
 

 

Consell Plenari 
Districte de l’Eixample 

 
29 de juliol de 2015 

 
 

ACTA núm. 3/2015 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL 
CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

 
A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la Ciutat 
de Barcelona, el dia VINT-I-NOU DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE, s’hi 
reuneix el Consell del Districte, en sessió plenària, sota la presidència del 
Regidor del Districte, Im. Sr. Agustí Colom i Cabau. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell 
Sra. Laia Canet i Sarri 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater 
Sr. Josep Lluis Soldevilla Cabau 
Sr. Xavier de Gispert Díez 
Sra. Isabel Pallejà Milà 
Sr. Carles Albert Ortega Alemany 
Sr. Francesc Magrinyà Torner 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 
Sra. Carme Méndez i Bota 
Sr. Jordi Matas Vilà 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 
Sr. Jordi Oliver Solà 
Sra. Tània Rafí i Galindo 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 
Sr. Oscar Zayas Sadaba 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos 
Sr. Roger Bujons i Tomàs 
Sra. Anna Serra Bienvenido 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García 
Cachafeiro, que certifica. 
 
Hi concorren també les regidores adscrites: Il·lma. Sra. Francina Vila i 
Valls, i Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els 
assistents i obre la sessió a les 19 hores, quan comença. 
 



 

 

A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels 
consellers i regidors del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Bona tarda a tothom. 
 
En primer lloc, deixeu-me que doni la benvinguda als veïns i veïnes 
d’aquest districte, al personal de la casa, que també està present, als 
consellers i conselleres, i a la resta de companys i companyes regidores, 
de fet a les companyes regidores, a aquest Ple de constitució del Consell 
de Districte, resultant de les darreres eleccions municipals, i a la votació 
de la proposta de nomenament de la presidència del Consell. 
 
En primer lloc, té la paraula la secretària per tal que doni compte dels 
decrets d’Alcaldia que interessen per a la constitució dels consells de 
districte. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Senyor president, la constitució del Consell de Districte es realitza 
d’acord amb la normativa de la Carta Municipal, les Normes reguladores 
del funcionament dels districtes, i la resta de la normativa municipal. I, 
específicament, a l’empara dels següents decrets d’Alcaldia, que 
emparen la constitució del Consell de Districte, i que són els següents: 
 
El Decret de 13 de juny de 2015, de nomenament com a Regidor del 
Districte de l’Il·lustríssim Sr. Agustí Colom i Cabau.  
 
El Decret de 22 de juliol, de delegació en els Regidors i Regidores de 
Districte, de la convocatòria i presidència de les sessions constitutives 
dels respectius consells de districte. 
 
I del Decret de 24 de juliol, de nomenament de membres del Consell 
Municipal del Districte de l’Eixample. 
 
Finalment es dóna compte, també, del Decret d’Alcaldia de 28 de juliol 
de 2015 de nomenament de regidors adscrits als diferents districtes, i en 
concret, al Districte de l’Eixample es nomenen les següents regidores: la 
Il·lustríssima Sra. Francina Vila i Valls, la Il·lustríssima Sra. Sonia Sierra 
Infante, i la Il·lustríssima Sra. Maria Rovira i Torrens. 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
A continuació haig de manifestar que els consellers i conselleres han 
donat, tots ells i elles, compliment als requisits previstos a les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes per poder accedir al càrrec, 
i en especial a la presentació de les corresponents declaracions per al 



 

 

registre d’interessos; i que estan assabentats del règim de prohibicions i 
incompatibilitats que resulta d’aplicació de conformitat amb 
l’ordenament jurídic vigent. 
 
A continuació, els consellers i conselleres hauran de prestar jurament o 
promesa de conformitat amb allò que disposa el Reial Decret 707/1979, 
de 5 d’abril, i es formula la pregunta següent: 
 
Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment 
les obligacions del càrrec de conseller o consellera del Districte de 
l’Eixample amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? 
 
