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Ordre del dia:  Torn d’intervenció d’entitats i associacions 

Torn d’intervenció de ciutadans i ciutadanes 
 
Presideixen la Taula: 

Sr. Gerard Ardanuy, Regidor del Districte 
Sr. Màxim López, Gerent del Districte 
Sr. Oriol Crespo i Ramos, Secretari del Consell 
Sra. Irene Garcia, Consellera de Barri. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sr. Gerard Ardanuy 
 
El funcionament d’aquest Consell és:  
Començarem explicant-vos aquest procediment, que es fonamenta en un primer nivell 
d’intervencions d’entitats que estaran encapçalades pel representant de l’associació de 
veïns, que serà el primer a intervenir sempre, i us demanaré noms de persones que 
vulgueu intervenir amb nom d’entitats, per tant, haureu de dir el vostre nom i també el 
nom de l’entitat a la qual representeu. Un cop haguem fet les intervencions al voltant de 
les intervencions de les entitats passarem al següent punt, farem exactament el mateix 
procediment en l’àmbit de ciutadans a títol individual.  
 
Perquè tothom pugui parlar i perquè tothom tingui temps suficient per intervenir jo no 
faré informe. Entenc que l’important és escoltar i intentar donar resposta a totes les 
intervencions que es facin avinents, per tant, intentarem contestar-les. Hi haurà un torn 
de rèplica en cadascun dels casos si hi ha hagut algun tema que no s’ha contestat amb 
exactitud. Us demano excuses d’entrada si la resposta que rebeu no és exacta o té 
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algun tipus d’inconcreció en algun àmbit determinat perquè no tot el que a vegades es 
pregunta té una resposta concreta. Per tant, si hi ha alguna resposta que no us satisfà 
del tot o no us satisfà, mirem d’apuntar-la, mirem de prendre nota més detalladament 
després de la sessió, i intentarem donar-vos resposta amb més concreció.  
 
Per tant, pel bon govern d’aquesta sessió els demanaria que no s’estenguin molt en les 
seves intervencions, perquè el temps que vostès apliquin en les seves intervencions és 
temps que, per altra banda, es resta de la resta dels intervinents.  
 
Començaríem el Consell de Barri prenent nota de les entitats que vulgueu intervenir. La 
primera a intervenir serà l’associació de veïns, i ara demano que les entitats que 
vulgueu aixequeu la mà, us identifiqueu amb el vostre nom i l’entitat a la qual 
representeu.  
 
 
Sra. María Jesús Peláez  
 
Soy María Jesús Peláez, presidenta de la asociación AMMBAR, Asociación de 
Enfermos Mentales de Barcelona.  
 
 
Sr. Josep Maria Sans  
 
Josep Maria Sans, Assemblea Nacional Catalana Sagrada Família.  
 
 
Sr. Joan Itxaso 
 
Bona tarda a tothom.  
 
Jo voldria començar esmentant tres o quatre notícies que han sortit darrerament a la 
premsa i penso que s’han de destacar. La primera, fa uns dies, deia que el Louvre 
invertirà 53 milions d’euros per tal de millorar les disbauxes que tenen amb la 
massificació de visitants que van a aquest museu, i són 53 milions de fons propis. El 
diari ARA, i penso que El País també, es feien ressò, i fins i tot un deia «Pisos turístics, 
el pitjor veí» i descrivia una situació esgarrifosa que s’està produint molt a prop nostre, 
al carrer València-passeig de Sant Joan, de veïns que són els estranys al seu edifici i 
qui campa amb els seus capricis són els habitatges d’ús turístic. Denuncien la situació 
des de fa set anys. El diari ARA també es feia ressò de la situació del Niza. Recomano 
la seva lectura.  
 
La meva intervenció parteix d’una cita del primer Consell de Barri que va fer aquest 
regidor, el Sr. Ardanuy. El nostre president d’aleshores, el Sr. Jaume Torrents, va fer 
una radiografia molt sintètica però molt completa de la problemàtica fonamental del 
barri. Entre altres coses, entre totes les necessitats va esmentar el cinema Niza i el va 
encoratjar a seguir un camí que veritablement solucionés les problemàtiques del barri i 
les necessitats dels veïns.  
 
Fent un petit balanç del que ha estat aquest mandat, ja que avui estem en el darrer 
Consell de Barri d’aquest mandat, podríem dir que va haver-hi un canvi d’equip de 
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govern. Al barri hi havia expectativa per veure si la nova regidoria, que venia amb un 
programa que parlava de qüestions concretes... El programa de CiU, que va ser la 
força que al final va governar l’Ajuntament, deia coses com que volien respondre a les 
necessitats dels veïns, que feien un compromís de transparència, diàleg i voluntat de 
resoldre problemes, i finalment abordar obres estratègiques de futur als entorns de la 
Sagrada Família. Semblava que era un inici engrescador, va ser quan es va anunciar i 
després es va portar a terme els trasllat dels autocars al nou lloc, es va crear una zona 
d’exclusió del trànsit per als autocars, no podien passar a les illes que estaven al 
voltant del temple, i paral·lelament es va fer una ampliació de la zona d’exclusió de les 
botigues de records i souvenirs.  
 
Semblava que podia ser un començament una mica engrescador però nosaltres de bon 
principi ja vam dir que pel que feia al tema dels autocars s’havien de prendre mesures 
complementàries, que no eren suficients, i diríem que aquestes mesures van durar al 
voltant d’un any, o un any i una mica més. Després què s’ha produït? S’ha trencat la 
zona d’exclusió amb els busos turístics, el City i el Barcelona. La proliferació de pisos 
turístics ha anat en creixement exponencial. Pel que fa al tema de la mobilitat hi ha 
signes claríssims de col·lapse a Marina i Sardenya, especialment. Mai s’acaben les 
cues del temple. Tots aquests fets no són nous, ja vénen de lluny, però nosaltres veiem 
que en comptes de solucionar-se s’estan agreujant.  
 
Encara hi ha més. Tenim les botigues de souvenirs, que es va fer la moratòria, es va 
ampliar la zona, etcètera, i bastants botigues continuen incomplint dins la zona de 
prohibició el tema del 20%. Ho hem denunciat moltes vegades i ho tornarem a 
denunciar.  
Al cinema Niza al final es vol fer un mercat en comptes d’un equipament, i nosaltres 
creiem que no respecta la legalitat urbanística i a sobre serà un factor afegit al col·lapse 
de la mobilitat a peu del temple.  
I finalment un tema que sembla que tindrà una solució, la zona verda de la plaça de la 
Hispanitat sembla que al final serà una zona verda.  
 
Amb tot això no és d’estranyar que el barri estigui una mica emprenyat. El 10 de juliol 
van començar les protestes amb el Niza. El 17 de setembre amb el turisme massiu. 
Vam fer arribar al Districte el nostre descontentament i el nostre rebuig per com 
s’estaven portant les coses el 15 d’octubre en el Plenari extraordinari. Vam lluitar per 
tancar la botiga del Barça, que ara es torna a reobrir i ja en parlarem. Hem fet el 
contenciós del Niza, hem iniciat un contenciós al Tribunal Suprem de Justícia de 
Catalunya en contra de la resolució de l’Ajuntament. Hem fet la carta oberta al 
Mercadona i la reivindicació d’aquest espai veïnal. Al final sembla ser que els veïns es 
preocupen més dels espais verds que les seves autoritats.  
 
Amb tot això, vull dir que no demanem el oro y el moro. Nosaltres hem proposat set 
mesures urgents, i una part s’ha de deduir que estava recollida en el seu programa 
electoral, perquè parlava clarament de pacificar el turisme i la convivència a l’entorn del 
temple, no s’ha pacificat, i parlava de les obres estratègiques, no sé si es refereix als 
xamfrans que es van fer, però si això són obres estratègiques que vingui Déu i ho vegi. 
No s’ha fet cap obra estratègica, no estic parlant de 53 milions d’euros però he fet la 
referència al Louvre que té tres vegades més de visitants i no crea tants problemes a la 
ciutat, ni molt menys, no en crea cap, però allí tenen el problema dins, 
 com també el tenim aquí dins el temple.  
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Moltes d’aquestes mesures requereixen quelcom tan senzill com el compliment de les 
normes, que per a això estan, els compromisos i la voluntat d’estar al servei dels veïns i 
veïnes del barri, com dèieu vosaltres en el vostre programa electoral. Nosaltres, com és 
sabut, proposem tres coses molt senzilles, potser una no és tan senzilla perquè és el 
cinema Niza, però la resta són molt senzilles i relativament fàcils de complir.  
 
Què demanem? Restituir una mica la zona d’exclusió i el recorregut dels busos turístics 
de manera que no passin per Marina i que passin el mínim possible prop d’escoles 
públiques. Ara fan uns recorreguts que passen per Marina, i trenquen la zona 
d’exclusió, i passen per davant de bastants escoles públiques.  
 
Parlem del tema dels pisos turístics, al qual ja he fet referència, i s’han de prendre 
mesures urgents. El problema de l’Ajuntament, i també del Districte, és que prendre 
mesures de tipus sancionador, de tipus exemplaritzant no es prenen. Aquí tothom 
campa com li dóna la gana.  
 
Ampliar les voreres de Marina i Sardenya en dos anys, perquè és ampliar i fer per a 
vianants. Sembla que no es farà. Potser el regidor ens dóna una sorpresa i diu que sí.  
 
Acabar amb les cues del temple. Tancar les botigues de souvenirs irregulars. A la que 
sigui irregular se li diu, em sembla que ja se li ha dit però no ha fet res, «senyor, vostè 
ha d’ajustar-se a aquesta normativa i ja està, i si no s’ajusta li hem de tancar».  
 
Hi ha el tema del cinema Niza, i la zona verda veïnal de la plaça de la Hispanitat, que a 
veure si es consolida de debò.  
 
Junt amb aquestes mesures pensem que n’hi ha tres o quatre que són més de fons 
però igualment s’han de començar a fer coses. Proposem, primer, que ha de disminuir 
el nombre de turistes que accedeixen al temple, clarament. Estem parlant de 3,2 
milions i nosaltres creiem que en tres anys això s’hauria de reduir mig milió de visitants. 
Econòmicament la cosa es pot equilibrar, i no fa falta cap llumenera per pensar com.  
 
Dos, potenciar el transport públic. Afortunadament la gran majoria de turistes vénen 
amb metro, a peu o amb bicicleta, però una part tòxica vénen amb els famosos 
autocars que creen el major merder. Jo diria que aquesta gent ha d’anar pensant que 
en aquest procés de disminució, la disminució ha de ser perquè vinguin menys amb 
autocars i més amb transport públic. De tota manera, pel que fa al tema del transport 
públic nosaltres creiem que a part d’intentar optimitzar les xarxes actuals, el tramvia de 
la Diagonal ha d’arribar com a mínim a Verdaguer. Nosaltres som partidaris que les 
dues línies de tramvia, que sembla que és un tema tabú per a l’alcalde, s’han d’unir.  
 
Tercera qüestió. Ja és hora que l’Ajuntament exigeixi al temple que compleixi les seves 
obligacions mínimes. Ha de tenir llicència d’obra, ha de tenir llicència d’activitat, i ha de 
fer un estudi de la mobilitat generada que no existeix. A qualsevol altra persona, ens o 
societat tot això se li exigeix.  
 
I finalment, entenem que s’hauria de fer un pla d’usos sobretot per a la zona de la qual 
estem parlant, no per a tot el barri. Alguna cosa n’hi ha però s’hauria d’ampliar. 
Sobretot pel que fa al tema de l’hostaleria i la restauració, més de l’hostaleria.  
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En pocs dies, senyor regidor, ens reunirem la Comissió de Treball. Si el que pretén és 
donar una aparença que ja estem reunits, discutint i parlant, i ja existeix un diàleg però 
no hi ha mesures concretes crec que aquesta comissió estarà condemnada al fracàs. 
La reflexió que faig, Sr. Ardanuy, és que no podem tenir una temporada de turisme com 
la passada, una temporada nefasta. I no volem imaginar-nos, però els dies passen, què 
passarà la temporada vinent. Vostè té la darrera oportunitat de fer quelcom positiu per 
al barri abans d’acabar aquest mandat. Jo li pregaria, o li aconsellaria, també, que no 
ho deixi passar. 
 
Finalment, la Lídia Escudero, que és la persona que s’encarrega dels temes dels 
camins escolars al barri, no ha pogut venir perquè havia d’acompanyar la seva nena al 
metge però m’ha demanat que llegeixi aquestes breus línies.  
 
«Des del camí escolar de l’AMPA Sagrada Família lamentem haver d’insistir tan 
reiteradament en el grau de perjudici que la circulació d’autobusos turístics i 
turoperadors realitzen pels voltants dels centres educatius del barri. La pèssima gestió 
de l’Ajuntament envers l’impacte turístic al barri aboca alumnat, professorat i famílies a 
haver de suportar el pas constant d’aquests autobusos, que no fan sinó augmentar els 
nivells de contaminació acústica i ambiental així com la perillositat al carrer atès 
l’augment del volum del trànsit. Per tot això i més, des del camí escolar exigim a 
l’Ajuntament la retirada d’aquests autobusos dels voltants de les escoles. Lídia 
Escudero».  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Algú més vol intervenir per part de l’associació de veïns? Endavant.  
 
 
Sra. Maria Lluïsa Longan 
 
Hola, bona nit. Maria Lluïsa Longan, Associació de Veïns i Veïnes del barri de la 
Sagrada Família. Bona nit, senyor regidor, resta de membres de la taula.  
 
