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ACTA núm. 2/2015 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL PLENARI 
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 QUATRE DE JUNY DE DOS MIL QUINZE, s’hi reuneix 
el Consell del Districte, en sessió plenària, sota la presidència del regidor 
de l’Ajuntament de Barcelona, Im. Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez, i la 
vicepresidència de la consellera senyora Carme Mata Burgos. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Laia Canet i Sarri, 
Joan Rodríguez i Portell, 
Carles Ruiz i Riera, 
Irene Garcia Abellán, 
Teresa Maria Pitarch i Albós, 
Jordi Cabrafiga i Macias, 
Cristina Caballer i Ferrater, 
Vicenç Enguix i Giménez, 
Xavier de Gispert Díez, 
Mireia del Pozo i Farreres, 
Víctor Eusebio Apolinario Muraña, 
Carme Mata Burgos, 
Joan Ramon Riera Alemany, 
Joan Sanchís Sánchez, 
Marta Sendra Ibáñez, 
Josep Lluch Vallmitjana, 
Eugenia Ávila Correas, 
Alejandro Muñoz Mateos  
Amaro Tagarro Bas, 
Isabel Giralt Sampedro, 
Josep Maria Gómez Gómez, 
M. Carme Méndez Bota, i 
Trinitat Capdevila i Burniol, 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García 
Cachafeiro, que certifica. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els 
assistents i obre la sessió 18.30, quan comença. 
 



A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels 
consellers i regidors del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Molt bona tarda a tothom. 
 
Comencem el darrer Plenari del Districte de l’Eixample d’aquest mandat. 
Primer de tot, aprovem l’acta del dia 9 de març de 2015. Si hi ha cap 
inconvenient..., si no, la donaríem per aprovada i passaríem al darrer 
punt, que és el comiat d’aquest mandat per part dels portaveus dels 
grups. Si hi ha alguna persona de cada grup que vol parlar, es vol 
acomiadar o dir alguna cosa, també hi té tot el dret. 
 
Començaríem de menys representació a més, i acabaríem el regidor i jo 
mateix. 
 
Primer de tot, donaríem la paraula a la nova regidora de l’Ajuntament, la 
Sra. Trini Capdevila. 
 
Sra. Trinitat Capdevila i Burniol (GMUpB): 
 
Moltes gràcies, president.  
 
Avui, de fet, molt tranquil·la perquè vinc sense papers, això és fabulós, 
venir a un plenari de districte sense papers està molt bé.  
 
En primer lloc, crec que el que toca fer és agrair a tots els ciutadans i 
ciutadanes de Barcelona i de l’Eixample que han donat la confiança a 
ERC i que han fet que aquesta encara consellera sigui regidora electa de 
l’Ajuntament de Barcelona, cosa que, com us podeu imaginar, em fa 
molt i molt feliç. 
 
Permeteu-me que faci un apunt personal. La gent que l’any 1975 érem 
molt joves vam decidir que aquella Barcelona que teníem, franquista, 
grisa, repressora, sense equipaments, sense res de res, no ens 
agradava. Hi havia una colla de gent a l’Esquerra de l’Eixample a qui 
tampoc ens agradava l’Esquerra de l’Eixample ni l’Eixample en general. I 
aquesta gent un bon dia vam decidir que volíem millorar la qualitat de 
vida dels veïns i de les veïnes, i vam muntar l’Associació de Veïns de 
l’Esquerra de l’Eixample. I a aquesta associació de veïns, l’avui regidora 
electa de l’Ajuntament de Barcelona s’hi ha dedicat els últims quaranta 
anys de la seva vida. Els últims sis anys també m’he dedicat a la 
política, i hi he pogut dedicar menys temps, però sí que hi he dedicat tot 
aquell temps que m’ha quedat lliure. Per tant, aquests últims quaranta 
anys des de la societat civil he intentat de totes totes millorar aquest 
Eixample, que penso que amb l’esforç dels veïns i les veïnes no té res a 
veure amb aquell Eixample de l’any 1975. Per tant, felicitar-me per això. 
 



Després, en els últims sis anys he fet durant dos anys de consellera per 
ERC i els últims quatre, de consellera i portaveu d’UpB, la coalició amb la 
qual vam anar a l’Ajuntament en les anteriors eleccions municipals. 
També des de la política he intentat actuar en aquesta casa amb tot el 
rigor, he intentat presentar totes les proposicions que ens ha semblat, 
des del nostre grup, que també milloraven el districte de l’Eixample, i ho 
he fet amb tota l’honestedat amb què he sigut capaç de fer-ho. 
 