A continuació, la secretària citarà un per un i per ordre alfabètic els 
consellers i conselleres a fi i efecte que, dempeus, contestin 
afirmativament. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Senyor president, en primer lloc el Sr. Roger Bujons i Tomàs, de la CUP. 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Sí, prometo per imperatiu legal i em comprometo a lluitar per la 
independència, el socialisme i el feminisme als Països Catalans. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater. 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMCiU): 
 
Prometo per imperatiu legal. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sra. Laia Canet Sarri. 
 
Sra. Laia Canet Sarri (GMCiU): 
 
Prometo per imperatiu legal. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro:  
 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló. 
 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló (GMBCComú-E) 
 



 

 

Prometo per imperatiu legal, i em comprometo a seguir lluitant per 
l’apoderament veïnal dels barris, per aquells i aquelles que ens han 
precedit i pel feminisme. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol. 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Prometo per imperatiu legal. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Xavier de Gispert Díez. 
 
Sr. Xavier de Gispert Díez (GMCiU): 
 
Prometo per imperatiu legal. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner. 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBCComú-E): 
 
Prometo per imperatiu legal, i em comprometo per l’apoderament veïnal 
dels barris. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Jordi Matas Vilà. 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBCComú-E): 
 
Prometo per imperatiu legal, convençut que aviat ho puguem fer per la 
república catalana. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sra. Carme Méndez i Bota. 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBCComú-E): 
 
Prometo per imperatiu legal. 
 
M’he permès agafar una dita de Bertolt Brecht i fer-ne una petita 
adaptació.  
 



 

 

Hi ha homes i dones que lluiten un dia i són bons, n’hi ha d’altres que 
lluiten un any i són millors, i n’hi ha que lluiten molts anys i són molt 
bons. Però hi ha els que lluiten tota la vida, aquests i aquestes són els 
imprescindibles. Aquests sou vosaltres, perquè gràcies a vosaltres avui 
estem aquí. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos. 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Ho juro. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Jordi Oliver Solà. 
 
Sr. Jordi Oliver Solà (GMERC-AM): 
 
Tot treballant per la república catalana i la justícia social, prometo per 
imperatiu legal. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Carles Albert Ortega Alemany. 
 
Sr. Carles Albert Ortega Alemany (GMCiU): 
 
Ho prometo. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà. 
 
Sra. Isabel Pallejà Milà (GMCiU): 
 
Ho prometo per imperatiu legal. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sra. Teresa Pitarch Albós. 
 
Sra. Teresa Pitarch Albós (GMCiU): 
 
Prometo per imperatiu legal. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo. 



 

 

 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Tot treballant per la república catalana, prometo per imperatiu legal. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany. 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 
 
Prometo sens perjudici del nostre objectiu polític: socialisme, federació i 
democràcia. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell. 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMCiU): 
 
Prometo per imperatiu legal. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo.  
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMC’s): 
 
Sí, prometo. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido. 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Ho prometo per imperatiu legal, i em comprometo a lluitar per la 
independència, el socialisme i el feminisme als Països Catalans. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Sr. Josep Lluís Soldevila Cabau. 
 
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau (GMCiU): 
 
Ho prometo per imperatiu legal. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 



 

 

Sr. Óscar Zayas Sadaba. 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Sí, lo prometo. 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Un cop complerta aquesta formalitat de jurament o promesa, dono 
possessió del càrrec als consellers i conselleres d’aquest Districte i 
declaro constituït el Consell del Districte. 
 
(Aplaudiments) 
 
Ara passarem a la proposta de nomenament del president o presidenta 
del Consell de Districte, de conformitat amb allò disposat a l’article 22.1 
de la Llei 22/1998 de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona, i 
número 12.1 de les Normes reguladores del funcionament dels 
districtes. 
 
El Grup d’ERC-AM ha proposat el nom d’una candidata a la presidència 
del Consell, candidatura que recau en la Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
Regidora en actiu de la corporació, i la resta de grups han manifestat 
que no presenten cap altre candidatura alternativa. 
 