El meu company d’urbanisme m’ha delegat alguna cosa, seré breu i aniré directa. 
Comencem per la part lletja. No sabem quina línia del metro és però fa una temporada, 
sobretot aquest estiu, almenys el tros que conec més, perquè conec les persones que 
hi viuen, al carrer Rosselló entre Castillejos i avinguda Gaudí les vibracions són 
constants. A la persona que viu molt amunt no li vibra res però sent el soroll. Una 
escala que gairebé fa xamfrà a l’avinguda Gaudí amb Rosselló el sobreàtic ho nota, dir 
això ja és molt, perquè que se senti als aparcaments és fàcil però en aquella escala al 
sobreàtic ho noten. A la meva mateixa escala, i visc en un tercer que és un quart, ho 
noto des de casa meva, i a l’escala del costat els que viuen un pis més avall, més o 
menys al carrer Rosselló 454, a aquelles persones se’ls mouen a vegades els estris 
que tenen dintre de la vitrina. Això passa des d’aquest estiu i cada vegada s’accentua 
més. Ho dic perquè ho tingueu en compte i mireu què pot passar. Ja sé que el nostre 
company de junta, en Joan, estarà al cas però m’ha delegat perquè ho digui jo.  
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Dir-vos també que crec que s’haurien de revisar bastant els guals. Quan plou hi ha 
guals, sobretot al carrer Provença i al carrer Mallorca, que has de passar amb botes 
d’aigua. Ja no dic res de les persones que van amb cadira de rodes, que tenen 
inconvenients. Fóra bo que ho miréssiu. Després vindrà la part bona, però de moment 
la reivindicació.  
 
Dir-vos que jo mateixa vaig enviar un correu electrònic a la presidenta o la responsable 
de l’Arxiu Històric de TMB. Vaig trobar una persona en un congrés, «Les veus de la 
gent gran», que hi participo, i és un jubilat del metro i em va dir a veure si podria ser 
possible, i no em va semblar del tot malament, que pels 90 anys del metro, que s’han 
fet unes exposicions, encara que fos de manera puntual —millor si fos fixa—, portar 
algun petit museu, alguna petita història del metro i col·locar-ho en aquesta famosa 
estació que fan servir els jubilats perquè no serveix per a res més, que està a 
l’avinguda Gaudí amb Lepant. És on tenen la seu els jubilats. Ells m’ho van demanar, 
em van donar el correu electrònic d’aquesta senyora, jo li vaig enviar un correu i 
segurament perquè no ha pogut no m’ha contestat. Si creieu que li he de tornar a 
enviar un correu o que no fem volar coloms, perquè ho sapigueu.  
 
Ara ja aniria per la part més maca, que com totes les parts maques no tot és blanc del 
tot ni negre del tot, hi ha alguna part grisa. Gràcies al fet que per fi tenim el nom del Sr. 
Josep Maria Ainaud a la biblioteca d’aquest barri ens han delegat perquè tirem 
endavant, i ho fem amb molt de gust, l’Associació de Veïns, una consideració a la seva 
persona com a veí, jo no diria homenatge, una persona intel·lectual, i el dia 17 d’abril, 
pòrtic de festa major, a les 18 h a aquesta casa durem a terme un acte, al qual esteu 
convidats, que serà una cosa molt cultural, molt familiar, molt íntima, molt senzilla com 
estem segurs que a ell li hauria agradat.  
 
Ara ve l’altra part. Jo, d’una manera potser una mica irònica, vaig fer un escrit al nostre 
butlletí en el qual deia que a veure què feia falta perquè es posés el nom d’aquest 
senyor a la placa. Jo no sé si mentre vaig fer aquest escrit, que el vaig fer d’una 
manera molt irònica, ja estava posat el nom, perquè la nostra sorpresa va ser que 
ningú, no per fer cap homenatge ni per fer sonar timbals, sabent tot el que ens havia 
preocupat aquest tema a nosaltres ens va enviar un mail per dir «a partir de demà ja 
estarà posat el nom», només això. Segurament jo no hauria fet l’escrit, hauria fet un 
escrit d’agraïment, i acostumo a firmar tots els escrits precisament per això, perquè 
algú si vol pot rebatre’ls.  
 
També dir que jo al Sr. Ardanuy li he enviat un parell de mails per dir-li tot el que estic 
dient ara. Voldria saber com funciona el protocol per si ell vol assistir a l’acte, o el 
senyor alcalde, que potser estarà content de venir perquè era molt amic del Sr. Ainaud. 
Jo volia tenir una petita entrevista amb el Sr. Ardanuy per posar fil a l’agulla i veure què 
hem de fer. Tampoc m’han contestat. Aquestes coses a vegades passen, la informàtica 
a vegades ens juga males passades.  
 
Dit això, també dir que no precisament el mes que ve però abans de dos mesos 
segurament Can Roger començarà a funcionar. El Pla Buits que ens vau confiar tirarà 
endavant per la primera finalitat que tenia decidida, tot i que ja funciona com a hort 
, tenim moltes persones que de manera voluntària, inclús fent teràpia, van allà a 
treballar l’hort, tot voluntaris. No vull avançar dates però segurament que per la festa 
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major la podrem fer una mica grossa i tirarem endavant el menjador. Res més. Moltes 
gràcies a tots.  
 
 
Sr. Ardanuy 
 
Gràcies a tu.  
 
La María Jesús, en representació d’AMMBAR.  
 
 
Sra. María Jesús Peláez 
 
Buenas noches, señor regidor y todos los presentes.  
 
Presido la asociación AMMBAR, l’Associació de Malalts Mentals de Barcelona. Nuestra 
labor consiste en ayudar a las personas con enfermedades mentales y a sus familiares, 
principalmente de este barrio. Esta labor se realiza a través de actividades inclusivas. 
Esta labor la tenían que hacer ustedes como Administración, pero usted en vez de 
apoyarnos y ayudarnos nos pone trabas y nos quiere echar de un espacio que es 
municipal y que además está infrautilizado, como reconoce la técnica de barrio en su 
respuesta —ahora le daré la documentación—.  
 
Usted es el único culpable, porque conociendo los hechos no hace nada, al contrario, 
da la impresión de que apoya esta situación injusta. Repito, ese espacio municipal, 
Espai 210, de Padilla 208, está infrautilizado y nosotros realizamos una labor sin ánimo 
de lucro por los enfermos mentales y sus familias. Y no entendemos cómo el honorable 
Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut, nos pide que no nos vayamos del barrio porque este 
nos necesita, y la Sra. Irma Rognoni, regidora de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, 
además de presidenta del Instituto Municipal de Discapacitados, también nos apoya. Y 
usted, como responsable último del Espai 210, nos quiere echar. No lo comprendemos. 
Pero tenga la seguridad de que no nos vamos a rendir fácilmente en defender nuestra 
labor a favor de los enfermos mentales. Gracias.  
 
 
Sr. Ardanuy 
 
El Sr. Sans de l’ANC.  
 
 
Sr. Josep Maria Sans  
 
Hola, bona tarda a tothom. 
 
Jo volia comentar que com a associació sense ànim de lucre que som acostumem a 
llogar aquesta sala per fer actes de reflexió i debat, d’acord amb el nostre programa 
d’actuació. Entenem que aquest ús que en fem també el fan altres entitats en funció de 
les seves activitats. L’únic que volia posar de manifest és que fins ara sempre hem 
pagat un lloguer, que el continuarem pagant lògicament, però la tarifa 2015 ha fet un 
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increment molt fort. Suposo que deu tenir alguna explicació, i si no la demano. Si no 
està a la seva mà demano que ho traslladin on correspongui.  
 
Perquè tothom ho sàpiga, aquesta sala l’any passat costava llogar-la, per part d’una 
entitat sense ànim de lucre, 18 euros/hora, i la tarifa 2015 ha passat a 54,45. Vol dir 
que, d’entrada, és un IPC una mica aixecat de volta, però aquí està. Diuen que l’IPC no 
modifica massa però en aquest cas alguna cosa ha fallat. Senzillament vull posar-ho de 
manifest i si està a la seva mà traslladar-ho a qui pertoqui. Els ho agrairem en nom de 
la nostra associació, i si alguna altra se sent implicada doncs benvinguda. Gràcies i res 
més.  
 
 
Sr. Ardanuy 
 
A vostè.  
 
Començaré per aquesta part d’aquí, per l’últim. És veritat que hi ha hagut una 
modificació dels preus dels espais de cessió d’ús públic. Hi ha hagut un increment però 
no l’increment que els van cobrar. Sembla ser que hi ha hagut algun error en la 
publicació. Aquesta sala concretament, que és la que vostès utilitzen, l’Ajuntament la va 
tipificar en un nivell de lloguer i no era aquest, la van tipificar com el nivell màxim de 
lloguer i és un nivell més baix. En parlarem. No hi ha cap problema. Sí que és veritat 
que han pujat els preus, però no en aquesta dimensió. Cal dir que el preu/hora és amb 
serveis tècnics inclosos, no només és l’espai i les cadires sinó també els serveis 
tècnics, per tant, hi ha una tarifa que és el preu/hora que esmentava al principi que 
estarà incrementat no al nivell que indicava, reconeixem l’error en aquest cas, que és el 
preu/hora de l’espai més els serveis tècnics associats perquè la sala pugui donar les 
prestacions d’ús a l’usuari. Per tant, reconeixem l’error que com a Ajuntament hem 
tingut en aquest tema, que és un tema de tipificació de la sala en diversos nivells. Hi ha 
diversos espais a Barcelona que tenen diverses tarifes per la tipologia, tant per la 
capacitat com pels serveis que s’hi poden fer, etcètera. És un altre nivell del que se’ls 
va cobrar. Per tant, disculpes en aquest sentit.  
 
Reprenent l’ordre amb el qual s’havien fet les intervencions, respecte a la intervenció 
de l’associació de veïns, i concretament la del Joan Itxaso, en representació de 
l’associació de veïns, i després em referiré a la intervenció de la Maria Lluïsa, en tots 
els àmbits que ha expressat, fonamentalment a l’entorn de l’impacte turístic i tot un 
seguit d’elements que ha explicitat, els articles que ha esmentat, les set mesures, el pla 
d’acció, cal dir que en aquests moments l’Ajuntament ha posat en coneixement de 
l’entorn que ens vam marcar com a Ajuntament per poder-ne parlar, aquest grup de 
treball, i els propers dies crec que hi haurà una altra reunió, vam posar sobre la taula el 
pla d’acció que l’Ajuntament està estudiant per a tota la zona. Crec que aquest pla 
d’acció toca els elements en els quals nosaltres com a Ajuntament actuarem i, per tant, 
aquí ens posarem d’acord en una part substancial dels temes que es plantegen.  
 
Només per posar l’accent. En l’àmbit dels habitatges d’ús turístic en aquests moments 
l’Ajuntament de Barcelona està fent una acció proactiva, per una banda la gestió de les 
molèsties que poden generar en entorns determinats, la finca que vostè indicava hi 
estem treballant com a Ajuntament, a passeig de Sant Joan amb València. Per una 
banda, tots els protocols que com a Districte tenim activats per poder atendre queixes 
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de veïns i alhora gestionar aquestes molèsties en l’àmbit de l’Ajuntament ho estem 
desenvolupant en tot el districte i també a la Sagrada Família, en aquest front de 
conflicte que indicava hi estem treballant. Mai hem deixat d’afrontar aquesta situació de 
dificultat i de conflictivitat, és més, nosaltres com a Districte vam prendre la 
determinació, deu fer un any i mig aproximadament, d’emprendre amb tots els 
mecanismes legals existents sense existir una normativa específica de ciutat respecte 
als habitatges d’ús turístic un protocol específic per atendre les problemàtiques 
derivades de mal veïnatge en aquest tipus d’espais. Per tant, en l’últim any s’han anat 
derivant accions com a Ajuntament que en molts casos han corregit els problemes, que 
en altres casos ha produït el cessament de l’activitat i un alt nivell de percentatge de 
veïns han pogut recuperar allò que no havien d’haver perdut mai, que és la dificultat de 
convivència al costat d’aquest tipus d’allotjaments. Per tant, en aquest àmbit hi hem 
actuat.  
 
En l’àmbit de la mobilitat, concretament en el tema de l’accés a l’entorn del temple, val 
la pena posar damunt la taula, i avui sortia la notícia de l’impacte turístic des de tots els 
punts de vista que el temple de la Sagrada Família significa per a la ciutat de 
Barcelona, el nombre de visitants, cal posar negre sobre blanc algunes dades que crec 
que són d’interès a l’hora de saber com i de quina manera els turistes i els ciutadans de 
Barcelona que vulguin anar al temple, que no només són turistes sinó que és gent de 
diverses procedències, arriben al temple de la Sagrada Família. Alguns arriben i no hi 
entren, d’altres arriben i entren, que serien aquest tres milions cap a quatre aquest any, 
que significa un increment respecte al 2013 i respecte al 2012, que signifiquen aquesta 
icona de país i de ciutat. Però dels 10 milions de visitants aproximadament que arriben 
al temple de la Sagrada Família cal especificar que 6 milions aproximadament arriben 
amb metro, aproximadament 3 milions arriben amb autocar, tant les línies regulars d’ús 
turístic que has indicat abans, Joan, com els autobusos d’ús discrecional, els que han 
d’aparcar a les zones fora de l’entorn del temple, bàsicament a la Diagonal i a alguna 
altra zona més d’aparcament. I hi hauria un milió més de visitants que arribarien 
caminant o per altres mitjans a l’entorn del temple. Per tant, aquesta és la identificació 
de la problemàtica.  
 
