquest és un dels temes més 
preocupants per al barri, i per a tota la ciutat. L’altre dia baixant per Balmes en vaig 
veure una, al matí, Balmes amunt. Baixava amb el cotxe. Això fa molta basarda, no pot 
ser que n’hi hagi tantes. És el que tenim i hem d’intentar eradicar-les.  
 
Per la resta, no tenia res més a dir. Endavant.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Moltes gràcies.  
 
Sr. Roger Bujons 
 
Hola, bona tarda.  
 
Farem un parell de preguntes. La que faig jo és amb relació a l’Hospital Clínic. Hem vist 
que aquests dies s’està redactant la proposta d’estatuts del nou consorci del Clínic. 
Sabem que hi participa el CatSalut —el Servei Català de la Salut—, també la 
Universitat de Barcelona, però hem vist que també en el consorci hi participa una entitat 
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privada, tot i que sense ànim de lucre, anomenada Associació de Coneixement Clínic 
Hospital Clínic, que s’ha d’integrar als òrgans de direcció i control d’aquest consorci. La 
pregunta que voldríem fer a l’Ajuntament en general, i al Districte en particular, ja que 
és un equipament de l’Eixample, és quins mecanismes es preveuen de seguiment 
públic en el funcionament d’aquest consorci, amb l’entrada d’entitats privades com ara 
aquest Associació de Coneixement. Si al Districte això preocupa, voldríem poder-ne fer 
un seguiment entre les diferents administracions.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Gràcies.  
 
Sr. Arnau Miró  
 
Hola, bona tarda.  
 
La meva pregunta és respecte a l’espai Germanetes. Abans el Lluís ja ha fet una 
intervenció. A través dels mitjans va sortir que hi havia un nou projecte per a la 
urbanització de l’espai, quan també hi ha un projecte de les entitats que ara mateix 
estan gestionant el tema del pla «Buits». És un projecte participatiu, més obert, amb 
més suport al barri. Voldríem que ens expliquéssiu com està aquest tema, si s’ha tingut 
en compte la proposta de les entitats, si s’hi ha parlat, si s’ha descartat o no, o si s’hi 
aposta. La gestió de Germanetes, del pla «Buits», des del nostre punt de vista creiem 
que ha estat un èxit, que ha obert un espai al barri, que ha sigut per la lluita d’aquestes 
entitats, que han demostrat que es poden tallar carrers i fer activitat de carrer i que no 
hi ha cap problema, apostant per la participació dels veïns.  
 
Per tant, nosaltres donem suport que mentre no hi hagi tots els equipaments que hi han 
d’anar, les construccions a l’espai de Germanetes, es tinguin en compte les propostes 
del veïnat per fer aquest espai tan obert i viu com sigui possible.  
Pel que fa a l’escola bressol, voldríem saber si teniu terminis de construcció. I sobretot, 
si teniu clar si la provisió del servei serà pública o privada. Bàsicament, volem saber si 
a l’escola bressol hi haurà funcionariat públic o no.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Això és diferent. 
 
Sr. Arnau Miró  
 
La provisió del servei és qui fa el servei i, per tant, voldríem saber si el personal en 
aquest cas és públic o privat. Bàsicament perquè no passi com noves externalitzacions. 
Com heu dit, pel que fa a pressupost, normativa estatal, la contractació de personal 
pública és complicada, però l’Ajuntament ha negociat que es pugui fer per a bombers i 
Guàrdia Urbana, i per què no també pel que fa al professorat d’escoles bressol? Volem 
saber si és una prioritat i, per tant, es pot lluitar per això, o si no és una prioritat i no 
lluitareu en aquest sentit.  
 
I l’última cosa és sobre el nou institut. Ens congratulem que estigui ja planificat i entri en 
funcionament aviat, tot i que sigui en barracons, però també ens ha arribat que hi ha 



Acta del Consell de Barri de Esquerra de l’Eixample 2/11/2015   9 
 

una mínima pugna perquè el nou equip directiu demana un nombre una mica més alt 
de contractació de professorat per al primer any, però em sembla que almenys des del 
Consorci no ho veuen així. Preguntem si és així i si es donarà tot el suport en aquest 
sentit, perquè sent un projecte nou, i a més estant en barracons i tot el que això 
comporta, almenys que pel que fa al professorat tinguin tot el suport del Consorci. 
Gràcies.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Gràcies a tu.  
 
Respondré per ordre.  
 
Lluís. La veritat és que la vocació d’aquest grup de treball és la que des del primer 
minut, o des del minut menys 1, fins i tot, ens plantejàvem. No fem un grup de treball al 
voltant d’això per fer res més que construir-ho amb consens. Jo crec que aquest 
desenvolupament de la Model ha de ser el repte de l’Ajuntament, i ha de ser el repte 
del teixit veïnal. No ha de ser propietat de ningú, ha de ser propietat de tots. Jo crec 
que la millor manera de fer-ho és construir-ho amb un equip de treball de consens. 
Aquesta és la nostra voluntat i així ho plantegem. Volem fer-ho de manera molt 
transparent, intentant que la informació flueixi de manera molt clara. També és la millor 
manera per evitar contrainformacions, mites, etcètera. Jo crec que hem de ser tots molt 
clars.  
 
És veritat que la primera reunió va ser molt interessant, perquè ens vam posar una 
mica al dia de l’històric, vam posar en valor tot el que s’havia fet allà. També vam tenir-
hi el secretari general del Departament de Justícia, que ens va parlar d’una manera 
absolutament diàfana i clara de l’estratègia del Departament de Justícia al voltant de 
l’estratègia penitenciària del país. La Model n’és una peça clau, com Trinitat, com Wad-
Ras, pel que fa al sistema penitenciari dins de la ciutat de Barcelona.  
 
Per tant, primera qüestió que deies, evidentment, i ho vam decidir, està oberta 
totalment perquè, qui es consideri, s’incorpori a la reunió ja sigui via sol·licitud perquè 
vingui a explicar coses, o s’incorpori de manera permanent a la reunió, d’acord amb el 
que considerin alguns dels membres, o per alguna demanda externa. Es pot discutir i 
ho incorporem perquè crec que ha de ser un debat molt participat i molt ric. De fet, la 
ciutadania així ens ho reclama a tots, que fem una bona feina en aquest entorn.  
 