Un cop feta aquesta única proposta de candidatura, seguidament es 
procedirà a la votació de la proposta a l’Alcaldia de nomenament de la 
presidència del Consell de Districte. La votació la farem mitjançant 
papereta secreta, en la qual s’escriurà el nom de la candidata 
proposada, i un cop introduïda en el corresponent sobre es dipositarà a 
l’urna habilitada a tal efecte. La secretària, una vegada hàgiu realitzat 
aquest procés, cridarà un per un i per ordre alfabètic els consellers i 
conselleres, els quals s’alçaran, aniran cap a l’urna i votaran. 
 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Podem procedir a la votació. 
 
No sé si el Sr. Bujons ha tingut temps. 
 
- El Sr. Roger Bujons i Tomàs. 
 
- La Sra. Cristina Caballer i Ferrater. 
 
- La Sra. Laia Canet Sarri. 
 
- La Sra. Eulàlia Corbella Cervelló. 
 



 

 

- El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol.  
 
- El Sr. Xavier de Gispert Díez. 
 
- El Sr. Francesc Magrinyà Torner.  
 
- El Sr. Jordi Matas Vilà.  
 
- La Sra. Carme Méndez i Bota.  
 
- El Sr. Alejandro Muñoz Mateos.  
 
- El Sr. Jordi Oliver Solà.  
 
- El Sr. Carles Albert Ortega Alemany.  
 
- La Sra. Isabel Pallejà Milà.  
 
- La Sra. Teresa Pitarch i Albós.  
 
- La Sra. Tània Rafí i Galindo.  
 
- El Sr. Joan Ramon Riera i Alemany.  
 
- El Sr. Joan Rodríguez Portell.  
 
- El Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo.  
 
- La Sra. Anna Serra Bienvenido.  
 
- El Sr. Josep Lluís Soldevilla i Cabau.  
 
- I el Sr. Óscar Zayas Sadaba.  
 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Una vegada acabada la votació, procedirem a l’escrutini. 
 
En blanc. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
En blanc. 
 



 

 

En blanc. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
Trini Capdevila. 
 
I Trini Capdevila. 
 
En virtut dels resultats, comunicarem a l’Excel·lentíssima senyora 
alcaldessa de la ciutat la proposta de nomenament de la Sra. Trini 
Capdevila i Burniol com a presidenta del Consell de Districte de 
l’Eixample, d’acord amb allò establert a l’article 22 de la Carta de 
Barcelona i al 12 de les Normes reguladores del funcionament dels 
districtes. Felicitats. 
 
(Aplaudiments) 
 
A continuació, els portaveus dels diferents grups municipals tindran un 
temps màxim de tres minuts per expressar l’explicació del vot emès. 
 
Comencem pel grup de menor representació a major. Per tant, en 
primer lloc, intervindrà el portaveu del Grup del PSC, el Sr. Joan Ramon 
Riera i Alemany. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera i Alemany (GMPSC-CP): 



 

 

 
Moltes gràcies, Regidor. 
 
Intentaré aprofitar al màxim aquests tres minuts. 
 
Deixi’m fer dos primers agraïments, abans d’entrar en la felicitació a la 
Sra. Trini Capdevila. En primer lloc, fer un agraïment als 8.000 i escaig 
veïns que, davant un escenari polític de fragmentació, van fer l’aposta 
pel PSC el passat 24 de maig. I en segon lloc, un agraïment als 
companys i companyes del PSC que, de manera lliure i democràtica, van 
optar per la meva persona per assumir aquesta responsabilitat, mentre 
els consellers no siguin elegits de forma directa i per sufragi universal. 
 