Els que sou veïns i heu viscut aquí al llarg de la vostra vida sabeu que situacions límit 
n’hem tingut diverses els últims quinze anys, només cal revisar l’hemeroteca i veuríem 
que en altres moments de la història de la nostra ciutat i del nostre barri hi ha hagut 
situacions límit diverses vegades. Jo mateix, quan vaig entrar de regidor, en vaig viure 
una, l’any 2011, quan va haver-hi el primer repunt important percentualment de nombre 
de visitants a l’entorn i una situació de col·lapse amb autobusos en dues i tres files, 
n’hem parlat molt aquí. Tu mateix vas fer esment en alguns mitjans de comunicació que 
era una situació absolutament insostenible i tenies tota la raó del món, i en aquest 
sentit vam treballar no només l’ampliació de voreres, també la zona d’exclusió, etc. 
Saps que tenim la discrepància dels autobusos turístics de línia regular i els que són 
discrecionals. Coincidim en el fet que els que són discrecionals estan en zona 
d’exclusió, els altres no, per tant, des del nostre punt de vista discrepem en aquest 
sentit. Vam fer també alguna modificació de línia en el seu moment, perquè hi havia 
una afectació en veïns, fonamentalment al carrer Sicília, i vam intentar buscar la parada 
d’aquests autobusos en un lloc on no hi hagués veïns, bàsicament perquè són inicis i 
finals i hi ha molts vehicles amb motors encesos. Recordo que vas venir a alguna de 
les reunions amb els veïns del carrer Sicília i vam decidir moure’ls d’on estaven.  
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Respecte al tema dels plans d’usos que plantejaves, aquí també tenim discrepància 
perquè jo crec que en aquest sentit a escala de Districte el que estem plantejant és un 
pla específic d’inspecció. En aquests moments, i suposo que en parlarem a la reunió 
que tindrem, tenim oberts expedients, tenim ordres de cessament a punt de posar en 
marxa. És veritat que hem hagut de fer algunes modificacions des del punt de vista de 
reglamentacions i d’ordenances per poder actuar des d’aquest punt de vista amb ordre 
de cessament d’activitat, i per tant, de tancament d’aquest tipus de negocis. Per tant, 
en aquest sentit hi som, en el procés legal que convingui, de garanties legals, en breu 
començarem a fer efectives aquestes ordres de tancament, aquells que reiteradament 
han pogut vulnerar la normativa. És veritat que ha estat el joc del gat i la rata, amb la 
normativa que teníem, amb els instruments que teníem, de sanció, de seguiment, 
d’ordre de cessament, de correcció suposadament de l’activitat i després de 
l’incompliment sistemàtic hem acordat amb Hàbitat Urbà desenvolupar i ajustar la 
normativa existent per poder fer un pas més endavant i en aquest sentit en breu 
començarem a fer efectius aquests expedients de tancament als set o vuit negocis de 
souvenirs que no estan autoritzats per poder fer-ho.  
 
Un tema complementari seria el de la botiga del Barça, que estem en el procés. Hi va 
haver un tancament, van utilitzar els mecanismes legals que tenien al seu abast, van 
forçar una obertura de l’activitat, estem en procés de comprovació que aquesta activitat 
torna a vulnerar la sol·licitud feta. Nosaltres tornarem a actuar, amb els mecanismes 
que tenim. Recordem que en un altre mandat hi va haver un cas molt similar, no és 
igual però ho comparo amb la residència que feia d’hotel encobert, i el resultat costa, 
l’Administració som lents perquè hi ha tota una sèrie de períodes de garanties i demés 
però aquell establiment es va tancar. En aquest cas, per entendre’ns, han jugat al gat i 
a la rata amb nosaltres però crec que amb el bon criteri de tots acabarem, si tot va com 
sembla que anirà, tenint aquest tancament, farem tot el possible perquè això es faci 
d’aquesta manera. Per tant, anem actuant i anem fent. En aquest sentit, l’agraïment per 
la col·laboració sistemàtica que tenim amb l’associació de veïns per anar atacant totes 
les situacions i amb les velocitats de tots intentar solucionar aquestes problemàtiques.  
 
Ja saps, Joan, que el districte de l’Eixample té un pla d’usos que regula les llicències de 
certes activitats. Altres districtes han fet una aposta per proposar modificacions o 
ampliacions de plans d’usos, i jo en això seria molt prudent. N’hem parlat algun cop, no 
sé si en algun plenari o en persona, jo he dit en algun moment que hauríem d’analitzar-
ho molt fredament. No podem plantejar a la lleugera un pla d’usos perquè té unes 
afectacions no només al que es persegueix sinó amb altres tipus d’activitats que poden 
acabar perjudicant la dinàmica del barri. Per tant, jo en això sóc molt poc agosarat. 
Crec que primer hem de veure com amb els instruments que tenim anem rectificant les 
situacions i després veurem si realment és convenient o no tenir un pla d’usos, que 
seria obrir un debat que podria acabar generant l’efecte contrari en alguns aspectes de 
l’activitat del barri, etcètera. En qualsevol cas, crec que hem de solucionar les 
problemàtiques una a una i al final de tot plegat veure si realment és necessari aquest 
pla d’usos.  
 
Pel que fa al tema del cinema Niza, coneixes la meva opinió. N’hem parlat moltes 
vegades, també a través dels mitjans de comunicació. Entendria que el tema del Niza 
fos un tema de reivindicació d’equipaments, com també heu fet, més que de la mateixa 
finca. Nosaltres no podem adquirir aquesta finca, entre altres coses perquè el propietari 
no vol vendre-la. Segon, perquè és un espai que en aquests moments és inexpropiable, 
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és una finca qualificada de 13, per tant, la normativa urbanística no permet la seva 
expropiació. Són dos elements definitius en aquest sentit. En el procés hem de posar 
un tema en valor que el barri guanya un interior d’illa de 1.600 m², un espai verd. Per 
tant, tenint en compte que no podem expropiar ni estan interessats a vendre, el barri 
guanya un espai que quan s’urbanitzi serà interessant, serà potent, serà d’ús veïnal, 
per tant, complirà tots els requeriments que demanem com a Districte, perquè tenim 
expertesa a l’hora de dissenyar espais verds i en l’àmbit de la ciutat de Barcelona serà 
un espai que reunirà uns nivells de qualitat molt alts. Crec que aquest és el 
plantejament que a escala d’Ajuntament ens vam plantejar i és el que jo com a regidor 
continuaré defensant. Perquè si no, l’altra alternativa no existeix, malauradament, 
perquè si fos un altre tipus d’espai com ha passat en altres llocs de la ciutat podríem 
parlar-ne però si davant tenim una gent que no vol no hi ha altres instruments en l’àmbit 
urbanístic per poder actuar.  
 
La zona de la part amb Aragó, es va plantejar en la reunió, hi havia diverses 
alternatives, jo mateix en el seu moment vaig dir que podia ser un lloc on pogués haver-
hi una zona d’aparcament d’autobusos, que també es pogués utilitzar com a 
aparcament veïnal a partir de les 21 h de la nit. Es va parlar, amb vosaltres, amb els 
veïns de l’entorn, i es va suggerir que era més convenient una zona verda. Hi ha hagut 
una reivindicació, que s’ha escoltat, i estem treballant per poder oferir una proposta que 
puguem debatre i discutir com i de quina manera ha de ser aquesta zona verda que 
vindria a sumar a la resta d’Hispanitat. Res a dir, en aquest moment hi estem treballant 
i quan hi hagi la reunió ho farem avinent i escoltarem les propostes i tot plegat.  
 
Jo crec que el que he dit són alguns elements bastant rellevants de l’acció municipal en 
tots els àmbits. Segurament amb discrepàncies i amb una visió en alguns temes 
antagònica, però si fem el sumatori de les accions fetes jo crec, vosaltres segurament 
en algun cas direu que no, que hi ha un balanç amb un cert nivell de positivitat. Hi ha 
elements que plantegeu que són elements que hi podríem estar d’acord però són de 
difícil viabilitat. Dius que hem de disminuir mig milió de visitants de l’accés al temple. Ja 
em diràs, però en qualsevol cas en un entorn com el nostre... Al parc Güell tu pots 
tancar l’accés, que és municipal, i així ho estem fent, i limitar el nombre de visitants. En 
el cas del temple de la Sagrada Família, on està ubicat, tenint en compte que el 
principal problema no és exclusivament les persones que accedeixen al temple sinó les 
que estan donant voltes per l’entorn no tenim cap tipus d’instrument per limitar l’accés. 
No podem limitar l’accés, no podem posar barreres, i si tens algun mecanisme et 
demano que ens el suggereixis, perquè no existeix aquest tipus de mecanisme. Per 
tant, si no entren dins el temple aquest mig milió de visitants estaran fora. Què farem? 
No ho sé. En aquest sentit, la proposta que hem d’intentar desenvolupar és la gestió 
viable i real de la problemàtica amb els instruments que tenim. Una cosa són els 
desitjos i els anhels d’una reducció, malauradament aquesta reducció per molts motius 
no serà factible a l’entorn. Jo crec que hem de ser capaços de mirar com podem 
gestionar-ho, amb les propostes que treballarem en aquest espai alguns d’aquests 
elements poden atenuar-se. En tot cas, ho discutirem i ho parlarem els pròxims dies, el 
dia 29, que és quan hi ha aquesta reunió.  
 
No sé si m’he deixat alguna cosa més respecte al que has dit. Obres estratègiques, 
parlaves de les voreres, jo no ho he qualificat d’obres estratègiques, jo crec que obres 
estratègiques són una altra cosa. En qualsevol cas, actuacions que intentin millorar 
l’entorn, hem de veure quines. Vam ampliar voreres perquè crèiem que en aquell 
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moment, situació d’ofec, any 2012, havíem de donar aire a l’entorn, havíem de treure 
els autobusos i havíem d’ampliar voreres en aquelles zones més crítiques. Hem de 
veure si fer per a vianants Marina o Sardenya, si ho hem de fer, soluciona o no el 
conflicte d’accessibilitat a l’entorn o el complica. No sóc expert en mobilitat però a 
vegades intentant corregir una cosa en compliques una altra, per tant, ho hem de 
veure. Hem demanat anàlisis a la gent de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, 
també hem demanat anàlisis a la gent de TMB perquè ens diguin com i de quina 
manera podem solucionar problemes concrets, detallats, com per exemple el que deies 
del metro, veient com i de quina manera garantim la seguretat a l’estació del metro de 
Sagrada Família, línia blava bàsicament, que és on possiblement tenim el nombre 
d’afluència més important, i hem de veure de quina manera, ho hem d’estudiar, quines 
inversions hem de vincular a aquelles estacions.  
 
Pel que fa a la implicació del Temple, ho estem treballant i ho estem seguint, i cadascú 
ha d’assumir les seves responsabilitats, ho he dit aquí, en aquesta mateixa sala i en 
aquest mateix Consell de Barri més d’una vegada. Efectivament, estem treballant 
perquè així sigui. Tenen responsabilitat i han de complir amb aquesta responsabilitat. 
Per tant, més enllà del fet que han de gestionar de manera diferent l’accessibilitat tenen 
una coresponsabilitat en l’impacte que hi ha al territori, i ho estem plantejant.  
 
Això serien mesures pal·liatives en el dia a dia, també és veritat que quan parlem de la 
problemàtica de veïns a l’entorn del temple parlem de tot el tema d’implicacions 
urbanístiques en el futur creixement o no del temple. I aquí saps perfectament que de la 
mà d’Hàbitat Urbà d’aquest Ajuntament hi ha aquest grup de treball obert a tots els 
afectats de l’entorn per pactar les línies vermelles que ningú vol traspassar. I en aquest 
sentit, el treball amb el temple, que mica en mica anem atansant cap a aquest grup de 
treball, farà que tots plegats, veïns, administració local, temple, puguem planificar no 
només el creixement del temple sinó com i de quina manera encaixem Glòries amb el 
temple de la Sagrada Família i també amb l’Hospital de Sant Pau, amb aquest nou 
espai, i com ho podem plantejar urbanísticament des d’una òptica de respecte i 
d’equilibri, aquest seria l’objectiu. En aquest sentit, col·laboració i diàleg total, ho saps i 
ho coneixes, aquesta és la filosofia que volem aplicar. En tots els defectes que hagi 
pogut aplicar jo en el meu dia a dia, si hi ha alguna cosa que creieu que no he fet bé us 
demano disculpes, la intenció és la que us estic transmetent ara i aquí. Aquest seria el 
meu plantejament.  
 
Respecte al tema de les escoles, ho hem parlat amb els representants de les AMPA, ho 
hem parlat amb els centres educatius. Jo sóc el regidor d’Educació i hi ha escoles que 
estan ubicades en uns llocs i en uns altres, no hi ha escoles majoritàriament a 
l’Eixample ubicades en zones pacificades, si no ens hauríem de plantejar modificar 30 
o 40 línies d’autobús que passen al costat d’escoles del nostre districte. Per tant, la 
resolució que aportem en aquest cas és que nosaltres això no ho fem. És veritat que hi 
ha impacte? Sí, també n’hi ha en línies regulars, per tant, és un equilibri. Si visquéssim 
en un lloc sense densitat poblacional, si visquéssim en un lloc sense connectivitat amb 
transport públic segurament el debat que tindríem aquí seria diferent. En aquest cas, un 
cop analitzat i parlat amb els entorns, amb les AMPA i altres, la conclusió és que no 
modifiquem les línies perquè si en modifiquem una les hem de modificar totes. 
L’impacte de contaminació acústica etc. d’un vehicle és exactament d’aquestes 
característiques que tu indiques, de línies regulars turístiques, és exactament el que pot 
tenir el 33, el 34, el 7, qualsevol de les línies d’autobús regular que travessen el nostre 
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districte, que per altra banda és un dels districtes amb un nivell de comunicació amb 
transport públic més alt. Per tant, no podem donar resposta a aquesta demanda, ho 
hem parlat, ho hem analitzat, hem mirat altres temes que se’ns van plantejar, com la 
recollida de residus, i estem amatents. Malauradament no podem donar una resposta 
satisfactòria a la demanda que ens feien pel que fa aquesta tema. A la Sra. Escudero ja 
l’hi transmetrem o l’hi transmetràs tu, però estem oberts a explicar-l’hi com l’hi hem 
explicat en les diverses reunions que hem tingut. Per tant, malauradament no podem 
complir aquesta demanda que ens feia avinent, em sap greu però no podem fer-ho pels 
motius que li he explicat i que he exposat.  
 