Per tant, ara heu d’entendre que em senti molt honorada, molt contenta 
i molt feliç de portar això al lloc més important que tenim en aquesta 
ciutat, que és la Casa Gran, l’Ajuntament. Per tant, com he dit abans, 
agrair a tota la gent que ens ha fet confiança, des d’ERC no decebrem 
ningú, farem una ciutat socialment més justa, transparent, i sobretot 
ens prepararem, prepararem aquesta ciutat perquè sigui la capital de la 
futura república catalana en breu. 
 
Dit això, només agrair a tots els meus companys i companyes regidors 
aquests sis anys que hem tingut, a vegades d’enemistat política, però en 
el fons sempre hi ha hagut, per dir-ho d’una forma planera, molt bon 
rotllo. 
 
Vull agrair la feina feta pel regidor del Districte, que penso que ho ha fet 
molt bé. Vull agrair també la feina feta pel president del Districte, que 
malgrat políticament estar a les antípodes vull agrair-li la feina que ha 
fet, perquè ha estat una feina que ha sigut equànime amb tots els 
grups, i encara en nom d’UpB l’hi vull agrair. Desitjar-vos molta sort a 
tots els que comenceu. Pel que fa al nostre grup, hem passat de dos 
regidors a l’Ajuntament a cinc, per tant, molt bons resultats. I el que és 
més important és que al Districte de l’Eixample hem passat d’una 
consellera de districte a tres, dos homes i una dona joves, amb moltes 
ganes de fer feina, i penso que en faran molta i molt ben feta, i més que 
jo perquè en comptes d’un seran tres. Per tant, també desitjar-los molta 
sort, molt bona feina, i a la resta de companys dels grups també. 
Gràcies. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Moltes gràcies. 
 
Ara té la paraula el Sr. Josep Maria Gómez. 
 
Sr. Josep Maria Gómez Gómez (GMICV-EUiA): 
 
Nosaltres, com a ICV-EUiA dins la candidatura de Barcelona en Comú, 
com podeu imaginar aquestes eleccions ens han donat moltes 
satisfaccions. Però abans deixeu-me dir que personalment una de les 
principals satisfaccions és que la Trini sigui regidora. A mi realment em 
fa molt feliç. A mi la Trini em representarà a l’Ajuntament de Barcelona, 
és una dona d’esquerres, treballadora, que ve del moviment veïnal, i 



estic segur que serà una magnífica regidora. Per tant, moltes felicitats. 
Ja li he expressat aquesta felicitació moltes vegades en privat perquè 
realment m’emociona, i ara ho volia fer també en públic. 
 
També volia felicitar els companys i les companyes de CiU, que 
finalment han guanyat les eleccions, ha sigut la llista més votada en el 
districte, per tant, felicitar-los. Suposo que el paper del regidor en la 
seva part més dialogant haurà contribuït en alguna cosa en aquest 
resultat. Nosaltres, com a Barcelona en Comú, quan formem govern 
entendrem que aquesta realitat sociològica del districte, aquest vot 
s’haurà de tenir en compte i s’haurà d’actuar en conseqüència. 
 
Com a Barcelona en Comú nosaltres pensem que hem sabut recollir les 
indignacions que s’han expressat els últims anys. Barcelona en Comú ha 
posat al centre del relat dos aspectes fonamentals, que han sigut la lluita 
contra les desigualtats i la lluita contra la corrupció. I entenem que la 
ciutadania ha respost a aquesta demanda i ha expressat aquesta 
indignació amb aquest vot. Entenem que Barcelona en Comú expressa la 
possibilitat de forjar uns somnis i trobar camins de majoria, també des 
de la política, i això és important. 
 
Res més, aquest serà el meu últim plenari. Simplement volia agrair 
sobretot als treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Barcelona la 
seva magnífica feina. Sincerament, sense ells res no s’hauria pogut fer 
en tot aquest temps, són la peça clau, són uns magnífics professionals, i 
jo marxo d’aquesta casa admirat de la seva capacitat de treball i de com 
procuren sempre el millor per a tots els ciutadans i ciutadanes de 
l’Eixample. 
 
També agrair als consellers i conselleres la seva feina, penso que molts 
de vosaltres aporteu solucions equivocades per als temes complexos, 
com segur que vosaltres penseu del nostre grup, però entenc que moltes 
vegades hem arribat a acords, dels punts de vista inicials hem 
aconseguit millorar els punts de partida, per tant, agraeixo aquesta feina 
feta. 
 