Dit això, respecte a la proposta de presidència del Consell, estic segur 
que la Sra. Capdevila ho farà extremadament bé. És una persona que 
porta el districte de l’Eixample al cor. Hem sigut companys de batalles i 
a vegades ens hem trobat en costats diferents, per què no dir-ho, però 
l’hem votat i li hem donat suport amb goig i amb la convicció que ho 
farà bé i que ho farà amb força encert. Ara deixi’m entrar una mica en 
política, l’amiga Trini Capdevila crec que és una persona de les que té la 
qüestió de la presó Model al cap, i que l’ha viscut, i l’ha viscut molt de 
prop. Tant de bo sigui aquest mandat el que desllorigui d’una manera 
definitiva i clara la qüestió de la Model, que és una cicatriu que 
arrosseguem des de fa molts anys al nostre districte. 
 
I finalment, i acabo, una felicitació conjunta a totes les forces 
d’esquerres d’aquest consistori perquè, tot i que a nosaltres ens hauria 
agradat liderar el canvi, és cert que nosaltres no ho hem fet, però sí que 
és cert que la ciutat ha manifestat que la justícia social és el camí de 
progrés, i això a nosaltres ens congratula. Sapigueu que ens tindreu al 
vostre costat. Res més, moltíssimes gràcies a tots i sort en aquest 
mandat. 
 
(Aplaudiments) 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Moltes gràcies. 
 
En segon lloc, té la paraula el Sr. Óscar Zayas Sadaba, en representació 
del Grup del PP. 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Gracias, regidor. 
 
En primer lugar, y antes de entrar en nuestra explicación del voto, 
felicitar al regidor y a la nueva presidenta, y desearles los mayores 



 

 

aciertos, porque al final sus aciertos seguro que serán los aciertos del 
Eixample, y de los vecinos y vecinas del Eixample. 
 
De la regidora Trini Capdevila me separa y nos separa, respecto a 
nuestro grupo, una inmensidad política e ideológica, creo que no hace 
falta entrar en detalles. Pero hay cuestiones que están por encima de las 
siglas, y una de ellas es esta, y pensamos que es favorable y es positivo 
para la gobernabilidad de Barcelona. Esta elección es un acuerdo de 
ciudad, es un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas, que fomenta la 
diversidad, el equilibrio, unos ciertos contrapoderes, que creo que a la 
larga son positivos para la ciudad de Barcelona. Y por eso, por creer que 
es bueno para Barcelona a nosotros no nos duelen prendas decirlo, 
cuando es bueno para Barcelona votar favorablemente a personas con 
las que, como he dicho antes, estamos en las antípodas. 
 
Buena suerte porque, repito, vuestros aciertos serán los aciertos del 
Distrito. Gracias. 
 
(Aplaudiments)  
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
En tercer lloc, té la paraula la Sra. Anna Serra Bienvenido, per la CUP, 
que es repartirà el temps amb l’altre membre. 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Sí, amb en Roger. 
 
Primer de tot, moltes gràcies i donar la benvinguda a les persones 
presents, també a les treballadores del Districte, amb algunes d’elles 
hem tingut la possibilitat d’anar-nos coneixent, amb la resta esperem 
que ens puguem conèixer ben aviat. 
 
És conegut que nosaltres, i ho dèiem en el nom mateix de la nostra 
candidatura, hem vingut per capgirar la institució, per tornar tot el poder 
al poble, i entre altres coses creiem que hem de combatre els 
entrebancs burocràtics que obstaculitzen la participació política. En 
aquest sentit, ens costa una mica d’entendre els tripijocs partidistes que 
només tenen per objectiu repartir aquestes quotes de poder, o en aquest 
cas repartir les cadires de les presidències dels districtes. De fet, fa 
quatre anys la mateixa presidenta ho comentava en el ple d’aquesta 
sessió, manifestava el seu profund desacord amb el pacte al qual havia 
arribat l’equip de govern de l’Ajuntament amb la resta de partits per tal 
de repartir les presidències dels districtes i nosaltres volem reafirmar-
nos en això: estem en desacord amb aquesta manera de fer, no la 
compartim. 