Sobre el fet fundacional de l’Associació de Veïns, jo hi afegiria també el tema de 
Golferichs. No només la reivindicació de la Model, sinó també la recuperació del xalet, 
que segurament va ser un dels elements més estratègics.  
 
Parlaves també del que significa l’entrada a l’entorn que en aquests moments ocupa el 
centre obert. Nosaltres, com a Ajuntament, el que tenim són els terminis d’accés a 
aquest entorn, i el que hem de poder treballar junts és què hi farem provisionalment 
perquè en el moment que això caigui ja tingui un ús públic. I, per tant, aquest és el 
moment en què ens trobem des del punt de vista municipal. És a dir, en l’agenda de 
l’àmbit d’obres de l’Ajuntament hem de començar a plantejar-nos opcions per poder 
treballar allà i poder decidir què hi podem fer, perquè aquest pas intermedi no sigui un 
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solar sense ús, sinó que ja des del primer minut la ciutadania ja pugui gaudir d’aquest 
entorn.  
 
L’estratègia penitenciària competeix a la Generalitat; sabem que hi ha moltes 
distorsions, perquè hi ha eleccions sindicals, tu ho has dit, i això sempre ho tensa molt 
tot. L’estratègia penitenciària correspon al Departament, ells es comprometen a complir 
els terminis, i nosaltres també. Per tant, en aquests moments no puc dir si el trasllat 
serà a l’entorn de Trinitat, si serà a en un altre lloc, si aquest trasllat d’aquest centre 
obert es desenvoluparà en un altre centre penitenciari de forma transitòria, no ho sé. 
Ho sabrem, perquè si no poden marxar d’allà, no podrem iniciar les obres. De pressa, 
cap. També és veritat que el projecte té una vida més enllà de la intervenció que 
puguem fer, jo crec que el que és important és que puguem avançar amb passos 
sòlids. És a dir, l’adquisició del solar és un pas sòlid. Prèviament, la signatura dels 
convenis i acords, podríem discutir que en altres moments també s’havien signat 
convenis, però en el moment que l’Ajuntament ja adquireix l’espai, ja estem 
posicionant-nos de manera més ferma. Si el Departament de Justícia té la seva 
planificació de manera correcta i, per tant, a partir de la finalització d’aquest primer 
trimestre el centre obert ja té una altra ubicació, provisional o definitiva, i tenim accés a 
aquell entorn, doncs programarem l’enderroc. I paral·lelament decidirem què fem allà. 
El que no farem és enderrocar per enderrocar.  
Si ho enderroquem, hem de saber què hi farem de forma immediata. Això ho haurem 
de decidir entre tots, per veure quines són les necessitats que de manera provisional 
cobrirem. Per tant, de presses, cap ni una. És molt important, hem esperat 30 anys, i 
ara podem esperar el temps que sigui, però ho hem de fer ben fet.  
 
Pla «Buits». Estava mirant si ho podia vincular amb la pregunta de l’Arnau, però el que 
faré és separar-ho, perquè són temes diferents.  
L’espai que en aquests moments ocupa el pla «Buits», del qual nosaltres estem 
satisfets, perquè creiem que funciona i està fent la seva funció, res a dir, al contrari. 
Reconec, i crec que ho reconeixem tots, que significa una implicació de l’entorn, una 
obertura, i crec que hi ha una excel·lent col·laboració, perquè el pla «Buits» funciona 
amb l’Associació de Veïns, que d’alguna manera és qui dóna el suport estructural 
perquè això pugui ser possible. La duració del pla «Buits» és una, però jo crec que fins i 
tot es pot allargar. Des del Districte no tenim cap intenció de plantejar-nos una cosa en 
sentit contrari. És veritat que en el seu moment, quan es va fer el pla director de 
l’entorn, es va decidir que en aquella pastilla, que no és un solar verd, sinó que és un 
solar on hi pot anar un equipament, hi pogués anar equipament cultural o educatiu. És 
cert, dins de la nostra visió de les coses, que l’Ajuntament ha de ser facilitador de 
projectes que aportin valor a la comunitat amb visió pública en molts àmbits. Per això 
hem fet el pla «Buits», entre altres coses. El fet de com podem interaccionar amb el 
sector privat social, o les entitats, per desenvolupar projectes.  
I allà és veritat que hi ha hagut sempre, en els últims anys, una sintonia molt alta amb 
l’escola Fasia, la màxima responsable de la qual avui és entre nosaltres, que fan una 
bona feina. De fet, l’escola Fasia és l’escola d’educació especial del districte. No en 
tenim cap de pública, però fan una funció pública. Jo crec que és indubtable que és una 
entitat sense afany de lucre que, a més, presta els seus serveis a la xarxa pública 
d’educació de la ciutat i, per tant, ho fa amb uns nivells d’excel·lència molt 
considerables. Tenen una falta d’espai constatable, que impedeix que el servei pugui 
ser tot l’excel·lent que voldríem, més excel·lent encara del que és. Per tant, era una 
possibilitat, en el seu moment, poder-hi fer un acord. Sempre és un acord en què 
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l’Ajuntament i l’altra part en puguin sortir beneficiats, és a dir, l’Ajuntament perquè 
cedeix un espai que s’urbanitza i es gestiona durant uns anys, 50, 60 o 70, no sé 
l’acord al qual s’arribarà, i d’altra banda, l’Ajuntament en aquest sentit no hi posa ni un 
euro. És a dir, cedeix el solar, i després al cap dels anys hi ha el dret de reversió cap al 
municipi. Jo crec que no és una activitat de caràcter privat, sinó que és una activitat de 
servei públic.  
 