La Maria Lluïsa Longan. Molèsties a l’entorn per vibracions, ho mirarem. Ja sabeu que 
durant un temps hem batallat per corregir un tema de vibracions de la línia 2. En aquest 
cas, jo diria que el que planteges deu ser més vinculat a la línia 5, no ho sé, ho 
mirarem.  
 
 
Respecte a l’exposició de l’Arxiu Històric de TMB i l’estació, aquesta estació no està 
preparada, els ferroviaris jubilats que es reuneixen no es reuneixen a l’estació, es 
reuneixen en una sala de l’entorn, no és una estació que estigui preparada per poder-hi 
fer accessibilitat pública. Per tant, podem mirar-ho, però tenim aquest limitant. Podem 
parlar amb TMB per veure si és possible traslladar aquesta exposició a algun entorn del 
barri. Ho podem treballar. Segurament l’entorn seria ideal si tinguéssim una estació en 
perfecte estat. L’ideal seria que funcionés com a estació. En qualsevol cas, no podem 
donar-te resposta positiva pel que fa a aquest tema. 
 
Respecte als guals que amb les pluges creen bassals d’aigua, hem de mirar com i de 
quina manera amb el manteniment correctiu que fem, i que crec que funciona 
acceptablement bé, podem corregir l’alineació de les voreres. A vegades amb el temps 
es va complicant però hem de mirar com ho mantenim bé sobretot a les zones de pas. 
Tenim molts quilòmetres de vorera i hem d’identificar zones que generin aquestes 
problemàtiques. Si ens ho dieu ens ajuda a fer el manteniment correctiu més adequat. 
La vorera, el creuament o l’entorn, el número més o menys exacte d’on es produeixen 
aquestes situacions i intentar-ho corregir. Com que tenim via molt directa, encara que 
de tant en tant no et contesti algun mail, els llegeixo, és una bona via de comunicar-ho.  
 
Respecte a l’acte del 17 d’abril, la gent de comunicació del Districte es posarà en 
contacte amb vosaltres per acabar d’ultimar detalls i donar-vos cobertura en allò que 
necessiteu per poder-ho desenvolupar, i tindreu tot el suport del Districte perquè, a més 
a més, es fa en un equipament municipal, es fa de mutu acord i amb tot el sentiment 
per part de l’Ajuntament per la figura de Josep Maria Ainaud de Lasarte, que va ser el 
primer regidor de l’Ajuntament democràtic del Districte de l’Eixample, per tant, com no.  
 
Pel que fa a la placa i el nom, a vegades les coses de palau no van com voldríem. El fet 
de posar una placa a vegades només és una qüestió administrativa. Suposo que 
tocava posar-la i la van posar. En qualsevol cas, crec que l’important és que el dia 17 
fem el tret de sortida real d’aquest bateig d’aquest espai. És una lluita que gràcies a 
vosaltres s’ha pogut aconseguir, per tant, és una bona acció.  
 
Can Roger, un èxit claríssim. Dels dos Plans Buits que tenim segurament era el 
projecte més complex a l’inici, ho dic en confiança, i segurament en aquests moments 
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és un projecte amb un alt nivell de consolidació i molt ben plantejat. És la idea que jo 
recordo que fa dos o tres anys expressaves aquí mateix, la necessitat de fer un espai 
que es pogués convertir en menjador social, que ara és molt més, per tant, una bona 
iniciativa per part del teixit veïnal i associatiu d’aquest barri, compartit amb una part de 
la Dreta de l’Eixample, però en tot cas Sagrada Família com a àmbit d’incidència.  
 
María Jesús Peláez, em sap greu. Dius que l’Espai 210 està infrautilitzat, la informació 
que jo tinc és que no és així. Per tant, no sé com expressar-me, no sé com dir-t’ho. 
Hem estat junts en alguna reunió i em sap greu que pensis que sóc un obstacle, em 
sap molt de greu que pensis això perquè no és així, la veritat és que no ho és. L’Espai 
210, per la informació que tinc i per l’activitat que sé, és un espai on es fa molta 
activitat. De fet, la reunió del grup de treball no la vam poder fer allà, vam haver de 
buscar un altre espai per poder-la fer. Tot i que assumeixo la part de responsabilitat, 
que et garanteixo que no és tota, tu me la dónes tota, què vols que et digui, però no ho 
és, saps que en aquest procés hi ha hagut propostes, s’han ofert espais, feu activitats 
en diversos espais, no sé com contestar-te, sincerament. Personalment em sap greu, i 
assumeixo la part que em toca, o tota, la que sigui. Ja et dic que no és responsabilitat 
meva perquè l’espai té ús, jo no dic «a aquests sí i a aquests no», hi ha un model de 
gestió de cada un d’aquests espais i aquest model de gestió no el gestiono jo, el 
gestionem tots. Això és el que et volia transmetre. Em sap molt greu. Ho has esmentat 
de manera molt clara, saps que des de l’Àrea de Qualitat de Vida us donen tot el suport 
del món, i nosaltres també estem allà, també som Ajuntament. Em sap molt de greu, ho 
dic amb tot el cor. Després et donaré paraula.  
 
La María Jesús vol parlar per rebatre. L’associació de veïns voleu intervenir? El segon 
torn, per entendre’ns.  
 
 
Sr. Joan Itxaso 
 
Seré breu i no entraré en discussions de fons, el dia 29 ja en parlarem. Potser més 
reflexions que respostes.  
 
El temple va cap a 4 milions i no es pot restringir. I si vénen 25 milions, què farem? 
Crec que s’ha de tenir imaginació, és un cas diferent però al parc Güell n’han tingut. 
S’ha de tenir imaginació i s’han de trobar solucions. Una que veiem totalment factible 
és que el temple té recorregut de quota, no té una de les quotes altes de la ciutat pel 
que fa als museus, anar a la Casa Batlló costa bastant més i crec que no és el mateix 
nivell. El que baixa a un lloc ho pot pujar en un altre. Jo no sóc qui per dir al temple que 
pugi les quotes. Recordo que quan va venir el Papa van fer dues coses a la vegada, 
disparar el nombre de visitants i disparar el preu de la quota, i això al temple li ha anat 
molt bé però a la ciutat no.  
 
Una altra cosa més del temple, exigim transparència i penso que vosaltres també n’heu 
d’exigir perquè les dades que tenim del temple Déu n’hi do.  
 
El tema de botigues i llicències, posaré un exemple, semblen companyies telefòniques, 
que per obrir el que vulguis, en un dia, després per donar-te de baixa tela marinera. A 
vosaltres us passa el mateix, us colen l’assabentat d’obres i són obres majors, i 
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després per tancar Déu n’hi do. He posat l’exemple del carrer València perquè fa molts 
anys.  
 
Pel que fa al fet que els amos del cinema Niza no volen, m’agradaria parlar amb ells. 
Però hi ha altres mecanismes per fer-ho.  
 
Del tema d’ampliació de voreres, vosaltres mateixos. Ja discutirem què farem amb els 
turistes que vinguin el curs vinent perquè ara estem a l’hivern, la cosa està més 
calmada, però preveig que la primavera-estiu serà escalfadeta si això no s’escomet 
d’alguna manera.  
 
I el tema del bus turístic, heu fet trampa en aquest tema. Així de clar. Del que ens 
queixem nosaltres en el fons és que heu fet trampa. A més a més, en el tema del 
recorregut no estem demanant res de l’altre món. Nosaltres diem que per Marina no 
haurien de passar, entre altres coses perquè trenca aquella zona que vau definir 
vosaltres mateixos i perquè, a més, pot haver-hi línies que l’afectació... No és el mateix 
impacte un autobús de línia que passi per una escola que uns autobusos turístics que 
tenen una freqüència, un soroll, etcètera més elevat. Un criteri que hi podria haver és 
que causin el menor impacte possible en edificis com escoles públiques. Crec que han 
fet un recorregut que ni expressament es podria haver fet pitjor. Aquí ho deixo.  
 
 
Sra. Maria Lluïsa Longan 
 
Tenim aquí la Marina Comellas, la nostra presidenta, i farem extensiu a les entitats 
civils i religioses que formen la coordinadora Can Roger de la vostre felicitació .Com 
deia aquell, nos honra de gran satisfacción. Ens ha fet molta por, cada vegada ho 
vèiem una mica més fosc, però a poc a poc s’ha anat obrint i ara de debò ens fa molta 
il·lusió i els ho farem saber, sobretot els ànims que ens acabeu de donar vosaltres dient 
que ho fèiem una mica bé.  
 
Abans he dit que a vegades quan escric faig servir l’estil dels anglesos, ara faré servir 
l’estil d’en Pla, seré una mica irònica, no cal que em contesteu, i us diré que m’he 
oblidat una cosa, la cantarella del famós bus de barri. Sé que em direu que és difícil, 
però sempre que vaig a l’hospital Dos de Maig i veig el 117 allà parat penso «quina sort 
que tenen», la mateixa que el carrer Sant Quintí. És una cantarella però potser ara, a 
punt d’acabar el mandat, és el moment de fer-la perquè en prengueu nota. Moltíssimes 
gràcies per tota la gent que hem d’anar al carrer Sant Quintí, a l’hospital, i hem de fer el 
canvi a Verdaguer perquè ens és més complicat, ja sabem que n’hi ha un que ens 
deixa allà davant però a veure si es pogués solucionar. No cal que em contesteu ara, 
sé que és complicat, poseu-ho en cartera. Moltes gràcies.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
María Jesús.  
 
 
Sra. Marina Comellas 
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Un moment, si us plau.  
 
L’associació de veïns som part de la gestora de l’Espai 210, som una de les entitats 
que en formem part, a part de dues entitats més, i vull dir que hem fet un reglament i 
aquest reglament és igual per a totes les entitats, i els espais són els mateixos per a 
tothom. Ens sap molt greu que es digui que és un espai infravalorat perquè 
precisament en aquests moments està ple. Estem fent una gestió que costa molt 
esforç, inclús a vegades hem de dir no, perquè hem de donar pas a moltes entitats del 
barri, hi ha moltes entitats petites que no tenen espai. Inclús nosaltres, com a entitat 
que la gestionem, ens hem de barallar amb els companys perquè em diuen coses d’un 
dia per a l’altre i he de dir que no hi ha espai. Que quedi clar que hi ha un reglament i 
l’hem de complir tots. Que la gent del barri sàpiga que ho gestionem.  
 
 
Sra. María Jesús Peláez  
 
Gracias, Marina.  
 
Sr. Ardanuy, me ha decepcionado. Desde hace tres años y medio estamos intentando 
que nos reciba, no nos ha recibido.  
 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Ens hem vist diverses vegades.  
 
 
Sra. María Jesús Peláez  
 
Nos hemos visto pero no nos ha recibido. No sabe todo lo que nos rodea, no sabe lo 
que está pasando. No tiene idea de todo lo que está pasando. Igualmente, tampoco 
hemos hablado con la consellera del barrio, solamente una vez intentamos hablar 
personalmente pero se la llevaron diciendo «a ellos no los escuches», al acabar un 
Plenario.  
 
Sr. Ardanuy, hay un reglamento que se ha hecho a medida y nosotros no cabemos. 
Nosotros no estamos en la Xarxa 210, no sé por qué. Hay un reglamento que habla de 
distribuir los espacios. Según nos han dicho los espacios más solicitados son en 
jueves, y nosotros tenemos dos actividades desde hace tres años y ahora a otra 
entidad ya le han dado el espacio en jueves para hacer un taller de mandalas, y 
nosotros llevamos un año haciéndolo, y siempre se ha dicho que las entidades no 
solapemos actividades, pues están solapando una actividad que nosotros estamos 
haciendo, y por ser una de las entidades de la gestora le han dado el espacio el jueves. 
Si eso es justicia dígame usted... 
 
Le voy a dar la información que no sabe. Hay un mediador pagado por el Ayuntamiento 
para mediar entre la técnica de barrio y la gestora, y se han negado a que haya la 
mediación. ¿Lo sabe? Si se han negado será por algo, porque en el 99% de los casos 
la gente no se niega. Algo hay. ¿Qué hay? No lo sé, pero le voy a decir lo mismo que le 
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dije a un vecino el otro día en una reunión de la asociación de vecinos para lo de la 
plaza de la Hispanidad. Yo también pedí un espacio para poder trabajar con un grupo 
de personas con enfermedad mental. Ese señor, buenamente, habló y dijo: «no, este 
espacio es solamente para ancianos y niños del barrio». Cuando pude replicarle le dije: 
« ¿usted se cree que en Sagrada Familia no hay enfermos mentales?» Porque uno de 
cada cuatro lo somos, yo lo soy. Y tenemos derechos igual que los demás, y deberes, 
igual que los demás. No pedimos estar por encima de los demás, pero en igualdad de 
condiciones sí. Esperamos que nos dé una respuesta, si no es ahora en otro momento, 
por favor. Gracias.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Sr. Sans, vol intervenir? 
 
 
Sr. Josep Maria Sans  
 
Agraeixo la resposta. Faig acte de fe que tot això tirarà endavant, benvingut sigui.  
 