 

 

 
Tot i que ens agradaria, i de fet ho hem debatut, poder donar un vot 
positiu a la Trini, perquè entenem que coneix perfectament el districte, 
que hi ha treballat, hi ha treballat des de dins i des de fora, està 
vinculada al teixit associatiu de l’Eixample, i això ho reconeixem i ens 
agrada que així sigui, però no és el que passa tampoc a la resta de 
presidències de districtes on també tenim representació. Per solidaritat 
amb la resta i, d’altra banda, per coherència amb aquesta crítica que 
fem a aquest sistema de repartiment des de dalt, de dalt a baix i no que 
la presidència es pugui triar des del Districte, els nostres dos vots han 
sigut en blanc. 
 
Passo la paraula al Roger, el meu company. 
 
(Aplaudiments) 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Hola a tots i totes. Miraré de ser breu. 
 
Em sumo a les paraules que explicava la companya Anna. Des de 
l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni funcionem amb un parell 
d’assemblees. Cal dir que lamentem profundament no haver pogut votar 
la Trini Capdevila, hem estat seguint aquests darrers quatre anys com 
funciona la institució. Entenem que dins de tot aquest sistema de 
repartiment de càrrecs dins de la ciutat... pensem que en el fons tenir la 
Trini a l’Eixample, una persona que és del barri, que hi ha estat 
vinculada, i que fins i tot quatre anys enrere renunciava a aquest tipus 
d’acords, és una millora substancial del que hem tingut fins ara, per 
tant, pensem que podem tenir espais de trobada. Però avui ens sumem 
al que està fent la CUP a la resta de districtes de la ciutat, i de moment 
ens sumem a aquest vot en blanc que serveixi per a la reflexió general, 
tot i que ens sap greu, perquè si tinguéssim una persona d’un altra 
formació política prendríem la mateixa decisió i no és ben bé el mateix. 
 
Dit això, per complementar el que deia l’Anna, nosaltres ens presentem 
amb l’esperança que el Districte en aquesta següent legislatura sigui un 
espai obert, un espai on la informació en tot allò que es discuteixi i es 
decideixi pugui passar pel veïnat, tothom pugui tenir accés a la 
informació, i a partir d’aquí que la gent participi en l’àmbit de la presa de 
decisions. No hi ha participació, en cap cas si no hi ha un accés concret a 
la informació, que és un mal endèmic d’aquests ajuntaments des que 
nosaltres ens hi hem posat a treballar. A partir d’aquí, volem que aquí es 
parli de moltes coses, que hi hagi debat polític, que hi hagi debat en 
profunditat de temes, i que es prenguin decisions que millorin les 
condicions de vida dels veïns i veïnes de l’Eixample. 
 
En aquest cas, ens interessen alguns temes concrets i sobretot seguir 
una sèrie de lluites que a dia d’avui prenen volada: pot ser el futur de la 
presó Model; pot ser la problemàtica de la moguda que defensen els 



 

 

companys i companyes de Recuperem el Niza; és la part de l’edifici de 
Transformadors, que sigui un espai de gestió veïnal, com s’ha reivindicat 
llargament; també volem que es parli de les manifestacions 
antiavortistes que es fan al nostre districte cada dia 25 de mes; també 
volem que siguin els anys en què s’avanci la peatonalització de la ronda 
en el mercat provisional de Sant Antoni, i també volem fer front al 
procés de privatització de l’Hospital Clínic, que no és un equipament que 
es porti directament des del Districte però és un dels llocs més 
importants que tenim a l’Eixample. 
 
Gràcies, i esperem passar-nos-ho bé aquests quatre anyets. 
 
(Aplaudiments) 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Moltes gràcies, senyors consellers. 
 
Ara té la paraula el Sr. Pedro Juan Sánchez, per Ciutadans. 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMC’s): 
 
En primer lloc, agrair al personal de la casa l’acollida i l’ajut que ens ha 
prestat a les forces noves que ens hem incorporat a aquesta institució. 
 