També a les meves companyes durant aquest temps, la Núria Tuset, la 
Isabel Giralt i la Carme Méndez, les meves companyes d’ICV-EUiA. La 
Isabel Giralt i la Carme Méndez estaran dins del procés de primàries, 
nosaltres farem una elecció directa dels nous consellers i conselleres per 
part de Barcelona en Comú. Per tant, encara no podem anunciar quins 
consellers hi haurà, nosaltres no estem tan avançats com els companys 
d’ERC, però suposo que serà qüestió de setmanes. 
 
Aquests nous consellers de Barcelona en Comú seuran en aquests llocs, 
ocuparan aquest espai, i vénen amb un compromís clar de participació, 
d’honestedat, de transparència. Estic segur que compliran i culminaran 
aquests objectius. Jo, com a conseller d’ICV-EUiA sento que les meves 
arrels estan al PSUC i ara les branques estan a Barcelona en Comú. Per 



tant, sento que estem fent un camí, que ens estem transformant, que 
venim de lluny i anem més lluny encara. 
 
El més important que m’ha passat en la meva trajectòria al districte és 
la gent, els veïns i veïnes que he conegut. Un amic em preguntava: 
«Quins són els vostres interlocutors?». I jo li deia: «Els meus 
interlocutors són la bona gent de l’Eixample, la bona gent de Barcelona, 
que es preocupa del bé comú, que transcendeixen d’ells mateixos i que 
estan a tot arreu, des dels barris, des de les associacions, i 
individualment». Això m’ha enriquit molt, i ara que ja deixo la política 
institucional aspiro a ser un d’ells. Gràcies. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Si alguna persona del seu grup vol prendre la paraula? No? 
 
Passaríem al portaveu del Grup del PP. 
 
Sr. Muñoz. 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Moltes gràcies, senyor president. 
 
Yo, como portavoz del Grupo del PP, hoy no quisiera hacer ningún 
alegato político, seré muy breve. 
 
En principio, felicitar a los consellers de esta sala por el trabajo hecho. A 
los del govern, porque no ha sido fácil, a los de la oposició. Hemos 
llegado a acuerdos, hemos tenido desacuerdos, como es normal, 
siempre lo hemos debatido de forma democrática, espero que todo esto 
siga siendo así. 
 
Quisiera felicitar a la consellera Trini Capdevila por ser próxima regidora, 
a ICV-EUiA por la parte que les toca en la victoria por la ciudad. Quisiera 
tener un recuerdo también para el regidor del distrito, por el trabajo que 
ha hecho, y sobre todo también para el presidente, que es de mi grupo, 
y ha hecho un trabajo mudo que quizá no se ha visto pero que ha sido 
muy importante. A la ciudadanía, que ha estado en esta sala en plenos 
que a veces son muy largos y quizá un poco farragosos y pesados, y que 
también ha aportado su granito de arena. Dar las gracias a todos. 
 
Como saben, yo empecé a final de mandato, nunca había sido conseller, 
y para mí ha sido una experiencia gratificante que me ha hecho 
aprender. Espero que para los que vengan próximamente también sea 
una experiencia enriquecedora. Muchas gracias. 
 
 



President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Moltes gràcies. 
 
Ara té la paraula el portaveu del PSC. 
 
Sr. Riera. 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): 
 
Moltes gràcies, senyor president. 
 
Jo no faré cap discurs de comiat, només faré agraïments. 
 
En primer lloc, deixeu-me fer l’agraïment a tots els companys del Grup 
del PSC, al Víctor, la Marta, la Carme i el Joan, per la seva feina i la seva 
lleialtat al projecte. També cal recordar el Miquel Díez, que va fer una 
molt bona feina en matèria d’urbanisme en aquest consell. Deixeu-me 
també fer un petit agraïment a la nostra assessora tècnica, la Mari, que 
crec que és de les persones que és història viva d’aquest districte, i 
confio que també sigui futur d’aquest districte. Un agraïment per la feina 
feta i felicitació a tot l’equip directiu i als funcionaris de la casa. I també 
a la resta de consellers, i al regidor i al president de Districte, que sé 
que algunes vegades l’hi he posat una mica complicat en alguns dels 
debats que hem anat tenint. 
 