També volia ratificar una mica la precarietat d’espais de caràcter públic que tenim al 
barri. Nosaltres també som usuaris de l’Espai 210, fem les peticions, evidentment 
moltes vegades no se’ns concedeix, entenem que hi ha molta demanda, i en part el 
problema és que l’espai és petit i el barri no té equipaments públics de qualitat. Crec 
que el tema del Niza era una oportunitat que s’hauria de preveure. Que hi ha una sèrie 
d’impediments? D’acord, però les coses s’han de fer possibles, com deia. I aquí al barri, 
jo personalment crec que les coses que s’han aconseguit s’han hagut de lluitar molt a 
fons i fa temps que no tenim coses de qualitat al barri. Crec que s’hauria de tenir en 
compte. Res més.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Molt ràpidament.  
 
Respecte al tema dels autobusos turístics de línia regular, i comparant-ho parlem de 
freqüències i de quin pes específic hi ha de línies d’autobús al carrer Mallorca, al carrer 
València, a la Diagonal, ni punt de comparació. I hi ha escoles, estan plens d’escoles 
aquestes carrers que t’estic dient.  
 
Sr. Joan Itxaso 
 
Si però unes son un servei públic i les altres son un negoci. 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
 
Són línies regulars de TMB. I això ajuda al fet que el sistema sigui sostenible. El bus 
nocturn està gestionat per empreses privades però també és un servei públic. Per tant, 
fan la seva tasca. 
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María Jesús, ens hem vist diverses vegades i no pas pel passadís, hem tingut reunions, 
diverses. L’última al despatx de la regidora Rognoni, vam estar dues hores i mitja 
gairebé. No sé si això és rebre o no és rebre, en qualsevol cas hem parlat 
reiteradament. No només amb mi, heu parlat amb tothom. Si vols assumeixo totes les 
culpes però crec que no té... Deies que ni millor ni pitjor, sinó de la mateixa manera, 
doncs aquestes són les regles del joc, de la mateixa manera que qualsevol altra entitat. 
No és una qüestió del criteri del regidor, o criteri de l’alcalde, o criteri del tècnic. És una 
qüestió d’un reglament que es pacta i unes regles del joc que estan damunt de la taula, 
i en aquest procés hi ha hagut diversos estadis i diverses situacions. S’ha buscat no 
una mediació, que és el que es planteja, sinó solucions i s’ha buscat com podríeu 
incrementar la vostra activitat a altres llocs. Per tant, si m’ho permets et diria que 
tothom ha fet tot el possible però crec que és impossible que ens puguem entendre, 
arribo a aquesta conclusió. Em sap molt de greu, molt de greu.  
 
Respecte al tema dels espais públics de qualitat, tenim espais públics de qualitat, els 
que tenim són de qualitat. Necessitat de més equipaments? Segurament. Estem en la 
mateixa proporció d’equipaments que qualsevol dels altres barris del districte. A 
vegades la gent no pren consciència que una escola és un equipament públic, a 
vegades la gent no pren consciència que una biblioteca és un equipament públic, a 
vegades la gent no pren consciència que una escola bressol és un equipament públic, 
a vegades la gent no pren consciència que un mercat és un equipament públic, que un 
espai com el 210 és un equipament públic, etcètera. Tenim un nivell d’equipaments 
públics segurament millorable, mai hi ha un límit, hauríem d’aspirar a més equipaments 
públics però tenim el mateix nivell d’equipaments públics que qualsevol altre dels barris 
de l’Eixample i que molts barris de la ciutat de Barcelona. Per tant, estem en dèficit 
segur però en la línia de la resta. Per altra banda, és veritat que són equipaments que 
han costat molt d’aconseguir, amb un ús molt intens, però això sí, absolutament tots 
amb un alt nivell de qualitat de servei. Si ets veí i usuari de la biblioteca saps que 
aquesta biblioteca és extraordinària, etcètera.  
 
(Parla la Sra. María Jesús Peláez amb el micròfon apagat) 
 
María Jesús, permet-me que et digui. Podem estar tres hores, o quatre, o cinc, o sis, 
parlant aquí. Sincerament, crec que no ens entendrem, tu mateixa ho has dit. Crec que 
has pogut exposar el teu plantejament amb tota tranquil·litat i a bastament, sense límit 
de temps. Passem al següent punt i que la resta de veïns puguin explicar, exposar, 
preguntar o fer plantejaments del que considerin oportú.  
 
Per tant, passaríem al següent àmbit, el de veïns a títol individual que vulguin preguntar 
o plantejar. Faríem el mateix procediment: dieu el vostre nom, apuntem, acumulem tota 
la gent que demana intervenció i a partir d’aquí comencem a donar paraules.  
 
 
Torn de paraules dels ciutadans. 
 
Sr. Andrés Adivinación  
 
Primero, tengo una petición que es la siguiente. Un amigo mío que tiene dos niñas dice 
que en el cuadrante Padilla-Claret-Dos de Mayo, que es donde creo que acaba el 
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distrito, y Rosellón no hay ninguna zona de juego infantil. El hospital San Pablo, que 
antes era de acceso público se ha visto restringido por los usos turísticos y se queja de 
que cerca de su casa no hay. Yo le he recordado que tiene los Jardines de Montserrat 
Roig pero son un poco pobres, es mi impresión, y luego hay otro saliendo del distrito, 
cerca del antiguo instituto Calassanç, que creo que se llama Moisès Broggi.  
 
La segunda cosa es un problema, y no me afecta a mí tampoco, y es el siguiente. En el 
cruce entre la calle Rosellón y Lepanto hay motos que se pasan el semáforo en rojo 
porque bajan a toda velocidad desde el túnel de la Rovira. El primer semáforo que se 
encuentran que les cierra el paso es el de la calle Lepanto. Algunas motos, no todas, 
aceleran. A parte de la molestia de ruidos es un problema para las personas mayores 
que cruzan. Porque además son cruces en los que hay bastante tráfico de peatones 
que van hacia la boca del metro, hacia el transporte público. No es algo que a mí me 
afecte pero lo he visto varias veces y es peligroso.  
 
Lo tercero es agradecerles, porque yo vine al Consell de Barri de diciembre de 2012 
pidiéndoles que a la altura de Provenza hubiera un carril bicicleta de vuelta hacia aquí. 
No solo lo han hecho, y lo han hecho muy bien, sino que además han mejorado todos 
los carriles bici, por ejemplo, el de Sicilia o el de Gerona, aunque ya está fuera del 
distrito. Yo quería agradecerlo no solo a la parte política del Ayuntamiento sino también 
al servicio técnico porque pensaba que era imposible que hubiera un carril de ida y 
vuelta. Como lo han conseguido les doy las gracias por toda su atención.  
 
Y luego dos soluciones. Una a lo que ha mencionado la Sra. Lluïsa, creo que el lugar 
ideal para hacer la exposición sería aquí, en el área de exposiciones de esta misma 
biblioteca, que es una zona bastante transitada del barrio, y sería un lugar del barrio 
donde tendría mucha visibilidad. Y luego, pero esto ya es más complicado, estoy 
trabajando con unas personas precisamente para arreglar el tema de las colas de la 
Sagrada Familia, pero esto se lo diré luego, si quiere. Gracias.  
 
 
Sr. Joaquim Aznar 
 
Jo fa un any aproximadament em vaig queixar del passatge Vilaret, València-Mallorca, 
que a vegades és una autopista. És camí escolar, a tots els passatges del voltant de 
l’escola Tabor hi heu pintat a terra un senyal de «compte, nens» però no serveix de res. 
Al carrer València hi ha moltes motos que tomben, cotxes que tomben, per no haver de 
pujar per Castillejos, i així s’estalvien semàfors i desemboquen al carrer Mallorca. Vau 
dir que posaríeu la Guàrdia Urbana i en un any no he vist un guàrdia urbà allà ni de 
casualitat. Del carrer València al carrer Mallorca, que fa pujada. Puc assegurar que hi 
ha motos que comencen a baix i a dalt arriben a 80 o a 90 per hora. Tinc dos gossos, 
passejo molt per allà, i a vegades fa feredat la manera com pugen, i algun cotxe també. 
Jo us vaig dir que poséssiu barreres d’aquelles que fan bots i com a mínim la gent no 
puja tan de pressa. Respecte al passatge Vilaret res més.  
 
Hi ha un gual d’una empresa que està tancada fa dos anys, i jo he aparcat bastants 
vegades allà. Avui en dia estan fent obres dintre del local. L’altre dia la grua es va 
emportar el meu cotxe del gual. Denúncia ciutadana. I l’únic que veig és que el paleta 
aparca cada dia allà. Em fot bastant perquè intento esbrinar si el gual està al corrent de 
pagament i no hi ha manera d’esbrinar-ho. Si no està al corrent de pagament la grua no 
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pot actuar. A Cartagena, no recordo el número, entre Aragó i València pujant a mà 
dreta, no sé si és el 383, parlo de memòria, no estic ben segur. M’agradaria saber si 
està al corrent del pagament i em toca callar.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Necessitem el número, si no, no l’hi puc dir.  
 
 
Sr. Joaquim Aznar 
 
Si t’ho puc fer arribar d’alguna manera t’ho faig arribar perquè si no considero que ha 
sigut un abús total perquè la grua sé com funciona, fan una foto, l’envien a la Guàrdia 
Urbana i la Guàrdia Urbana ho autoritza via satèl·lit, i retira perquè és una denúncia 
ciutadana. El que és estrany és que l’únic cotxe que s’han emportat ha sigut el meu, el 
del paleta sempre està allà, i em fot. A més a més, si ve un contenidor per emportar-se 
brossa aprofiten la zona verda per posar-lo, no el posen davant el gual. No dic res més. 
Em facilites les dades per poder posar-me en contacte amb tu per dir-te el número.  
 
 
Sra. Pilar Marçal 
 
Hola.  
 
No vinc en son de guerra però ara ja fa un any que visc aquí i tinc la visió general del 
barri, no parlo per parlar. A mi em desmoralitza haver sentit els problemes en els altres 
consells de barri i que encara no s’hagin resolt. Però no vinc per aquest tema.  
 
Vinc per dir que detecto que per a la gent que viu al barri, que en general és gent 
gran... Aquest és un barri envellit i això l’Ajuntament ho ha de tindre en compte. No és 
el mateix parlar de circulació, de trànsit, de turisme, a la Diagonal, a les Corts, on les 
amplades són immenses, que aquí. El que jo vull dir és que la vorera del carrer Marina 
és un desastre. Pujades i baixades, forats, inclús es veu que alguna vegada van voler 
arreglar una rajola i hi ha la marca del peu d’algú que la va trepitjar i es va quedar allà. 
És una vergonya, allò és la pujada dels turistes, però a mi me importa un bledo els 
turistes, m’importen les persones que hi vivim, i els que vivim —a la meva escala som 
gairebé 100, xamfrà Còrsega amb Marina— quasi tots som gent gran. És un barri que 
envelleix i tampoc té grans al·licients per a la gent jove, m’ho han dit els joves, no hi ha 
equipaments, probablement no n’hi a prou. Jo no estic d’acord que contestis que a tots 
els barris hi ha més o menys els mateixos, però és que la densitat de població d’aquí 
no és la de carrer Girona o Bruc, que són quatre gats, tots són oficines.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy  
 
No és veritat.  
 
 
Sra. Pilar Marçal 
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Doncs jo conec molta gent, inclús estic col·laborant en un espai de la Caixa al carrer 
Bruc i hi ha molt poca gent. Aquest barri és molt dens. Això per una banda, voreres del 
carrer Marina, que pugi la gent, que vagi per allà i ho vegi, és molt fàcil. Per què me 
n’he adonat? Justament perquè m’han operat del maluc i això et fa mirar el terra i mirar 
on trepitjo. Si abans no m’agradava ara menys. Això és una cosa.  
 
El tema de la pujada del bus turístic per Marina és realment una ofensa comparativa 
amb altres carrers. A més, ara hi ha el V17, crec que és, que va molt bé, tot s’ha de dir, 
però entre el trànsit del bus turístic, que és cada 10 minuts o menys, és brutal, jo visc 
en aquell xamfrà, a mi no m’enganya ningú, i giren per allà para más desgracia. Jo he 
anat a viure a un lloc que és ideal perquè veus la Sagrada Família però tots els 
inconvenients vénen de tenir aquesta icona, d’acord és una icona per als de fora 
perquè per a nosaltres entre la música que posen cada hora...  
 
El que he vingut a dir és el tema de la vorera, el trànsit de Marina, i tres, una cosa que 
pot semblar insignificant i jo la trobo importantíssima. Com es pot dir Jardins de Marina-
Indústria si allò és un nyap? Un desastre. Han posat una cosa amb adelfas en un lloc 
on no toca el sol. Són totes canijas, ridícules. I un detall, els bancs només tenen una 
barra per recolzar-se, si és un barri de gent gran! Per què no posen un trapezi, ja? No 
ho entenc. Hi ha coses que son de lucidez, unes palmeres súper pochas, aneu-hi, 
passegeu-hi. I allà para l’autobús amb tots els turistes. Jardins Indústria, diuen. Deuen 
dir «els espanyols, quins cafres!». És un nyap, tot ple de fulles seques, de plàstic, és 
igual, no s’escombra mai. Jardins, quina gràcia. 
 
I una altra cosa que vull dir, no crec que tingueu incidència a Transports de Barcelona. 
Sóc del Consell Assessor de la Gent Gran en un grup que és de persones grans, 
actives i compromeses, per això parlo sobretot de la gent gran. Al carrer Indústria, la 
parada de l’autobús queda davant la Seguretat Social i hi ha tot de motos, només pot 
parar un autobús, si n’hi ha un altre no pot parar i obrir les portes perquè les persones 
cauen sobre les motos. Jo tinc tota la voluntat, però és que... 
 