Dit això, hi ha un procés, òbviament, que ho ha de regular tot plegat, i aquest procés ha 
d’anar vinculat a una sèrie de compliment de normes, d’aprovacions, etcètera, on hi ha 
d’haver majories i consensos. I, a partir d’aquí, la voluntat nostra és la de poder generar 
aquestes sinergies en aquest projecte. Més enllà d’això, estem parlant d’una distància 
d’anys relativa, i això no té cap tipus de complicació perquè el pla «Buits» no només 
continuï fins al termini que s’havia  
pactat, sinó que si es decideix algun any més, no hi pugui haver problemes. Crec que el 
pla «Buits», i concretament el que està desenvolupant Recreant Cruïlles i l’Associació 
de Veïns, ens aporta una experiència que després pugui ser exportable a altres 
entorns. Per tant, és una experiència impagable en aquest sentit. Jo diria que hem de 
poder posar-ho en valor tot plegat, i així ho faig.  
Bàsicament, en el tema del mercat del Ninot, quant als terminis, una cosa és la 
finalització de l’obra i una altra cosa és quan els operadors podreu entrar i podreu 
condicionar el vostre espai per poder obrir portes. En això estem tots conjurats. Jo crec 
que si hi ha una cosa que ha fet que aquest projecte hagi pogut avançar amb la bona 
velocitat amb què ha avançat, i amb les dificultats que hi ha hagut, ha estat la 
complicitat dels operadors, de l’Institut de Mercats, de l’Ajuntament, de tots plegats, i de 
la paciència dels veïns i veïnes, els clients del mercat, que s’han adaptat a un bon 
mercat provisional, perquè de fet el provisional ha funcionat bé. Vau ajudar a fer-lo molt 
bé, els operadors vau treballar molt bé perquè fos un bon provisional. Vau utilitzar molt 
bé l’espai, el vau dissenyar i el vau racionalitzar molt bé, i això ha fet que no hi hagi 
hagut una pèrdua. Potser els primers mesos sí, però el mercat provisional ha funcionat 
bé. Això ha ajudat a fer que la pressió s’hagi pogut gestionar d’una manera més 
adequada. Hem passat situacions molt dures, al principi d’aquest mandat hi va haver 
un incendi, hi va haver tota una dificultat, etcètera, però jo crec que el Ninot és una 
institució del barri, i escolta’m, quan canviï de casa, ho farà amb molta més energia i 
força. Si ja aneu funcionant, amb totes les  dificultats del món, però aneu funcionant i 
aneu tirant endavant, la nova ubicació, que ja es comença a visualitzar, serà un reclam 
molt important, i crec que serà un motor de barri molt considerable. 
 
Respecte al solar del Clínic, jo reitero molt que no és nostre. A vegades el que 
succeeix és que es veu un solar i tothom es pensa que és de l’Ajuntament. Doncs no, 
en aquest cas és un solar del Clínic, perquè el vam intercanviar pel solar de 
Germanetes, que aquest sí que és un solar municipal. En el solar del Clínic hem estat 
batallant molt. El teu president n’és conscient. Vam anar amb l’Associació de Veïns al 
Clínic, gairebé ens encadenem a la porta, pràcticament, i vam estar pressionant-los 
perquè fessin efectiva una cosa que considerem que és de justícia. És un solar per al 
qual en aquests moments el Clínic no té un projecte definit, i volíem que en aquest 
intermedi l’alliberessin perquè la ciutadania el pogués utilitzar. A partir d’aquí, quan 
hagin de fer-hi les instal·lacions sanitàries de servei que considerin, com que és un bé 
públic superior, jo crec que no hi ha ningú en aquesta ciutat que anteposi un 
enjardinament provisional a un hospital. Per tant, en aquest sentit, crec que per fi anem 
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desbloquejant aquesta situació i anem complint tot el que ens han demanat. Hem estat 
súper escrupolosos, i ens hem posat mans a l’obra per poder fer això.  
Respecte a les rates, no és un problema d’aquest solar, és un problema en aquests 
moments de tota la ciutat de Barcelona. I no és un problema només de la ciutat de 
Barcelona, és un problema de la majoria de ciutats europees en aquest moment. Tenim 
un problema amb les rates, això ho hem de poder dir així tal com raja. El que està 
succeint en aquests moments és que la normativa europea d’utilització de productes 
químics per combatre les plagues ha incorporat unes restriccions per a la qualitat 
ambiental que impedeix l’ús d’uns productes que consideren que podrien ser nocius per 
a la salut humana. El fet que s’apliqués aquesta normativa ha fet que tots els productes 
que s’utilitzaven s’hagin hagut de substituir per uns altres i en aquests moments se 
n’està analitzant l’eficàcia de la resposta. Només és aquesta qüestió. Les rates hi han 
sigut sempre, de rates n’hi haurà sempre, el problema és el control d’aquestes plagues. 
I en aquest sentit, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament està acabant d’ajustar els 
protocols d’utilització d’aquests productes desratitzadors perquè aquest efecte, que no 
només passa aquí, sinó que passa a altres llocs del districte i de la ciutat, es pugui anar 
corregint. Que estiguin on els toca estar, i que l’espai públic estigui net d’aquests 
animalons. Aquest seria el plantejament. És un tema sobre el qual estem damunt, és un 
tema molt cridaner, i intentem corregir aquesta situació.  
 
Respecte al tema que tant el Roger com l’Arnau de la CUP ens plantegen. El Clínic, 
també. Nosaltres com a Districte no estem en els òrgans de decisió del Clínic. Aquesta 
és una pregunta més de grup parlamentari que de municipi, també ho he de dir. La 
gestió sanitària a Barcelona té una intervenció en la planificació on l’Ajuntament hi té 
cabuda, que és en el Consorci Sanitari de Barcelona, però estem parlant d’un àmbit en 
què l’Ajuntament i el Districte no tenen capacitat de decisió, que és l’àmbit de la gestió 
d’aquest centre hospitalari. Nosaltres no hi som. És més adequat dirigir aquesta 
pregunta directament a la Conselleria de Sanitat i als responsables de la gestió 
sanitària i hospitalària de Catalunya. No sé quin tipus de societat s’està fent per 
gestionar aquest hospital ni qui hi participa. En aquest cas, com a Districte ens 
preocupem i ocupem que el funcionament de l’entorn de l’hospital, els serveis públics 
que estan a l’entorn del centre hospitalari, estiguin en les millors condicions possibles 
perquè aquest centre pugui prestar el servei públic que tots volem. Aquest és el nostre 
nivell de responsabilitat, i més enllà d’això, el Consorci Sanitari de Barcelona, el 
Departament de Sanitat, etcètera, són els que han de retre comptes davant els 
ciutadans respecte a la gestió dels fons públics en aquests equipaments. No et puc dir 
res més. M’agradaria poder-te respondre, però no et puc contestar.  
 