Presidenta, sabem que vostè és una persona amb capacitat d’entesa i no 
veiem cap problema en la seva presidència. Estem segurs que sortirà 
força bé. 
 
M’han de permetre, en primer lloc, que en nom del Grup Municipal de 
Ciutadans agraeixi la vostra presència aquesta tarda aquí. I avui tinc 
l’ocasió de dirigir-me a vostès en nom dels 12.000 veïns de l’Eixample 
que ens han votat, que han dipositat la seva confiança en nosaltres. 
Sabem que és un orgull però també és una responsabilitat. Des del 
nostre grup volem expressar el desig de col·laborar al màxim amb la 
resta de grups, per damunt de les sigles pensem que hi ha el conjunt de 
veïns. Al final de la legislatura fóra bo que tots poguéssim dir que ha 
estat una legislatura especialment profitosa, en la qual s’ha donat un 
nou impuls al districte, i jo diria més, que aquest districte es caracteritzi 
no per la lluita partidista, ans al contrari, sinó per una voluntat ferma de 
tirar endavant els projectes dels barris, dels veïns i veïnes. Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Moltes gràcies. 
 



 

 

Ara té la paraula el Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol, per ERC. 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, regidor. 
 
En primer lloc, també agrair a les 14.508 persones que ens van fer 
confiança en el districte per donar-nos el privilegi d’estar aquí. 
 
Nosaltres, òbviament, hem votat a favor de la Trini Capdevila. A banda 
de ser la regidora d’ERC, ha estat la consellera d’ERC des del 2009, i a 
més a més, pels que no la conegueu gaire és una històrica líder veïnal 
del districte. De fet, és cofundadora de l’Associació de Veïns de 
l’Esquerra de l’Eixample, n’ha estat presidenta des del 1980 al 1987, des 
del 2000 al 2007, i també ha sigut de la junta de la FAVB del 1982 al 
1986. Durant aquest temps, de moltes revindicacions que s’han fet des 
d’aquesta associació s’ha aconseguit, per exemple, la Biblioteca Joan 
Miró o el Centre Cívic Golferichs, i s’han començat a reivindicar 
equipaments com els que continuarem reivindicant, com el de la Model o 
el de Germanetes. Ha sigut comerciant de l’Esquerra de l’Eixample, i el 
1980 també va fundar l’Associació de Comerciants de l’Eix Model-
Sopena. Per tant, ha estat al costat de la gent d’aquest districte i 
treballant per al districte durant molts anys. 
 
Creiem que amb aquesta presidència culmina una trajectòria de servei 
públic i, per tant, per això i molt més hem votat a favor de la Trini 
Capdevila. 
 
(Aplaudiments) 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Moltes gràcies. 
 
Ara té la paraula el Sr. Francesc Magrinyà Torner, per Barcelona en 
Comú. 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBCComú-E): 
 
Moltes gràcies, regidor. 
 
En primer lloc voldria dir que nosaltres hem donat el vot favorable a la 
Trini Capdevila. De fet, ens coneixem personalment, vam coincidir a la 
Junta de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, i tinc 
constància de tota la història que ara ha referit el company. En aquest 
sentit, penso que podrà fer molt bé la seva feina. 
 
En aquets sentit, m’afegeixo als comentaris dels companys portaveus, 
de fet recullo cadascuna de les revindicacions que han sorgit fins ara, 



 

 

nosaltres treballarem també en aquesta línia. Estem parlant de la Model, 
tal com s’ha dit abans, el company de la CUP també ha presentat una 
llista. D’alguna manera es posa en evidència que els temes conflictius, o 
els temes a resoldre, són molt comuns, i com ha dit el company de 
Ciutadans més que política és resoldre temes concrets de la gent, i 
penso que ens hi hem de posar. Penso que el rol de la Trini Capdevila 
serà molt positiu en aquest sentit, espero i crec que així serà. 
 