I una altra cosa és per què els cartellets de les parades d’autobús tenen lletra puça, 
lletra que no pots llegir ni amb ulleres. La gent gran m’ha dit «té raó», és molt petita. 
Facilitem, és importantíssim. Jo dic coses a escala general però al barri tenen molta 
incidència perquè hi ha molt transport públic.  
 
I una altra cosa que ja vaig dir l’altra vegada menuda parada l’estació de Sagrada 
Família – Gaudí de metro, és de pena. Hi entren en tumulto els turistes, quina imatge. 
Jo dic el que jo crec, i no vull callar, perquè l’Ajuntament està per escoltar. La gent es 
queixa i jo dic que ho diguin, doncs jo sí que ho dic.  
 
L’altre dia vaig dir que els serveis socials van trigar a atendre’m i la setmana següent 
tenia la medalleta, t’ho agraeixo. Tot no és dolent. Res més.  
 
 
Sra. Teresa Vega 
 
Bona tarda a tothom.  
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Ha dicho usted que tenían una reunión el día 29 de la que teóricamente va a salir un 
plan de acción en el que se va recoger una mejora de la movilidad. ¿Es así?  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Sí.  
 
 
Sra. Teresa Vega 
 
Yo, por motivos personales, tengo que andar Marina-Aragón-Rosellón todos los días. 
Llevo dos años volviéndome loca. Este año he decidido que voy a hacer un cartelito 
cuando salga de casa, me lo colocaré aquí, y haré responsable de cualquier accidente 
al Ayuntamiento y a la Sagrada Familia, porque tengo que caminar por el carril de los 
coches, no puedo andar por la acera. Espero que no me pase nada, pero si me pasa 
algo los responsables serán ustedes, ustedes y Sagrada Familia. Si no se ponen 
medidas esta será su responsabilidad, y quiero que lo sepan todos. Gracias.  
 
 
Sra. Elisabet 
 
Hola, bona tarda. 
 
Jo voldria parlar del tema de la contaminació atmosfèrica, englobant tant la part de 
soroll com la part de contaminació produïda per partícules.  
 
Respecte al soroll, ho hem comentat diferents vegades, de fet és un tema bastant 
parlat als consells de barri, les molèsties del trànsit en un barri com la Sagrada Família i 
un districte com l’Eixample, tant dels cotxes com de les motos. Ens fem un fart de 
parlar de la ciutat de les persones però jo tinc la sensació que és la ciutat de les 
persones que van en cotxe. No pot ser que hi hagi tants carrils de cotxe, tants carrils de 
circulació, tanta densitat de trànsit, i que les persones no tinguem un lloc per on passar 
tranquil·lament, on puguem xerrar quan anem caminant pel carrer, i on poder-nos dirigir 
als nostres veïns i veïnes.  
 
Respecte a la contaminació atmosfèrica, fa uns dies va sortir al diari una notícia molt 
enginyosa, que hem deixat la contaminació atmosfèrica en mans dels senyors del 
temps. Amb això vull dir que darrerament, si heu sentit aquests dies les notícies, quan 
hi ha un anticicló tenim pics de contaminació atmosfèrica. En tenim molta, de 
contaminació atmosfèrica, però quan tenim l’anticicló encara n’hi ha una mica més. 
L’Ajuntament de Barcelona quan hi ha un pic de contaminació atmosfèrica activa un 
protocol, i en aquest protocol una de les mesures que surt és que no facis esport a 
l’aire lliure en hores de contaminació elevada. Contaminació elevada vol dir des de les 
6 h del matí fins a les 21 h del vespre, 22 h, 23 h, depèn de la via on estiguis. Fer 
esport engloba moltes coses, vol dir anar a peu a la feina per exemple, engloba sortir a 
passejar a un ritme més o menys ràpid, que és el que es pot permetre molta gent. Hi ha 
una altra línia en aquest protocol que és que els nens d’escoles bressol que estan a 
prop de vies de circulació intenses no surtin al pati. A mi em sorprèn que l’Ajuntament 
sigui capaç de donar aquest missatge de no sortir a fer esport, per exemple, i en canvi 
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no sigui capaç de fer mesures dràstiques respecte a la reducció de vehicles a motor, 
per exemple, que són els que generen més contaminació ambiental. 
 
Voldria saber si teniu pensat algun mecanisme. He sentit parlar molt de les superilles, 
però no resolen la pressió de trànsit als carrers que actualment estan més perjudicats. 
Un carrer Mallorca, un carrer València, un carrer Aragó, un carrer Marina, en tenim 
molts d’aquests al barri.  
 
 
Sra. Caterina 
 
Bona tarda.  
 
Sóc veïna del barri des de fa 12 anys, és la primera vegada que vinc al Consell de 
Barri. Tinc un fill de 20 mesos. Ara estic investigant aquí al barri els equipaments. Si 
m’equivoco em podeu corregir, vostès mateixos o qualsevol veí. Estic mirant 
equipaments sobretot per a la franja d’edat de 0 a 3 anys.  
 
Quan surto amb el meu fill, a part d’una escola bressol, que també és un equipament 
públic, a part dels parcs, ara fa fred, plou, em pregunto on puc anar amb el meu nen. 
Són nens que normalment van amb carro, vaig a la biblioteca, i en principi la biblioteca 
té una ludoteca però no és per a nens de 0-3, els nens de 0-3 no hi poden entrar. Em 
van dir que només hi poden entrar el segon i el quart divendres de cada mes. Penso 
que hi ha una manca d’equipaments per a nens petits, i si no és així em podeu corregir, 
sobretot de 0 a 3 anys. Volia saber si em podeu explicar si realment existeixen 
equipaments o si hi ha prevista la construcció d’alguna ludoteca per franges d’edat, per 
a nens petits. Gràcies.  
 
 
Sra. María José 
 
Bona nit.  
 
Pel que fa al tema de la falta de locals per a associacions, volia preguntar si s’ha 
pensat fer alguna cosa en la part superior del mercat, que està totalment infrautilitzada. 
Ja sé que hi ha plans, personalment no sé què fareu. Es podria pensar fer-hi alguna 
cosa perquè l’espai és prou gran, si finalment el Caprabo va a baix.  
 
Després el tema de la brutícia tremenda que hi ha a l’entrada de la biblioteca, no al 
mercat per dins, que encara que sigui vell està net, la brutícia que hi ha en la part de 
Provença-Padilla. Quan sortiu veureu, no només a la plataforma quan surts de la 
biblioteca fins al final, als voltants, les marquesines i els ferros que hi ha fins que acaba 
el centre cívic, està tot molt brut. Vaig parlar amb el responsable del mercat i em va dir 
que tenia raó, em va demanar el correu i em va contestar que enviaven els serveis de 
neteja de l’Ajuntament. He parlat amb les persones que van amb el carro de neteja i 
m’han dit dir que ells no ho feien, que només escombraven la part del terra, no les 
marquesines ni la part de protecció, quan tu baixes de la biblioteca. Suposo que això no 
és qüestió d’escombrar, és qüestió que passi la mànega amb sabó, perquè està molt 
brut. M’agradaria que quan sortiu ho veieu, a part de la mala olor que fa.  
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Sr. Gerard Ardanuy 
 
Perdona una cosa, estàs parlant de brutícia a terra?  
 
 
Sra. Maria José 
 
De la brutícia acumulada. A part de la brutícia al terra, aquí hi ha molta gent jove que ve 
a estudiar, que estan per la plataforma, és normal, però és brutícia de mesos i anys. 
Quan sortiu us hi fixeu, si fas la volta pel carrer Provença està molt brut, hi ha brutícia 
acumulada de fa mesos i mesos. Si no passes una mànega a pressió amb sabó o no 
sé com no marxarà mai. I fa moltíssima pudor. Gràcies.  
 
 
Sr. José 
 
Buenas noches.  
 
En nombre de María Jesús, me gustaría que le pudiera conceder una entrevista, 
aunque fuera breve, sobre el tema de AMMBAR.  
 
Seré breve en otros temas. Las aceras están bastante mal, en algunos sitios hay unos 
baches tremendos. He visto algunas personas que se han caído. Yo también tengo 
problemas de movilidad a veces.  
 
Y luego se habló de la regulación de las terrazas de los bares, que es un descontrol 
absoluto. Es de lo más insólito. Solo hay que viajar a otras ciudades en las que más o 
menos hay una regulación, un estilo de paisaje, de formas, y aquí cada uno montan 
unos jardines… lo que les da la gana. Esto se habló en otra reunión que se modificaría.  
 
Hay otros temas. Se habló hace mucho tiempo sobre los urbanos de barrio, esta figura 
sigue sin existir. Gente que va por la calle y se fija. Hasta propondría otra cosa, un 
auxiliar de urbano, porque un urbano cuesta muchos millones, ya lo sabemos. Sería 
una cuestión política de largo alcance, pero que estaría muy bien. Nada más. Muchas 
gracias.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy  
 
Miraré de respondre per ordre.  
 
Sr. Adivinación, de fet, mirarem la regulació dels semàfors... En l’entorn que indica del 
carrer Rosselló és veritat que hem detectat aquesta intensitat de motocicletes que van 
a aquestes velocitats. Mirarem exactament si les instruccions que té la Guàrdia Urbana 
de fer controls periòdics a l’entorn, bàsicament per fer controls de velocitat i aturar 
aquests vehicles, són operatives o no. Per tant, ho comprovarem. Sé que existeix 
aquest protocol, sé que aquest punt concretament em comenten que és un dels punts 
en què tenim inspecció de Guàrdia Urbana però comprovarem que això sigui així.  
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Pel que fa a interiors d’illa, zones enjardinades i zones de lleure per a infants, ho 
mirarem. A la zona que vostè em diu, Padilla-Dos de Maig, hi ha zones enjardinades. 
Segurament de la mateixa manera que parlem que estem en barris d’alta densitat, no 
només Sagrada Família, també Dreta de l’Eixample, Esquerra, Fort Pienc, Sant Antoni 
tenen un gran nivell de densitat. Intentem guanyar espais d’interior d’illa, intentem 
guanyar zones verdes. Fins i tot a l’entorn tenim l’escola Miralletes on hi ha un pati 
obert i hi ha altres zones de l’entorn que també tenen patis oberts. Obrim els patis per 
poder fer zones d’estada de les escoles, equipaments públics. El nostre objectiu és que 
a un radi determinat de cada habitatge de l’Eixample hi hagi accés com a mínim a una 
zona verda, i és una ràtio que hem d’intentar millorar i incrementar. I en això treballem 
fent operacions urbanístiques per alliberar espais interiors i generar-ne de nous. És 
veritat que la zona de l’hospital de Sant Pau, que era una zona de lliure accés tot i que 
era una zona sanitària i hi havia altres tipus de conflicte, bàsicament de mobilitat de 
vehicles d’urgència i, per tant, també de perillositat, ha canviat la seva tipologia i està 
obert bàsicament a visites de patrimoni i hi ha zones d’accés restringit perquè s’hi han 
ubicat institucions que han agafat aquest espai. Per tant, certament tenim aquesta 
problemàtica en l’àmbit de zones verdes i d’espais d’ús, tot i que és un dels temes que 
mirem de corregir. Són operacions urbanístiques, hem d’intentar comprar, hem 
d’intentar alliberar sòl per guanyar aquests espais.  
 
Respecte al tema de l’exposició de TMB, mirarem si és itinerant, si no ho és, si hi pot 
anar o no hi pot anar, si hi ha disponibilitat en aquest equipament. Tota la planificació 
d’exposicions és una planificació molt densa, realment hi ha molta activitat expositiva 
als diversos equipaments del districte i hem de veure l’interès, la necessitat, la ubicació, 
l’espai, la possibilitat de poder-la moure, etcètera. De totes maneres, agraïm el 
suggeriment.  
 
Sr. Aznar, arran de la seva intervenció en el Consell de Barri en què es va plantejar 
aquest problema, em consta que la Guàrdia Urbana també ha parlat amb vostè... No ha 
parlat amb vostè? Doncs estic molt mal fixat. En tot cas, farem que la Guàrdia Urbana 
parli amb vostè perquè és la instrucció que tenien i ens constava això.  
 
Per altra banda, els entorns dels col·legis tenen patrullatges específics en hores 
d’entrada i sortida de les escoles. Això es fa.  
 
En qualsevol cas, una de les prioritats nostres és intentar que els centres educatius 
tinguin un nivell de protecció alt quan hi ha entrades i sortides dels centres educatius. 
Aquest és un element que a mi també em preocupava.  
 
Hi ha també unes certes limitacions a l’hora de posar els badens i modificacions... En 
qualsevol cas, com que era una de les premisses que jo pensava que s’havia fet i no 
s’ha fet mirarem d’observar tècnicament l’espai amb la Guàrdia Urbana i veure quines 
mesures es poden fer de correcció de la situació.  
 
Respecte al tema del gual, si ens transmet el número exacte nosaltres podrem esbrinar 
què succeeix.  
 
El Sr Aznar comenta que no ho sap. 
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No s’amoïni. Nosaltres crec que ho sabem i a partir d’aquí mirarem quina és la situació 
real d’això i què és el que succeeix.  
 