L’Arnau ens parla de Germanetes, i concretament parla de tres coses. Per una banda, 
en quina situació està el projecte d’enjardinament provisional de Germanetes. En 
aquests moments està finalitzant la redacció del projecte. Hem fet diverses reunions 
amb el col·lectiu que en aquests moments està desenvolupant el projecte en l’espai del 
pla «Buits». Hem tingut diverses reunions amb ells. El projecte en si es va encarregar a 
un equip i el primer que  
va fer va ser estudiar molt a fons l’entorn, i precisament estudiar molt a fons les 
reivindicacions d’aquest entorn. En alguna cosa és difícil que ens posem d’acord, el fet 
de dir si és un enjardinament, no és un solar que tingui la mateixa tipificació que el solar 
del pla «Buits». Crec que l’Ajuntament ha de poder desenvolupar projectes en 
col·laboració amb Recreant Cruïlles, però hi ha espais en els quals l’Ajuntament ha de 
poder desenvolupar enjardinaments tradicionals, d’ús comú per a tothom, no només per 
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a la gent que està involucrada en un projecte determinat, sinó per a tothom. Tenim 
interiors d’illa, tenim parcs, tenim places, tenim solars on hi ha projectes on es 
codecideix, on es desenvolupen un seguit d’activitats socials, i en aquest cas, crec que 
han de poder conviure. El nostre plantejament és que la filosofia de l’espai beu 
directament de les idees i les propostes que veïns i entitats, i també Recreant Cruïlles 
ha anat plantejant els seus processos. Nosaltres creiem que un espai com aquest, que 
és un espai provisional, no ha de ser un espai que tingui una gestió determinada, més 
enllà de la gestió del mateix Ajuntament, a l’hora de mantenir l’espai verd i l’activitat. 
Podem treballar activitat dirigida a l’espai? Sí. Podem fer que aquest espai provisional 
tingui estructures de permanència? Crec que no. És una visió que realment aquest 
solar no està dedicat a aquest tipus d’activitat. Per tant, treballem en una intervenció 
que incrementi el verd i que sigui un espai on hi tinguin cabuda persones de diverses 
edats? Sí, hi estem d’acord. Aprofitem l’ocasió per millorar l’interior d’illa? Totalment 
d’acord. Per tant, en això estem.  
 
En aquests moments ja estaríem en l’execució del projecte. Vam considerar que 
havíem de seure amb els representants de Recreant Cruïlles i altres, i fruit d’aquest 
treball continuem avançant, escoltant i aplicant moltes de les coses que ens plantegen, 
però amb la vocació de desenvolupar un enjardinament provisional que haurà de tenir 
un ús molt determinat, en un temps molt determinat, i després allà hi haurà un projecte 
d’institut, al qual després t’has referit.  
 
Crec que és una bona notícia, en els temps que corren, poder impulsar un institut públic 
en una zona que ho requeria. Des del primer dia vaig dir que aquest institut era 
necessari i per això el fem. Jo crec que estem fent un procés força curós amb tothom. 
Des del primer moment hi hagut una línia d’informació, una manera de treballar 
conjuntament tots, amb molta comunicació. Tot just la setmana passada vam tenir una 
reunió al Consorci amb els representants de les AMPA. Un dia abans jo mateix em vaig 
reunir amb la nova direcció de l’institut, amb la directora i el cap d’estudis. Em van 
explicar el projecte i el considero extraordinari, és un projecte molt potent. I els directors 
de les escoles ja hi han tingut contacte. Els directors dels instituts Maragall i Ernest 
Lluch han tingut contacte amb la nova direcció perquè tenim la idea que els tres 
instituts vagin de la mà. La potència de l’oferta de secundària al districte, i 
concretament a la zona de l’Esquerra de l’Eixample i a Sant Antoni, si tenim tres 
instituts que treballen conjuntament, és gairebé imparable. Comencen en barracons, és 
cert.  
És la manera de començar. Crec que això també és una bona notícia, perquè és la 
constatació que la cosa tira endavant.  
La dotació de docents és la que hi ha per a qualsevol institut que comença. I estem en 
una ràtio de docents superior a la que teníem fa sis anys. Si no recordo malament, fa 
sis anys es va dotar de professorat un projecte que en aquests moments és emblemàtic 
a la ciutat de Barcelona, que és l’Institut Quatre Cantons. Un institut que en aquests 
moments és el que està de moda, és la referència de tots els instituts quant a qualitat, 
servei, etcètera. Aquest institut nou s’inspira en part en aquest institut Quatre Cantons 
en la manera de treballar, la incorporació de la tecnologia, etcètera. Ja ens ho 
explicaran. La jornada de portes obertes serà molt interessant. En base a això, 
plantegem el fet que tingui la dotació de professorat que li pertoca. Aquesta dotació de 
professorat és superior a la que tenia Quatre Cantons quan va començar, un institut de 
les mateixes dimensions, no estem dient res que desencaixi.  
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Hem parlat amb la direcció del centre, he parlat amb els tècnics i la gerència del 
Consorci, la decisió de l’assignació de professorat és una decisió del Departament, i es 
farà treballant-ho amb l’equip de l’institut. Com qualsevol projecte educatiu públic que 
comença de zero, la direcció del centre té la potestat òbviament d’escollir el seu equip, i 
així ho faran, i podrà donar aquesta estabilitat de creixement els propers cursos, com a 
mínim tres cursos, perquè l’equip surt fora de totes les polítiques d’assignació de places 
de la Generalitat, té la possibilitat de mantenir i estabilitzar un equip docent al centre. 
En aquest punt ens trobem, en l’elecció dels docents per part de la nova direcció i en la 
preparació de les bases del curs en un tipus d’institut que necessita una preparació 
molt intensa abans de l’inici. perquè és un canvi de paradigma respecte a 
l’aprenentatge a la secundària. I és el model que el projecte planteja.  
Respecte a l’escola bressol municipal, si entra en funcionament segons la previsió que 
tenim nosaltres, serà de gestió indirecta. Ara entrarem en l’espai del debat polític entre 
la força que tu representes i la meva, i tenim visions diferents. Per mi, el servei públic 
és operat indistintament per funcionaris o per treballadors. L’important no és qui presta 
el servei, sinó que la direcció del servei sigui pública. T’asseguro que les escoles 
bressol amb gestió indirecta tenen direcció pública i tenen objectius públics que els 
marca l’Administració pública fil per randa. Tenen els mateixos nivells de qualitat que 
qualsevol escola operada per funcionaris nostres, dels quals estic molt satisfet, i tenen 
un alt nivell de professionalitat, però pel que fa a les escoles que estem fent, no hi ha 
més remei que fer-les amb gestió indirecta. Això no és privatització, sinó que és l’única 
manera que tenim d’obrir-les.  
 