I també, sobretot, als veïns i veïnes del districte que encara mantenen 
l’esperit i l’anhel de creure que aquest Consell funciona, i vénen, i vénen 
de públic. Francament, això s’ha de valorar i s’ha d’agrair, perquè vol dir 
que hi ha gent que creu en les institucions com a eina de canvi i de 
transformació de la realitat que vivim. 
 
Un cop fets els agraïments protocol·laris, una de les coses ben fetes que 
vam fer quan governàvem nosaltres va ser publicar el llegat polític 
d’Ildefons Sunyol, que era un regidor de l’Ajuntament de Barcelona cap 
a l’any 1907-1908. L’Ildefons Sunyol fa una defensa del municipalisme i 
de l’acció política que crec que val la pena llegir i posar-la en comú, i 
convidar-vos a tots els que seguiu, si a mi em deixen jo també seguiré, 
a practicar l’acció política que ja el 1907 Ildefons Sunyol proposava. 
 
Deia: «N’estem persuadits, de la necessitat ineludible de la política 
d’acció. Amarada a la consciència de sentiments i d’idees és precís fer-
ne l’encarnació dins la vida, convertir-los positivament en realitats 
humanes. L’obra del polític comença allà on acaba l’obra del pensador i 
l’obra del poeta. Ha d’ésser producte d’una voluntat enèrgica, insistent i 
perfidiosa que no l’interrompi pel cansanci i que no es debiliti per 
l’escepticisme, i que passi indiferent i noble per sobre dels desenganys i 
de les ingratituds dels homes. I sols llavors és faconda i viva». 
 



Per tant, encoratjar-vos a tots a l’acció política i portar els vostres 
sentiments i les vostres idees... encarnar-los en la vida. Res més, 
gràcies. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Si hi ha alguna persona més del Grup del PSC que vulgui parlar? 
 
Carme. 
 
Vicepresidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Carme Mata 
Burgos:  
 
Gràcies, president. 
 
No puc més que subscriure les paraules del meu portaveu. Només 
voldria fer un breu apunt personal. Han estat nou anys compartint els 
processos de participació d’aquest districte. Ha sigut una experiència 
vital, per a mi molt important. No només he pogut copsar amb 
proximitat les coses que passen en aquest districte, en els seus barris, 
en les seves entitats i en els seus veïns, sinó que a més a més ho he 
pogut compartir amb persones amb diferents idees, amb diferents punts 
de vista, i crec que ha enriquit el meu pensament. He pogut compartir 
una gran experiència. Només volia agrair haver pogut tenir aquesta 
experiència al costat de tots vosaltres. Moltes gràcies. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Alguna persona més, del Grup del PSC? 
 
Sr. Sanchís, volia dir alguna cosa? M’ho havien dit abans, anava sobre 
segur. 
 
Sr. Joan Sanchís Sánchez (GMPSC): 
 
Em sap greu arribar a aquestes hores i, com aquell que diu, demanar la 
paraula, perquè la gent vegi que a vegades els consellers hem de 
compaginar el treball polític en benefici del districte amb la nostra vida 
professional, perquè els que estem aquí dalt en molts casos tenim la 
nostra vida. 
 
Jo m’havia plantejat dirigir-me al conjunt del Plenari precisament dient 
que quan jo vaig entrar, fa vuit anys, em van dir que el Plenari estava 
format per professionals de la participació i amateurs de la política, 
llavors «prepara’t». No crec que professional sigui la paraula que més 
s’escaigui a les entitats i la gent que hi treballa, no perquè no siguin 
professionals, tot al contrari, sinó perquè és evident que la feina que fan 
és una feina d’altruisme, de dedicació al districte sense esperar res a 



canvi més enllà de millorar la qualitat de vida dels seus veïns. Vull 
pensar que tots els que estem aquí, també els diferents grups polítics, 
treballem en aquesta línia. 
 
L’experiència que he tingut jo al districte de l’Eixample, quan he anat a 
veure les diferents entitats, és que veiem que hi ha gent molt diversa, 
gent amb diferents mentalitats, amb diferents opinions, amb diferents 
visions del que és la ciutat, el districte, o fins i tot el país, que es posen 
d’acord a l’hora de reivindicar un equipament, a l’hora de preparar una 
comissió de festa major, a l’hora de preparar activitats culturals, 
etcètera. És gent diversa que es posa en comú. A vegades els polítics, 
entre cometes, donem la impressió que som gent igual i que som 
incapaços de posar-nos d’acord. Crec que ni tanto ni tan calvo, és 
evident que no tots som iguals, que ens separen coses, però vull pensar 
que al final totes les discussions, a vegades un pèl llargues, que ens 
porten aquí no tenen altre objectiu que treballar per al districte. 
 