La Sra. Marçal ha dit moltes coses i ha plantejat molts temes. Jo crec que hi ha un 
tema important, ha fet referència al tema de l’estat de les voreres. Nosaltres tenim uns 
dispositius de manteniment de reacció que segons ens diuen funcionen bé. Jo els 
llanço un repte, en el moment d’ubicar algun tipus de desperfecte en la vorera, i si no 
és així els demano que també m’ho diguin, el tema que els suggereixo és que a través 
de qualsevol dels dispositius que tenim d’accés per part del veïnat, potser el més fàcil 
és el 010 perquè és el més fàcil de recordar, ens facin avinent el lloc on hi ha aquest 
sot, aquest problema a la vorera. A través d’una aplicació de mòbil de l’Ajuntament fins 
i tot es pot geolocalitzar, es pot fer una fotografia i enviar, i veure si realment els criteris 
de control que nosaltres tenim de substitució i de reparació d’aquesta problemàtica en 
quatre dies és així o no és així. Si no es així m’agradaria saber-ho perquè m’arriba per 
altres bandes de gent que sí que utilitza aquests dispositius i que funcionen. Avui he 
rebut dos inputs negatius de dir que no funciona, i els demanaria, si us plau, si ho 
poden fer i veure si funciona o no funciona. Això contrarestaria l’opinió que jo mateix he 
intentat comprovar per si això funciona o no funciona.  
 
Li estic dient això i li estic dient trucant al 010. Dient «número 23 del carrer Marina», per 
dir alguna cosa, o «número 144 del carrer Rosselló». Si hi ha un desperfecte en la 
vorera el protocol ens diu que cal donar avís ràpid als serveis de manteniment del 
Districte, i hi ha uns terminis de resposta de la incidència que són de quatre dies o 
menys. Per tant, si això no es compleix nosaltres també ho hem de saber perquè tenim 
els nostres dispositius i ho hem de comprovar. Nosaltres volem que això funcioni 
d’aquesta manera, si no funciona d’aquesta manera ho hem de saber. Per saber-ho els 
demano, si us plau, si ens poden ajudar en aquest sentit i provar aquest tipus de 
dispositiu, o trucar directament al 010 o al número de l’Ajuntament, 900226226. El 010 
és més fàcil, per tant, jo utilitzaria aquesta via.  
 
Respecte a la intensitat de trànsit al carrer Marina, tenim vies amb densitat de tràfic i 
aquesta és en pujada, i té la seva dificultat. Es autobusos generen molèsties, els 
autobusos de transport públic, el B12 o l’H10, o el que sigui. 
Si és un problema que l’alineació del carrer és una alineació d’onades mirarem 
exactament... No tenia aquesta percepció, però, en qualsevol cas, ho mirarem. Com a 
Ajuntament tenim un pla de substitució de voreres de forma periòdica, tenim molts 
quilòmetres de voreres en aquest districte i en altres zones del barri hem substituït 
voreres, substituïm la il·luminació, fem diverses operacions. Si el carrer Marina està en 
una situació insostenible ho comprovarem en aquest tram que ens indiques. També 
mirarem quina és la planificació de substitució de voreres. Tu dius que tota la vorera 
està impracticable, doncs ho mirarem.  
 
Jardins de la Indústria, crec que no tenim un banc amb una barra darrere. En qualsevol 
cas, ho mirarem. Els jardins són espais que intenten ser verds. És el que tenim des de 
l’òptica de la vegetació que intentem posar-hi, que ha d’intentar ser sostenible etc. 
Segurament hi ha altres tipologies d’excepcions de zones verdes, en el cas dels Jardins 
de la Indústria, o l’espai verd d’Indústria, o la zona verda d’Indústria, és un espai d’un 
ús intens, si ets veïna saps que l’utilitza moltíssima gent i intentem mantenir-lo en el 
millor estat possible. Si no és així també ho mirarem. Crec que els dispositius de neteja 
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i manteniment en aquest entorn funcionen, si no jo mateix aniré a veure-ho per si té 
aquesta situació.  
 
Respecte al que ens indicava la Sra. Vega, parlava de l’entorn de Marina-Aragó-
Rosselló, és tota la zona del barri. No pot caminar. En totes les hores del dia, tots els 
dies de l’any?  
 
(Parla la Sra. Vega amb el micròfon apagat) 
 
Totes les hores del dia no és veritat. Jo visc allà i a partir de les 19 h de la tarda no hi 
ha problema.  
 
(Parla la Sra. Vega amb el micròfon apagat) 
 
Precisament és un dels elements que parlàvem abans, intentar millorar tot l’entorn. El 
que intentem a través d’aquesta sèrie de mesures és regular-ho de manera més 
efectiva per rebaixar la densitat de circulació a peu de grups de turistes. Això és el que 
plantejarem i posarem damunt la taula per intentar aplicar aquestes mesures que 
corregeixin. Imaginem-nos zones on no hi ha turistes però hi ha circulació de persones, 
i no hi ha la Sagrada Família. A Barcelona hi ha altres zones on tenim densitat de 
veïnatge que va a peu per zones, no hi ha turistes i hi ha molta gent. En aquestes 
circumstàncies el problema és el mateix, i en aquest sentit intentem veure quina és la 
situació de la vorera, com es pot millorar la circulació, com es poden generar 
alternatives, com es pot fer que el recorregut es pugui fer d’altres maneres, per a uns i 
per als altres, com hi pot haver alternatives. Al final et trobes que hi ha situacions, hi ha 
zones, hi ha entorns, en els quals hi ha molta densitat de circulació a peu. Ho mirarem.  
 
El carrer Balmes, per exemple, n’és un. Hi ha zones de la ciutat de Barcelona que 
tenen densitat. Portal de l’Àngel també n’és una i no tots els que van per allà són 
turistes. Més enllà del fet que qui ocupi la vorera sigui turista o no, és una qüestió 
d’intentar veure com els fluxos de persones que caminen per la vorera poden distribuir-
se de manera més efectiva. I aquesta és la situació que intentarem corregir. No podem 
desintegrar la gent, per tant, hem de procurar que hi pugui haver alternatives, sobretot 
intentar reduir la pressió que pugui haver-hi en certes zones i això és el que intentarem 
fer amb aquest tipus de mesures. Hi ha un percentatge de probabilitats que no ens en 
sortim, però en qualsevol cas el que intentarem és proposar situacions alternatives per 
regular sobretot el flux i la intensitat del flux de persones.   
 
L’Elisabet ens parla de contaminació. És veritat que Barcelona, per la disposició de la 
ciutat, sí que té una tendència, és un element afegit, no és que només sigui la qüestió 
atmosfèrica però sí que és veritat que hi ha moments en els quals la situació 
atmosfèrica, si coneixes la matèria, que segurament sí, hi ha uns pics de contaminació 
que la situació climàtica ajuda a intensificar. La contaminació a Barcelona té altres 
situacions, altres noms, altres factors més importants que l’atmosfèric. Ho hem parlat 
alguna vegada, no sé si amb tu o amb algú que també ha tret aquest tema. El mateix 
port de Barcelona és un element de contaminació i també el tràfic rodat és rellevant.  
 
Les superilles no són necessàriament la solució a tot, bàsicament perquè les ciutats les 
fan les persones i les actituds de les persones. I segurament en tot el tema de la 
mobilitat, en tot el tema del canvi de paradigma i com ha d’evolucionar la ciutat també 
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és cert que el canvi d’aquesta situació l’ha de poder fer l’Administració municipal i l’han 
de poder fer les persones. Crec que és una qüestió que es resoldrà els propers anys, 
segur, però el canvi que els ciutadans de manera natural poden fer d’ús dels seus 
vehicles i demés, d’anar substituint els vehicles per un altre tipus de vehicles, anar 
canviant la mentalitat és un procés lent, és veritat que l’Administració municipal pot 
ajudar. És veritat que tota l’estratègia d’ampliació de voreres en molts casos, 
d’increment de vies amb velocitat reduïda, moltes vegades se’ns diu que volem posar 
obstacles a la mobilitat amb vehicle rodat, i és una opinió bastant generalitzada. 
Malauradament no hi ha una gran majoria de ciutadans que cregui que el vehicle privat 
s’hagi de desterrar de la ciutat de Barcelona, dic malauradament. Però segurament tot 
això són canvis que es van desenvolupant.  
 
Ara sabem molt millor la situació que tenim a la nostra ciutat, perquè tenim les finestres 
per poder-ho observar. Intueixo i crec que podem coincidir en el fet que en els últims 
anys s’ha reduït la contaminació a la ciutat de Barcelona, els últims 30 anys s’ha reduït 
la contaminació a la ciutat de Barcelona, el que passa és que abans no ho sabíem. 
Abans quan et movies pel Poblenou hi havia una boira espessa a les 9 h del matí i a la 
gent no li importava. Allà hi havia fàbriques, hi havia vehicles més contaminants que els 
d’ara. És veritat que ara hi ha més mobilitat amb vehicles, també és veritat que 
l’activitat industrial a la ciutat ha canviat, ara funciona un altre tipus d’indústria.  
 
A més, estem en un districte que és central i que té vies estratègiques de tota la ciutat, 
que travessen tota la ciutat. A part de les vies més de barri hi ha unes altres vies que 
són més de ciutat. Tenim vies horitzontals i transversals, tenim Balmes, tenim Aragó, 
tenim Gran Via, tenim Diagonal, ho tenim tot perquè estem al mig. I tot això ho hem 
d’anar acompanyant una mica o d’un dia per a l’altre no pots dir «a partir de la setmana 
que ve no es pot circular amb vehicle pel carrer Aragó, ni es pot circular pel carrer 
Balmes, ni es pot circular pel carrer Mallorca, ni pel carrer València». No ho farem. 
Segurament a la llarga anirem canviant aquestes estratègies de funcionament i la gent 
anirà canviant i anirà sent més conscient de tot plegat. També és veritat que a la gent li 
costa renunciar als instruments que té, perquè treballa, perquè necessita el cotxe privat 
per moure’s. Per tant, hem d’intentar millorar el transport públic, hem d’intentar fer que 
les freqüències siguin més altes, tenim una bona xarxa de transport públic, millorable 
però molt eficient, per tant, la gent mica en mica l’ha d’anar utilitzant més.  
 
Per altra banda, les superilles són un plantejament urbanístic però també un 
plantejament social. Com i de quina manera som capaços d’utilitzar més les vies 
públiques, el carrer, els espais públics, per teixir comunitat, en un moment en el qual 
també és imprescindible que hi pugui haver aquesta col·laboració. És un plantejament 
integral, no només de mobilitat, que és la simplificació, parlar de superilles només des 
del punt de vista de mobilitat és un error, sinó també de sostenibilitat energètica, també 
d’utilització de l’espai públic, també de replantejament de com ha de funcionar un barri. 
A l’Eixample tenim dues experiències en anàlisi en aquests moments, a l’Esquerra de 
l’Eixample fonamentalment, i segurament seran unes experiències molt importants 
perquè afecten aproximadament uns 40.000 habitants. De la resta d’experiències de 
superilles que hi ha arreu no n’hi ha cap que tingui la dificultat de posar d’acord 
diversos interessos, veïnals fins i tot, en un entorn de 40.000 habitants, que és l’entorn 
que estem treballant. I alhora hi ha un altre àmbit que ens afecta molt directament, que 
és l’àmbit de Glòries on també hi ha l’impacte de les superilles, amb menys impacte 
poblacional però molt estratègic, amb un element encara molt més a tenir en compte.  
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Això des del punt de vista de la contaminació, per tant, activant els protocols que ens 
marca la Unió Europea a l’hora de combatre situacions d’emergència. Com tu deies, el 
protocol de si els nens surten o no surten al pati. La gent fa el que considera, no ho 
impedim. Però els suggeriments, «no t’exposis a activitats en un moment determinat en 
una atmosfera determinada». Això succeeix no aquí sinó arreu, quan hi ha aquestes 
situacions s’activen aquests protocols i es desactiven quan la crisi baixa. Passa també 
quan hi ha pics de contaminació que potser no són pel fet atmosfèric però poden ser 
per altres factors, algun accident a la zona portuària, etcètera, hi ha uns protocols que 
s’activen per protegir els ciutadans en situacions d’emergència. El que ens ha passat 
aquesta setmana i temps enrere en alguna altra ocasió era una situació d’emergència i 
es recomana fer uns procediments en aquest sentit, que segurament coneixes molt bé. 
Jo no els conec tan bé, jo bàsicament sé l’aplicació.  
 
La Caterina ens parlava d’equipaments i d’espais per donar resposta a infants de 0-3 
anys i les seves famílies. A la ludoteca que esmentaves els nens de 0-3 anys poden 
estar acompanyats dels seus pares. A partir d’una certa edat sí que poden estar-hi amb 
un cert grau d’autonomia però de 0-3 anys no hi ha cap impediment perquè estiguin en 
aquest entorn, però han d’estar acompanyats, és una qüestió de responsabilitats. 
Nosaltres anem incorporant als interiors d’illa d’una manera sistemàtica zones de joc de 
nens grans però també de nens petits. Quan desenvolupem un interior d’illa nou hi ha 
zones de joc de 6 a 12 i hi ha zones de joc de 0 a 5, fins i tot diferenciant en cada 
mobiliari de joc l’edat a la qual es recomana l’ús. Des del punt de vista d’equipament, 
d’escoles bressol en tenim dues a l’entorn de proximitat, i després els espais a l’aire 
lliure i els espais que hi hagi, per exemple, en aquesta biblioteca. Serien els espais 
d’oferiment públic que en aquests moments tenim per a zones de lleure. És veritat que 
a l’aire lliure en èpoques d’hivern és complicat, també és veritat que són pocs dies, 
tenim la sort que tenim un bon clima. La mitjana de pluja a la ciutat de Barcelona són 
90 dies l’any, i la resta de l’any normalment hi ha bon temps. Intentem millorar aquests 
espais, segurament és insuficient, però intentem que els nous espais que anem 
generant tinguin aquest tipus de reserva de zones i de mobiliari per jugar a aquests 
jocs.  
 