Fas el plantejament lògic de dir que cada any hi ha un seguit d’àmbits en els quals es 
pot fer contractació pública, però com suposo que coneixes molt bé, hi ha restriccions 
per professions. La seguretat des de tots els punts de vista, tant la seguretat policial, 
com la de prevenció d’incendis, bombers i Guàrdia Urbana, a la ciutat de Barcelona són 
àmbits que admeten incorporar nous treballadors públics sota autorització ministerial, i 
també els treballadors de l’àmbit de l’educació. Ens agradi o no, tot i que nosaltres 
considerem les escoles bressol sector educatiu, el Ministeri no, per tant, no ens 
autoritza sota cap concepte que fem convocatòria de places públiques de treballadors 
públics en l’àmbit de 0 a 3 anys. Es considera fora del sistema obligatori educatiu, per 
tant, no es considera sector bàsic i vital. Per tant, no podem fer aquesta contractació. 
Ho hem demanat? Sí. Ens ho han denegat? També. Per tant, no ho podem fer. 
L’estratègia de l’Ajuntament ha estat concentrar totes les prejubilacions i jubilacions 
dels treballadors públics de l’Ajuntament i incrementar plantilles de Guàrdia Urbana i de 
bombers, aquest ha estat el nostre plantejament, que és allà on podíem créixer, no en 
l’àmbit de les escoles bressol de nova creació.  
 
D’aquí a no gaire ens trobarem un cas, en aquest mateix districte, en què no tindrem 
aquest debat. L’escola bressol Tres Tombs, una inversió que farem, a més acordada 
amb el Grup del PSC, per generar de 60 a 70 noves places de bressol a Sant Antoni. 
Es construirà al costat de l’escola bressol Tres Tombs, aprofitant un edifici que 
arreglarem i farem nou. Caldrà treure la gestió indirecta? No. Operarem amb 
funcionaris municipals. Ho considerarem com una ampliació de l’escola existent. Per 
tant, aquí no hi ha cap tipus de problema en aquest àmbit. No tenim cap tipus 
d’inconvenient per operar amb funcionaris o operar amb empreses que facin servei 
públic. La prova més evident és aquesta. La nova escola Tres Tombs serà operada per 
funcionaris, necessitarà una dotació de plantilla per poder obrir les seves portes. No dic 
que hàgim fet una trampa, no parlarem de trampes, però sí que hem fet una adaptació 
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de fer-la com una ampliació, les dues es convertiran en l’escola més gran i més 
important de la ciutat. Per tant, no tenim problemes ni som sectaris des de l’òptica de 
ser d’una manera o d’una altra, tot el que podem fer, ho fem. L’important és que el 
servei públic es pugui prestar, i aquest és el nostre principal objectiu.  
 
No sé si m’he deixat alguna cosa. Si m’he deixat alguna cosa, m’ho dieu, els que heu 
intervingut. O si voleu fer rèplica, o matisar el que sigui.  
 
Lluís, vols intervenir?  
 
Mercat del Ninot, vol intervenir?  
 
Endavant.  
 
Sr. Arnau Miró 
 
Només un petit apunt sobre Germanetes. Has dit que l’Ajuntament té dret a urbanitzar 
de forma provisional i a decidir l’ús que es fa d’aquest nou enjardinament de l’espai, 
que és provisional. Estem parlant d’una illa on els espais verds oberts als veïns no 
manquen, perquè tenim un interior d’illa davant de l’espai del «Buits», tenim un altre 
interior d’illa obert a la mateixa illa de Germanetes, i el nou provisional que van fer, 
davant de l’anterior, sota l’espai gestionat per Recreant Cruïlles, que no serveix gaire 
de res. Tenim tres espais oberts per l’Ajuntament pel que fa a espai verd en una 
mateixa illa i en l’illa de davant. Per tant, no hi ha una necessitat específica.  
 
En canvi, des dels moviments veïnals i associatius sí que hi ha una necessitat d’espais 
per poder organitzar activitats, per fer gestió associativa, que s’ha demostrat d’èxit. 
L’Ajuntament és clar que hi té tot el dret, però estem parlant de si cal fer una nova 
urbanització temporal verda d’enjardinament quan en aquella zona ja n’hi ha tres que 
ha fet l’Ajuntament, i el que es demana és que un espai d’èxit veïnal, amb tots els seus 
pros i contres, es pugui ampliar per poder-hi fer activitats. Hi ha tres espais verds al 
mateix lloc, no sé si hi ha una necessitat específica d’això.  
 
Sr. Roger Bujons 
 
Aprofito. Ho comentava en la intervenció, que segurament és una pregunta més de 
grup parlamentari que d’Ajuntament i, per tant, recondueixo la pregunta a un prec. 
L’Hospital Clínic no deixa d’estar a l’Esquerra de l’Eixample, els veïns hi passen en 
algun moment, i de la mateixa manera que ens preocupem per les voreres i pels 
accessos, voldríem saber quin és el paper del Districte a l’hora de recollir informació 
sobre una entitat que es posa a la direcció del centre, que es defineix com a entitat 
sense ànim de lucre, que es diu Associació del Coneixement de l’Hospital Clínic i que, 
si no és des del punt de vista de gestió empresarial, sí que és una entitat que entenc 
que està radicada a l’Esquerra de l’Eixample i com a tal voldríem saber si el Districte té 
els mecanismes per preocupar-se de saber com acabarà funcionant aquest consorci.  
 