Suposo que els companys que m’han precedit han fet agraïments a tota 
la gent que han pogut ajudar-nos a treballar. Jo vaig entrar fa vuit anys 
de portaveu del Districte. En primer lloc, agrair als meus companys del 
Grup del PSC que confiessin en un marrec de vint-i-tants anys sense 
experiència perquè fos el seu portaveu i en aquell moment defensés 
l’obra de govern d’aquells temps, i més endavant fent oposició a l’equip 
actual. Evidentment, a la regidora del seu moment, l’Assumpta Escarp, 
per totes les lliçons. A tot l’equip tècnic del Districte, començant pel 
gerent, el Màxim, per tot l’aprenentatge que em va anar donant per 
entendre com funciona tota la maquinària de l’Ajuntament, que és una 
maquinària molt estimulant, de la qual pots aprendre molt, i es veu el 
motor que mou la ciutat. A tots els consellers dels altres partits, per 
haver-nos mantingut en alerta, ja fos des del govern o des de l’oposició. 
I evidentment, a totes les entitats, a tots els veïns que ens han suportat, 
que ens han aguantat, i que ens han impulsat a millorar les nostres 
actuacions. 
 
A partir d’aquí, suposo que avui serà dia de comiats, el meu sí que ho 
serà. Al final, la voluntat del poble és sobirana i si heu decidit que alguns 
de nosaltres hem de canviar, doncs canviarem. Si decidiu que el nostre 
paper, a partir d’ara, sigui un altre, l’assumirem. Si decidiu que voleu 
una altra manera de fer les coses, buscarem la manera de trobar 
aquesta manera de fer les coses. I si heu decidit, com és el cas, que el 
nostre lloc sigui un altre tingueu ben clar que el buscarem, buscarem 
nous llocs, buscarem noves maneres però el que sí que tinc ben clar, 
perquè m’estimo aquest districte i m’estimo el meu barri, en el meu cas 
la Sagrada Família, és que segur que ens hi trobarem. Moltes gràcies. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
Ara té la paraula la portaveu del Grup de CiU. 
 
 



Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós (GMCiU):  
 
Gràcies, president. 
 
Jo seré breu perquè els meus consellers, els consellers de CiU, tots, 
voldrien dir alguna cosa, com a equip de govern que han estat, més 
enllà que continuïn o no continuïn en aquest Consell Plenari. 
 
En primer lloc, felicitar els grups que han tret uns bons resultats, i en 
especial ERC, la Trini Capdevila. Fa molts anys que compartim aquest 
plenari, i desitjar-li tota mena d’encerts en la nova etapa com a regidora 
de la ciutat de Barcelona. 
 
Ara recordava que fa quatre anys jo ja em vaig acomiadar, en el darrer 
plenari ens acomiadàvem com a oposició i entràvem al govern. I 
recordava unes paraules que vaig dir i que torno a repetir. Per a mi la 
política municipal és la millor escola per ser polític, tant si estàs a 
l’oposició com si estàs al govern. La gent que no ha passat per un 
districte, la gent que no ha passat per un ajuntament, la gent que no 
s’ha dedicat a la política municipal no sap el que és la política. És aquí on 
realment tens el contacte proper amb la gent, on copses els problemes 
que tenen, i on intentes i t’esforces per solucionar-ho. Aquesta 
proximitat crec que ens enriqueix a tots i ens fa gestionar, abans ho 
dèiem, des de les emocions. Dèiem que s’ha de fer política amb emoció, 
i crec que n’hem fet, en aquest districte, almenys el Grup Municipal de 
CiU ha gestionat amb emoció i amb sentiment. Més enllà de les 
divergències que haguem pogut tenir, ideologies polítiques diferents, 
tots, jo diria el nostre grup i la resta de grups, hem sigut capaços 
d’arribar a acords, d’arribar a punts de trobada moltes vegades, en 
benefici del nostre districte, i penso que això és un pas endavant. Agrair 
també la col·laboració de tots els grups que ens han donat suport en 
alguna de les iniciatives, que han permès que poguéssim actuar de bona 
manera i de cara al benefici de tots els ciutadans de l’Eixample. 
 