La María José ens parla de la part superior del mercat i fa el suggeriment que aquest 
podria ser un bon lloc per ubicar-hi entitats. A la planta hi ha l’Agrupació Excursionista 
de Catalunya, crec que va ser una bona pensada que poguessin canviar la seva 
ubicació, fan activitats i jo crec que és positiu. Hem de mirar amb l’Institut de Mercats 
quina previsió tenen d’ocupació d’espais i si el supermercat baixa, puja o manté els dos 
nivells. A partir d’aquí sí, podria ser un bon suggeriment si és possible. Estem oberts a 
parlar amb l’Institut de Mercats i negociar l’alliberament d’espai per poder-lo oferir, si és 
possible.  
 
Respecte a Provença-Padilla, el tema del mercat, ho mirarem. Si és un tema 
estrictament del mercat instarem Mercats que portin mànegues i netegin. Ho miraré 
quan surti, comprovaré la zona.  
 
El Sr. José, pel que fa al tema de les voreres hauríem de provar-ho. Ha parlat de 
diversos temes. Respecte a l’Ordenança de terrasses, de fet ara estem començant a 
aplicar la norma. Els mesos anteriors vam fer una anàlisi de tota la situació de les 
terrasses de tot Barcelona, també del barri de la Sagrada Família. Ja estem començant 
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a fer aixecaments de terrasses, fem una mitjana de cinc aixecaments de terrassa per 
setmana, aproximadament. Aixecament de terrassa vol dir incompliment de la 
normativa i ens enduem la terrassa.  
 
No és un procediment fàcil però estem començant a fer retirades de terrasses o 
correcció de la ubicació d’aquests elements a la via pública.  
 
L’Ordenança marca una unificació d’imatge, una unificació de mobiliari. És el que 
marca l’Ordenança, el que fa la gent és una altra cosa, i nosaltres via administrativa i 
via municipal exigim la correcció de les situacions que no siguin correctes. A l’avinguda 
Gaudí estem fent una intensificació de les mesures correctores, per exemple, estem 
instant a la retirada d’elements —per posar un exemple d’una zona molt coneguda. La 
idea és anar corregint a través de sanció i de retirada el màxim nombre de terrasses 
possible al districte. Tot just comencem ara, perquè hem donat sis mesos de temps als 
operadors perquè puguin corregir la situació. A partir d’ara, després d’haver analitzat 
terrassa per terrassa actuem des del punt de vista d’obertura d’expedient i de retirada, 
si no hi ha correcció, de la situació i aplicació de la normativa, o no renovació de la 
llicència, que és una potestat que té l’Ajuntament anual als propietaris de bars i 
restaurants, els podem retirar la llicència si no la compleixen. Sense llicència no poden 
actuar. Tenim algunes terrasses que no tenen llicència i passem a la sanció i a la 
retirada immediata.  
Al districte tenim 1.600 terrasses. Els serveis municipals van actuant una a una fent 
complir la normativa. 
 
La normativa és pública, i els requeriments de l’Ordenança marquen horaris, marquen 
tipus de mobiliari, marquen l’espai màxim que poden ocupar depenent de la via. A partir 
d’aquí a través de denúncia o de comprovació d’ofici per part de l’Ajuntament s’obren 
expedients a aquelles que no compleixen. En aquests moments sabem aquelles que no 
compleixen, les tenim identificades, i estem en procés de revocació, de retirada i de 
sanció. Per tant, molt probablement alguna terrassa que clarament infringeixi la 
normativa i sigui molt visible ja tingui un procediment obert per a la retirada o sanció, 
perquè les hem estudiat totes, i les que no tenen llicència també les hem detectat. 
Estem en aquest procés. Serà un procés que durarà aproximadament un any, fins que 
la gent vagi entenent l’acompliment d’aquesta normativa, és d’obligat compliment i ho 
hem de fer. La capacitat que tenim de retirada, que és de tres, quatre o cinc a la 
setmana, amb un esforç molt considerable perquè ha d’haver-hi presència de lletrats, 
ha d’haver-hi un període d’al·legacions per part de l’afectat, anem retirant aquestes 
situacions i que la gent adquireixi la cultura de la nova normativa on ha de compartir 
l’espai públic amb l’usuari principal, que és el veí, que és el que s’ha de moure per les 
voreres. I al final segurament ens trobarem amb gent que no voldrà complir-la i li 
haurem de retirar la llicència. Quan la retirem ja no podrà posar-la.  
 
Dels que heu intervingut, si algú vol fer una segona intervenció.  
 
Sr. Adivinación.  
 
 
Sr. Andrés Adivinación  
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Abans les terrasses havien de tenir les quatre cantonades que delimitaven el seu espai 
marcades a terra.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Això ho marca la normativa actual.  
 
 
Sr. Andrés Adivinación  
 
Jo n’he vist moltes que no en tenen. És una manera visual molt ràpida perquè el 
ciutadà afectat pugui dir si compleix o no sense necessitat de fer coses més 
complicades.  
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Això ho marca la normativa, ho han de fer tots els operadors a partir de ja, ja ha passat 
el període d’adaptació. Si no ho fan se’ls ha d’instar a fer i els instarem. I si 
reincideixen, per incompliment de condicions se’ls retirarà la llicència.  
 
El Sr. Aznar ha marxat. La Sra. Marçal també.  
 
Amb la Sra. Vega segurament en tornarem a parlar de tot plegat.  
 
L’Elisabet.  
 
 
Sra. Elisabet 
 
Una cosa ràpida. He tingut la sensació que em donaves llargues a les preguntes que et 
feia. He tingut aquesta sensació.  
 
Trobo que és un tema de responsabilitat política. Segur que heu llegit molts estudis 
sobre la relació directa de la sanitat i la contaminació ambiental i atmosfèrica. Hi ha una 
relació molt directa. I crec que és un tema de responsabilitat política. Igual que fa uns 
anys hi havia estudis sobre el tabac, que potser tenia alguna relació amb el càncer de 
pulmó i ara ningú ho posa en dubte. Jo crec que aquesta és la situació.  
 
Em comentes que hem de canviar la mentalitat de les persones, que és la manera de 
canviar les coses. Jo crec que la mentalitat de les persones de la ciutat de Barcelona 
està força canviada ja. Hem de recordar que una mica més de la meitat de la mobilitat 
que hi ha amb vehicle privat a motor en aquesta ciutat és gent de fora. Potser ens hem 
de repensar què està passant. Comentes que els carrers de l’Eixample són de 
creuament però hi ha vies que fa un temps eren força denses i s’han pacificat, i no ha 
passat res, i els veïns estan molt contents. Al final els que voten són els veïns, no els 
que vénen amb cotxe de l’àrea metropolitana. Ho deixo aquí.  
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Sr. Gerard Ardanuy 
 
Molt bé.  
 
Caterina.  
 
 
Sra. Caterina 
 
Potser no m’he explicat bé. Ja sé que hi ha escoles bressol públiques, conec els parcs 
del barri, però jo em referia al fet que he trobat una manca d’espai tancat, ja sé que els 
dies de pluja són pocs però hi ha els dies de fred, per exemple avui. Jo vaig estar 
buscant llocs tancats per a nens petits, no parcs oberts, i vaig venir aquí a la biblioteca i 
em van dir que de 0 a 3 anys en principi els nens no hi poden estar. Busco un espai no 
per deixar el meu nen sinó per compartir amb ell. Jo puc venir cada segon o quart 
divendres del mes, em sembla que pagues 3,40 euros i jugo amb el meu nen, però la 
resta de dies, dilluns, dimarts, dimecres no hi ha un espai. Avui no pots estar amb un 
nen petit en un parc amb la humitat que fa, o vas a una cafeteria però no és un lloc 
perquè estiguin uns nens, les portes, la gent està tranquil·lament, estàs molestant.  
 
No sé si als altres barris n’hi ha, aquí no conec una ludoteca que estigui tancada, amb 
personal, amb material i que estigui per franges d’edat, 0-3, 3-6, veig que hi ha 
equipaments però tots són a partir de 6 anys. Però abans de 6 anys no hi ha llocs on 
pots estar amb els teus fills jugant i compartint. No parlo de parcs, no parlo d’interiors 
d’illes, no parlo d’escoles bressol. Potser hi ha pares que estan a l’atur i no poden 
pagar l’escola bressol dels seus fills, passen moltes hores a casa, haurien de tenir 
algun espai, vivim en pisos petits, de 50 o 80 metres, no vivim en cases com a altres 
països que tenen més espai, els nens es cansen. Hauríem de tenir un lloc que 
poguéssim dir «anem a la ludoteca i estem una estoneta jugant, llegint o el que sigui». 
De 0-3 és invisible. Si sabeu d’algun lloc m’ho dieu perquè hi pugui anar, però fa 10 
anys que sóc aquí, ara sóc mare i m’interesso per aquest tema ara, abans no em fixava 
en aquestes coses, ara sí. A part d’aquí al costat, que haig de pagar 3,40 euros i 
només són dos divendres al mes és insuficient. Els pares com jo s’han queixat i han 
posat aquest pegat. Jo em referia a això, no a una escola bressol. El meu fill va al matí 
a l’escola bressol. No em queixo d’això. Potser no m’he explicat bé, perquè la seva 
resposta no era el que jo preguntava.  
 
 
 
 
Sr. Gerard Ardanuy 
 
Segurament.  
 
María José, vols dir alguna cosa? No.  
 
Segurament no m’he explicat bé. Estic un mica en la teva situació. Tinc un nen de tres 
anys, ara ja està fent P3, per tant, canvia una mica el panorama, però l’any passat i 
l’altre... És veritat que fan falta aquest tipus d’equipaments, no els tenim. Hi ha oferta 
privada, suposo, però des de l’àmbit públic no en tenim. És veritat que les escoles 
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bressol públiques segurament haurien de poder oferir serveis a la tarda. A la ciutat de 
Barcelona tenim sis espais familiars, són espais compartits entre pares i els nens amb 
una sèrie de materials. En aquest barri no en tenim. Segurament l’ús de les escoles 
bressol, que són equipaments òbviament molt dissenyats per als infants, haurien de 
tenir franges horàries d’ús de tarda però no en tenim. És veritat, i puc parlar amb 
coneixement de causa.  
 
A la ciutat de Barcelona tenim la visió d’intentar incrementar el nombre d’espais 
familiars. Anem fent però no tenim la capacitat de fer-ne un o dos a cada barri, hi ha 73 
barris. No hi arribem. Per tant, és un problema. No et puc donar més solució que la que 
t’he dit, que no era per escurrir el bulto. Quan no tens aquest tipus de recurs públic a 
mà, perquè no el tenim, et dic la visió que intentem fer, que és allà on podem incidir i 
intentar adequar els espais per poder ajudar perquè això sigui així. Per això t’he parlat 
dels espais a l’aire lliure. D’espais interiors tenim els que tenim a la ciutat. Segurament 
a través del web de l’Ajuntament, www.bcn.cat/educació, hi ha la relació de tots els 
espais familiars de la ciutat. Fins i tot tenim una sèrie de projectes —a Sant Antoni n’hi 
ha un— vinculats a entitats de lleure que coordinadament amb entitats es facilita a 
grups de pares poder fer espais de compartir experiències i jocs. I intentem que en els 
equipaments públics en aquestes franges horàries que tu indicaves de dies a la 
setmana, que és un limitant clar, són dos dies a la setmana, donar resposta, però no 
tenim equipaments set dies a la setmana que donin aquesta resposta. És una 
mancança de l’Ajuntament. Ja t’ho dic directament, no els tenim, tenim el que tenim, 
per tant, mirem d’utilitzar els equipaments que tenim per fer-los més viables. També és 
veritat que equipaments com aquest han d’intentar donar resposta a diverses franges 
d’edat i per això es marquen dos dies i no es manquen tots. Mirarem si podem 
incrementar l’oferta, que és una oferta petita.  
 
Pel que fa al tema mediambiental, no he volgut defugir cap responsabilitat política, no la 
defujo, la que em toca l’assumeixo sense cap tipus de problema. El tema de la 
contaminació és un tema complicat. Tot i això no tot és negatiu, la ciutat de Barcelona 
té una de les esperances de vida més importants del món, tant en homes com en 
dones. Tenim la primera o la segona esperança de vida en dones...  
Probablement. Fa 20 anys teníem una esperança de vida bastant més baixa que ara.  
La situació és d’una ciutat que és molt densa, també. No tots els que van en cotxe 
vénen de l’àrea metropolitana ni de Lleida.  
L’índex d’ús més important de motocicletes és de ciutadans que viuen a la ciutat de 
Barcelona, i també contaminen les motos.  
Jo crec que és un tema de compromís. Hem de comprometre’ns tots, l’Administració, 
els ciutadans també, però l’Administració. Primer de tot, una cosa molt important és 
analitzar exactament la situació en cada moment, i això ho tenim en aquest moment. 
Tenim les estacions de mesura de contaminació ambiental a tots els districtes de la 
ciutat, per tant, sabem monitoritzadament quina és la situació en cada un d’ells. Segon 
nivell, sabem i podem aplicar polítiques per a la reducció, l’Ajuntament aposta pel 
vehicle elèctric, per exemple, és un element per intentar corregir això. El Pla de 
mobilitat de la ciutat de Barcelona és un pla que ha estat pactat amb tothom, també 
amb les entitats i amb els grups polítics, per intentar aconseguir objectius factibles, la 
reducció del trànsit rodat un 21%, l’increment de l’ús del transport públic, la posada en 
funcionament de més línies de transport, això s’està fent. Aquests elements ens fan 
veure que tot i la densitat, tot i que Barcelona és una ciutat activa, és una ciutat amb 

http://www.bcn.cat/educació
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