No és tant una pregunta sinó un prec.  
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Sr. Gerard Ardanuy 
 
M’atribueixes uns coneixements de gestió sanitària que no tinc. Des d’aquest punt de 
vista, et posaré un exemple que sí que conec. És com si jo no fos el regidor d’Educació 
d’aquesta ciutat i em demanessis com pot ser que a l’escola pública X l’operador de 
menjador sigui l’empresa Y. Jo et diria que no ho sé perquè en això no ens hi posem, 
això ho fa el Consorci i el Departament d’Ensenyament. Posat tot en el seu context. «El 
Districte hauria de saber quin és el funcionament del sistema de menjador d’aquesta 
escola?». Et diria que no ho sé, que si tens aquest neguit, ho podem preguntar, però no 
és el nostre objecte. El nostre àmbit d’incidència és en tot allò que significa el 
funcionament de la ciutat i és de la nostra competència.  
 
Aquest hospital opera dins la xarxa pública, és xarxa pública, per tant, tenim els 
mecanismes de control de tots aquests operadors, que desconec, no conec com 
funciona a fons el sistema de gestió sanitària. El que ens preocupa és que el servei que 
es presti sigui el correcte, ens consta que és així, i que el funcionament del centre 
hospitalari, que és un centre hospitalari complex, perquè és un gran equipament 
sanitari enmig de la trama urbana i això és únic, tingui el menor impacte possible en el 
funcionament de la ciutat, que el té. Aquesta és la nostra principal preocupació. Durant 
molts anys, les ambulàncies, durant molts anys l’accés a urgències, durant molts anys 
la urbanització de la plaça Duran i Reynals, durant molts anys les obres de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona. En tots aquests àmbits, hi hem intervingut. 
En el model de gestió de la universitat tampoc m’hi poso. Si em demanessis: «Com 
funciona la Facultat de Medicina?». Ni idea, i entenc que ells s’han de gestionar com ho 
considerin oportú.  
 
En aquest model de gestió, nosaltres no ens hi posem. El nostre àmbit de 
competències és un altre. Jo puc transmetre aquest neguit a la delegada de Salut de 
l’Ajuntament, que entenc que és la que hi és com a representant municipal al Consorci 
Sanitari de Barcelona. Pel que fa a una resposta per escrit, intentaré a veure si t’ho puc 
respondre. En aquests moments no puc, em sap greu, però no en sé prou, no sé com 
funciona la gestió sanitària. Potser l’alcalde en sap més, però jo no.  
 
L’Arnau parlava del verd, de la urbanització de Germanetes i del verd, de 
l’enjardinament. Fa falta verd o no en fa falta? Doncs fa falta verd. Tenim un problema, 
l’Esquerra de l’Eixample és un barri que té una densitat brutal, i qualsevol urbanització 
de verd... Dius que en tenim una al costat de l’altra, però qualsevol urbanització de verd 
és molt ben rebuda per part dels veïns i veïnes, i és utilitzada. L’oportunitat d’obrir un 
espai durant aquest termini provisional de temps és donar aire, fer que la gent pugui 
tenir un espai més. És veritat que hi construirem un institut, per tant, la densitat tornarà 
a aquell entorn. Durant aquest temps hem de fer una intervenció que sigui agradable, 
que la gent en pugui gaudir, i crec que mai ens sobrarà espai verd. Tant de bo en 
poguéssim tenir tres o quadre, no dos. De fet, un dels projectes en el qual crec que tots 
ens hem d’involucrar, que és el tema de les superilles, ens ho indica en el procés 
participatiu. No ho he dit, però en el procés participatiu la gent que hi ha participat ens 
demanda més espai verd en aquell entorn, i les entitats que participen i funcionen en 
aquell entorn ens demanen que siguem més socialitzadors de l’espai públic i que n’hi 
hagi més.  
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Segurament tu planteges una altra cosa, que si hi ha un espai d’autogestió, fem que 
sigui més gran perquè hi ha una necessitat associativa. Jo no ho dubto, això, però crec 
que el més important és treure el màxim rendiment a l’espai que ja tenen, i ho fan i res 
a dir. La resta és una urbanització provisional que no s’ha de complicar més perquè, 
des de l’òptica de la gestió, a banda de l’autogestió, hem de propiciar que la gent es 
faci seus els espais, no cal que els dirigim tot el dia, han de poder gaudir dels espais 
verds. Altres potser pensen d’una altra manera, però jo crec que hi ha d’haver espais 
per a totes les tipologies. Alguns apostareu per una autogestió a tot arreu, altres 
pensem que la generació d’espais on la gent pugui fer el que consideri sota el seu 
criteri com a ciutadans crec que també és bo, i és obvi.  
 
Superilles ens ho marca, ens diu que hem de generar més espais, i no pararem d’obrir 
més espais verds per al gaudi del veí de l’entorn. Crec que això també és una política 
social en un entorn com el nostre, que ja és prou complex de trànsit, de densitat 
circulatòria, de ciment, d’edificis, de gent que hi viu, perquè en aquest barri de 
l’Esquerra de l’Eixample tenim 80.000 habitants, per tant, no és trivial el fet d’intentar 
generar aquests espais d’aire.  
 
Crec que ja està tot.  
 
Passaríem ara al torn de paraula dels que voleu intervenir com a ciutadans. Dieu el 
vostre nom, en prenem nota, i fem el mateix procés.  
 
Qui vol intervenir?  
 
Sr. Antoni Canals 
 
Bona nit a tots.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Digui el nom i passem el micròfon, perquè primer recollirem tots els noms i després li 
donaré la paraula.  
 
Sr. Antoni Canals  
 
Antoni Canals. 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Gràcies.  
 
Sr.  Joan Guasch  
 
Joan Guasch.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Qui més? Ningú més?  
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Sr. Canals.  
 