Potser el repte serà el fet que si amb cinc grups, com hi havia la 
legislatura passada, hi havia plens que acabaven força tard no sé què 
passarà en aquest ple, i penso que serà el repte de la Trini i confio que 
ho farà bé. 
 
En últim lloc, volia agrair la presència de molts companys, de fet 
nosaltres estem aquí per representar la gent dels barris, tota la gent que 
ens ha votat, i la gent que avui mateix està present aquí, i també els 
tècnics de l’Ajuntament. Com deia el company, espero que aquesta 
legislatura es recordi com una legislatura en què es van fer moltes 
coses. Moltes gràcies a tots. 
 
(Aplaudiments) 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Moltes gràcies. 
 
Ara té la paraula el Sr. Joan Rodríguez Portell, de CiU. 
 
Sr. Joan Rodríguez Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, regidor. 
 
Jo voldria començar, en nom del meu grup, felicitant la Trini Capdevila. 
No destapo cap carta si dic que l’hem votat favorablement, no podia ser 
de cap altra manera. Ja ho han dit la resta de portaveus, la Trini 
Capdevila té una trajectòria al servei d’aquest districte i de les seves 
veïnes i dels seus veïns que l’avala plenament, per tant, l’hem votat a 
més a més amb alegria i segurs que desenvoluparà perfectament les 
tasques que té assignades com a presidenta des d’avui. 
 
També voldria donar la benvinguda a les regidores adscrites i als 
regidors adscrits que ens acompanyen avui, i a la resta de companys i 
companyes que acaben de prendre possessió com a consellers al servei 
del Districte. I ho faig tant als que ho fan des de la responsabilitat de 
governar-lo, des del govern, com els que tindrem la responsabilitat 
d’exercir d’oposició. I ho faig així, posant al mateix nivell les dues 
responsabilitats, perquè crec que tots podem estar d’acord que tan 
important per al districte és dotar-se d’un bon govern, d’una bona 
presidenta, que ja la tenim, com també que aquest govern tingui enfront 



 

 

una oposició ferma, institucionalment lleial, això per descomptat, però 
que desenvolupi les seves tasques de control i d’impuls del govern, com 
ha de ser. 
 
Jo vaig intervenir en el darrer plenari de tancament del mandat anterior 
agraint la tasca de l’oposició. Llavors deia que ens havien ajudat a 
treballar més i millor pel districte, i ho deia de cor. Espero que quan 
acabem aquest mandat, a part dels desitjos que ja s’han fet aquí i que 
comparteixo, per la part que ens toca a nosaltres també se’ns pugui 
agrair que des de la nostra tasca d’oposició haguem fet treballar més i 
millor el Govern del Districte. 
 
Encetem un mandat de quatre anys, és evident que no ens posarem 
d’acord en tot, i això és normal i fins i tot diria que és bo si ho entenem 
com una expressió del pluralisme democràtic que representem en aquest 
plenari. Però ha de ser normal i serà bo que sí que ens entenguem en 
determinades coses. Per tant, jo només vull dir en nom del meu grup, 
que és un grup renovat, que és un grup paritari, que és un grup de 
veïnes i veïns il·lusionats per treballar per al districte, que ens trobaran 
en aquesta línia de col·laboració amb el govern, exercint aquesta 
oposició amb la responsabilitat afegida de ser el grup majoritari del 
Plenari, de ser la força més votada del districte. Per tant, a partir de ja 
mateix ens posem a disposició de les veïnes, dels veïns, de les entitats, 
de les associacions, també del regidor i de la resta de grups polítics, 
perquè passats aquests quatre anys tots puguem mirar enrere i estar 
satisfets del progrés que hagi fet el districte. 
 
Moltes gràcies i bon estiu a tothom. 
 
(Aplaudiments) 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Moltes gràcies. 
 
A continuació, donarem la paraula a la Sra. Trini Capdevila. 
 
Regidora de l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Trini Capdevila i 
Burniol: 
 
Moltes gràcies, Regidor. 
 