Sr. Antoni Canals 
 
Com a propietari d’un gos, volia fer un esment, a veure què opineu els veïns. Jo visc 
aquí molt a prop i cada vegada hi ha més gossos. Crec que els propietaris de gossos 
som responsables, tot i que hi ha propietaris que no són responsables i no recullen les 
coses. Jo em considero responsable i adult, i voldríem fer una sol·licitud a l’Ajuntament, 
estem recollint firmes per veure si en una plaça molt petita que sempre està molt bruta, 
la plaça del Gall, que està entre Aragó i Villarroel... amb aquell trosset ja ens 
conformem, que hi posin unes tanques com Déu mana i que els gossos puguin córrer 
per allí. Sé que algun veí es queixarà, però els gossos, que són animals i no 
persones... No parlaré de lleis, però aquí tinc l’ordenança. S’ha de ser responsable i 
que l’Ajuntament hi doni suport.  
 
No sé què opineu, no sé si aquí hi ha algun propietari de gos. Nosaltres estem recollint 
signatures, som unes quantes famílies que ens reunim aquí al carrer. Ara a l’avinguda 
Roma han posat unes plantes molt maques, i faig un suggeriment. Les plantes estan 
molt bé, però si no posen una tanca, tant els gamberros com algun gos, que el seu 
propietari l’haurà deixat entrar, les faran malbé. Ja sé que costa molts diners, però 
estaria bé posar-hi una tanca de fusta o de ferro perquè els gossos no hi puguin saltar 
ni hi puguin tirar coses. Queda molt maco, ha canviat molt.  
Jo, com a propietari de gos, mai... si algun cop se m’ha escapat, demano perdó, però 
deixar el gos allà que ho trenqui tot, no. Com a veí també m’agrada tenir l’avinguda 
Roma maca, i crec que continuarà així.  
 
Penseu que no es poden matar tots els gossos. És broma. Hi ha algun propietari de 
gos?  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Ens els estimem, segur.  
 
Sr. Antoni Canals 
 
No són persones però moltes vegades fan companyia.  
En definitiva, estem recollint firmes per això.  
Hi ha un pipican a la plaça Letamendi que està trencat, i és de dos metres per un 
metre, amb quatre gossos està tot ple. I aquí al Clínic també hi ha un triangle, però la 
font no funciona. No és per queixar-me, sinó perquè s’arreglin les coses per una bona 
convivència entre veïns.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Moltes gràcies.  
 
Endavant.  
 
Sr. Joan Guasch 
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Hola. Bona tarda.  
 
És la primera vegada que assisteixo a un consell de barri, demano disculpes per 
avançat si parlo d’algun tema que ja s’ha parlat.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
No les demani.  
 
Endavant.  
 
Sr. Joan Guasch 
 
Jo vull plantejar el cas dels carrers que, segurament amb la finalitat de pacificar el 
trànsit, s’han reduït a un sol carril de circulació. Crec que no s’ha tingut en compte la 
possibilitat que hi pugui haver algun sinistre important que requereixi l’accés 
d’ambulàncies, bombers o Guàrdia Urbana. En aquests casos, aquests carrers són una 
autèntica ratonera.  
 
Vaig demanar a l’Ajuntament el pla de seguretat previst per al meu carrer, que és un 
d’aquests.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Quin és, si es pot saber? 
 
Sr. Joan  Guasch 
Llançà.  
 
Vaig demanar a l’Ajuntament el pla de seguretat previst per al meu carrer en cas de 
sinistre i no el vaig aconseguir, segurament perquè no existeix.  
 
Per acabar de complicar la situació, es modifiquen les voreres dels xamfrans i fan un 
angle de 90 graus, i això fa impossible la parada momentània al carrer per carregar o 
descarregar persones amb mobilitat reduïda, cotxets de nens petits o altres càrregues.  
 
El meu carrer és un d’aquests, i a sobre té l’agreujant que és la sortida dels bombers 
del parc de l’Escorxador, que segons l’Ajuntament es va fer de manera provisional amb 
data de caducitat el 2013. Un cop confirmat l’engany de l’Ajuntament als veïns, crec 
que convindria revisar la situació. El carrer, suposadament pacificat a un sol carril, tot 
sovint s’inunda pel soroll de les sirenes dels bombers, ja que amb un sol carril és fàcil 
que es trobin el pas obstruït. I com que el xamfrà del carrer València fa angle recte, 
encara dificulta més la visió dels cotxes que travessen, i la sirena és inevitable. I és 
igual si surt un vehicle com si en surten quatre o cinc, cada vehicle fa sonar la seva 
sirena.  
 
No seria més encertat ampliar el nombre de carrils, deixant-ne un per a ús exclusiu dels 
bombers? 
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Un dia em vaig trobar amb la delicada situació de deixar la meva mare que viu al 
mateix carrer, que té problemes de mobilitat, a prop de casa. I vaig parar un moment en 
l’únic carril del carrer, ni tan sols podia parar al xamfrà perquè no existeix. En aquell 
moment van arribar els bombers amb les sirenes. Em moc per deixar-los passar, amb 
el risc de tirar la meva mare al terra, o els faig esperar? Què haurien fet, vostès? Per 
tant, demano que eliminin els carrers ratonera, tornin als xamfrans clàssics, pels motius 
que els he explicat. I si pot ser, retorni’ns el parc de l’Escorxador. En el seu dia tant en 
Xavier Trias com l’Artur Mas van dir que es tractava d’una obra mal feta i que ells volien 
fer les coses bé. Si voleu recuperar les declaracions dels dos, les trobareu al Youtube. 
Moltes gràcies.  
 
Sr. Gerard Ardanuy 
A vostè. 
Respecte als espais d’esbarjo de gossos —es diuen així, el pipican ja no s’estila—  
estem fent una prospecció. Estem analitzant l’ordenança de tinença d’animals de 
companyia i el que significa la generació d’espais nous perquè hi hagi les garanties no 
només sociosanitàries sinó també d’espai perquè hi hagi aquests espais d’estada, 
perquè també hi ha unes restriccions d’ús, de portar-los lligats a la via pública, etcètera. 
Per tant, hi ha la instrucció a tots els districtes de generar i buscar més espais perquè hi 
pugui haver aquestes noves zones. Com a Districte estem buscant aquestes ubicacions 
a tot el districte, també en l’entorn en què ens trobem. Aquí estem treballant a l’entorn 
del carrer Aragó. És veritat el que diu de la plaça Letamendi, però també és cert que hi 
ha un espai de petanca que tenim la constatació que no s’utilitza, per tant, estem 
estudiant com i de quin manera es poden generar alguns espais per complementar 
aquesta gran mancança que tenim, bàsicament perquè tenim poc espai disponible.  
 
La idea és buscar alguns espais, encara que siguin petits, que estiguin distribuïts, i 
alhora concentrar-nos més en la idea que hi hagi una zona més gran, encara que 
estigui una mica més lluny. Fem aquesta combinatòria. Si estiguéssim en algun altre 
districte de la ciutat, com per exemple Sant Martí o Horta, segurament la cerca d’espais 
seria més efectiva. Aquí tenim dificultats per trobar l’espai que compleixi els 
requeriments per poder posar aquest tipus d’instal·lacions. Hi estem al damunt. 
Aquesta ordenança fa poc temps que està en funcionament, i nosaltres com a Districte 
ja fa temps que ens hi hem posat i ara estem en l’aplicació de transitorietat i estem 
cercant la millora dels actuals i els futurs. Hi ha espais a l’entorn de l’Esquerra de 
l’Eixample que en un any creiem que estaran disponibles. L’adaptació de la norma a 
vegades no és directa, i qui ho pateixen són vostès. En aquest sentit, hem de veure 
com i de quina manera generem aquests espais, més enllà que hi pugui haver 
plataformes i gent que, amb les seves reivindicacions, també ens ho demanin.  
En aquest sentit, res a dir, al contrari. Qualsevol suggeriment el podem estudiar i 
analitzar, si pot ser útil i pot ajudar a funcionar bé. Tant la bústia ciutadana, com 
qualsevol mitjà de recollida d’informació de l’Ajuntament, ens pot ser molt útil per ajudar 
a planificar-ho tot plegat. Estem disposats a escoltar.  
 
El Sr. Guasch ens planteja un tema que no només afecta el seu carrer, sinó també 
alguns altres carrers de l’entorn. La veritat és que tot el dispositiu d’evacuacions i de 
seguretat de qualsevol carrer de la ciutat no és específic d’aquell tram de carrer. 
Normalment el que es mira és la integritat de tota la xarxa. Per tant, quan un camió de 
bombers o una emergència ha d’accedir a un entorn determinat, es mira si hi ha 
l’amplada suficient de carrer per poder accedir-hi, i en aquell moment, aquell vehicle té 
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prioritat. També és veritat que des del punt de vista de les càrregues i descàrregues, hi 
ha uns dos minuts per fer la càrrega i descàrrega en una zona determinada de carrer, i 
això no és conegut. És veritat que hi ha limitacions físiques per poder complir amb 
aquest espai temporal.  
 
Tant si passen els bombers com si no, però s’entén que en un moment en què hi ha 
una situació d’emergència, s’ha de desobstruir al més ràpidament possible. «Al més 
ràpidament possible» és una frase que no està limitada a minuts ni segons, però és la 
prioritat del pas d’un servei d’emergència. Mirarem quina és la configuració de l’entorn i 
quines dificultats hi pot haver.  
 
L’altre tema que planteja, i que xoca molt amb aquesta situació, és el parc de bombers. 
És cert, el parc de bombers és provisional, i és tan provisional que companys i 
companyes, i treballadors d’aquest Ajuntament, estan pagant les conseqüències que 
aquesta provisionalitat no s’hagi corregit. Per això dic que és provisional, entre molts 
altres motius. Amb això li vull dir que tots plegats estem cercant una alternativa.  
 
No és fàcil trobar una alternativa, ho reconec. Fa uns anys estava a l’oposició i ara que 
estic dins el Govern i estic observant quines són les alternatives que poden ser útils, i a 
qualsevol de nosaltres ens pot passar pel cap dir «pot anar aquí» o «pot anar allà», en 
el moment en què planteges l’estudi de l’entorn per ubicar-hi aquest emplaçament 
definitiu, hi ha molta més complexitat. Per tant, en aquesta transició, que està sent més 
llarga del que es preveia, perquè ja li dic que és provisional, hem de veure com i de 
quina manera la nova ubicació ens ajuda perquè l’equipament... que per altra banda, tal 
com està planificat l’atenció de Bombers de Barcelona, basada en unes isòcrones al 
voltant de l’equipament de bombers, de distàncies i de recorreguts per arribar en un 
temps determinat als llocs, la cerca de l’espai no és tan òbvia ni tan trivial. Per tant, 
estem una mica atrapats en aquesta cerca.  
 
L’Ajuntament en cap moment ha deixat de cercar. Tenim diverses alternatives. Una 
cosa és l’interès del Districte i una altra cosa és l’interès de Bombers, perquè ells ho 
miren des de l’òptica tècnica, i hi ha una autèntica discussió tècnica. Ells diuen que han 
d’estar en aquest entorn perquè, si no, no arriben  en els minuts que tenen de reacció a 
una alerta.  
És molt complex, sobretot per als que viuen a l’entorn i pateixen aquesta provisionalitat 
llarga, però en aquest sentit li dic que estem fent tot el possible per cercar aquesta 
ubicació definitiva. A més, és un compromís adquirit. Hem d’invertir i fer un parc, però 
l’hem d’ubicar allà on s’ha de posar, no allà on hi ha un solar. Ha de coincidir l’espai 
exactament amb la resposta que cal donar i que no se solapi amb un altre edifici 
d’aquestes característiques. Per tant, estem en aquestes circumstàncies.  
 
Em sap molt de greu, té raó, però no li puc dir on anirà, perquè ho estem analitzant, 
aquest mandat ho estem analitzant, i no és trivial ni fàcil. Em sap molt de greu. Molta 
gent n’està patint les conseqüències, a part dels veïns. En aquest sentit, hem d’anar 
tots cap a aquest objectiu, i tots els que estem aquí hi estem d’acord. Barcelona té un 
dispositiu d’atenció a les emergències extraordinàriament eficient. L’equip de bombers 
és absolutament molt eficient i hem de fer que això continuï així. El nostre compromís 
és que ha de marxar d’allà. No només ens hi obliga la nostra visió, sinó que també ens 
hi obliga una sentència judicial. Hem parlat amb el jutge, li expliquem tots els treballs 
que estem fent per cercar aquesta alternativa i aquesta solució, i estem en aquesta 
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