Primer de tot el que voldria fer, com no pot ser d’altra manera, és agrair 
a tots els grups que m’han donat suport i que m’han votat 
favorablement. També a aquells que no ho han fet, entenc que des del 
punt de vista institucional la presidenta d’un districte ha de treballar per 
a tothom, els que li han fet confiança i els que no n’hi han fet, per a 
tothom. 
 



 

 

També vull donar la benvinguda i felicitar el nou Regidor, el Sr. Agustí 
Colom, les Regidores adscrites, som una taula de dones, exceptuant el 
Regidor, per tant, molt benvingudes. I també, per descomptat, donar la 
benvinguda a tots els companys consellers que repeteixen i als que són 
nous. Com s’apuntava abans, durant sis anys he fet de consellera de 
Districte, és una de les feines que he fet amb més gust, he après 
moltíssim. De fet, és el que intentaré i faré fent de presidenta de 
districte, de regidora ho sóc de l’Ajuntament, d’aquí només sóc 
presidenta. 
 
El que sí que vull dir és que, com us podeu imaginar, per a mi avui és un 
dia molt feliç. Com gairebé ha dit tothom, a part d’haver nascut al 
districte de l’Eixample, haver-hi viscut sempre, haver-hi treballat 
professionalment sempre, sempre he treballat també per la gent del 
meu districte, i concretament jo he treballat durant molts anys, des de 
l’any 1975 fins ara, en els últims sis anys el temps que hi ha pogut 
dedicar, que ha sigut més aviat poc, a l’Associació de Veïns i Veïnes de 
l’Esquerra de l’Eixample. Per tant, avui sóc molt molt feliç que això sigui 
la culminació de tots aquests anys de lluita i de treball per intentar 
millorar la qualitat de vida de totes les veïnes i veïns del districte de 
l’Eixample. 
 
A això és al que em comprometo avui aquí davant de tothom, davant de 
tot el públic, a qui també vull agrair l’assistència, davant de tots els 
representants d’entitats, que amb tots ens coneixem de fa molts anys, a 
seguir treballant per a tots i totes les veïnes del districte de l’Eixample, 
per fer un districte més habitable, per intentar entre tots que aquests 
equipaments que no s’acaben de tirar endavant, i s’ha posat per part 
d’alguns consellers l’exemple de la Model però n’hi ha altres, entre totes 
les forces polítiques hem d’anar a la una per realment aconseguir que la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes de l’Eixample millori, i això sense cap 
mena de dubte és fent millors equipaments, fent equipaments per a la 
gent gran, fent equipaments per a la gent jove. En definitiva, treballant 
des de la política, que jo no l’entenc d’una altra manera que fent un 
servei públic a la gent, intentant entre tots tenir un districte i una 
Barcelona millor. 
 
Per tant, moltes gràcies a totes i a tots, estic a la vostra absoluta 
disposició. Com he dit abans, em comprometo a seguir treballant per al 
meu districte com he fet tota la vida. Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, 
actuant per delegació com a President 
 
Doncs bé, només queda fer la cloenda de l’acte per part meva. 
 
Simplement jo l’únic que faré és reiterar l’agraïment als veïns i veïnes 
que han assistit avui, esperem que els propers plenaris hi hagi una 



 

 

assistència activa. Aquest és un plenari més formal, més institucional, 
els propers seran plenaris en el quals ja debatrem sobre temes que ens 
afecten a tots, per tant, aquest activisme, aquesta participació dels 
nostres veïns i veïnes, serà imprescindible per poder aconseguir els 
reptes que, com tots els companys heu estat explicant, tenim en aquest 
mandat i que, en definitiva, són els reptes que ens han de permetre 
millorar les condicions de vida del conjunt de la ciutadania en aquest 
districte. 
 
Moltes gràcies a tots vosaltres i dono per clos aquest Consell. I felicitats 
a la Trini. 
 
(Aplaudiments) 
 
S’aixeca la sessió a les 19 hores i 53 minuts. 
 
 