Comencem una nova etapa, aquesta vegada des de l’oposició. No dubtin 
que continuarem treballant de la mateixa manera i amb el mateix esforç 
que ho hem fet mentre estàvem al govern. Vull agrair també tota la 
professionalitat, tota la dedicació, de tots els tècnics i funcionaris 
d’aquest ajuntament, d’aquest districte. A part de ser professionals, vull 
dir que són d’una honestedat i d’una ètica que està per damunt de 
moltes coses. Per tant, el meu agraïment en nom de tot el Grup de CiU. 
 
I només desitjar tota mena d’encerts en la nova etapa. Desitjar que el 
nou grup municipal que dirigeixi aquest districte ho faci des de la il·lusió 
amb què ho hem fet nosaltres, i des d’una coherència i també des d’una 
honestedat. Són quatre anys difícils, la política canvia, jo crec que estem 
en un moment de canvi polític important, i desitjar que tot el que es faci 
d’ara en endavant continuï redundant en el bé de tots els ciutadans i 
ciutadanes del districte. 
 



Ara cediré la paraula al portaveu adjunt, que també els dirà unes 
paraules. 
 
 
Sr. Vicenç Enguix i Giménez (GMCiU) 
 
Gràcies, senyor president. 
 
Bona tarda, amigues i amics. 
 
Quan el regidor em va proposar fer de conseller de la gent gran, en vaig 
estar contentíssim. Fer de conseller de la gent gran al districte de 
l’Eixample ho he considerat sempre un privilegi, perquè la visió que tinc 
del districte de l’Eixample després de quatre anys és que és una ciutat 
dintre de la ciutat. La sort que vaig tenir, i estic content de poder-ho 
expressar aquest vespre aquí, és que quan vaig entrar de conseller de la 
gent gran vaig tenir un equip que em va ajudar, que col·laborava amb 
mi, de dintre de l’administració excel·lent, boníssim. De fet, l’equip 
administratiu que hi ha al Districte de l’Eixample crec que és 
excepcional. Aquí en tenim un representant, que és el gerent, i la cap de 
serveis, la Núria, allà. He gaudit molt, gràcies al seu suport, la seva 
ajuda i les seves indicacions, que com a conseller això és molt 
important. Tot això junt m’ha permès que al districte de l’Eixample hagi 
fet molt bones coneixences, molt bones amistats. De fet, algunes d’elles 
són aquí presents aquesta nit. D’això n’estic contentíssim. 
 
Només hi ha una petita cosa, que no és tan petita de fet, que vull 
remarcar, per deixar-la ben clar. Sempre va ser la meva intenció, des 
del principi... em vaig adonar que teníem dificultats pel que fa als casals 
de la gent gran al districte de l’Eixample, en alguns teníem llistes 
d’espera molt considerables. Sempre hi va haver el punt de referència 
que volíem que això millorés, sempre, i no ho hem deixat mai de banda. 
Vull que tothom cregui i pensi el que estic dient ara, i que prenguin nota 
del que estic dient ara. No es va deixar mai de banda, però per fer un 
casal per a la gent gran necessitem com a mínim 1.000 m², i quan algú 
va a alguna part del districte de l’Eixample buscant un local de 1.000 m² 
l’observen dels quatre cantons. «Qui són? D’on vénen? Qui són aquestes 
persones?». I et puc dir que, sembla que no sigui possible però ho és, de 
seguida que veuen que pot ser algú de l’Ajuntament els preus 
augmenten un 40 i un 50%. No podem tirar els calés de l’erari públic així 
com així, hem de ser molt cursos. Algunes vegades ens hem hagut de 
mossegar la llengua, aguantar, i no aconseguir allò que volíem 
aconseguir per això, perquè hem de tenir respecte a la nostra comunitat, 
a la nostra ciutadania i al que ells contribueixen, perquè funcioni el 
districte i l’Ajuntament. Ara, a última hora, tenim dos conceptes 
planificats, que sembla que ja estan lligats, però això vindrà amb el futur 
govern que pugui entrar. 
 
Penseu, i us ho dic sincerament, que això no ha passat per falta 
d’interès, al contrari, hi ha hagut un interès molt fort, molt potent i molt 



interessat, però no s’ha pogut aconseguir per aquestes situacions. En 
ocasions ens hem trobat que hem tingut espais i locals de 1.000 m² però 
els preus que ens demanaven eren fora de qüestió, eren inacceptables. 
 
Ja acabo. Gràcies a totes i a tots d’aquesta casa que heu col·laborat amb 
mi i amb nosaltres. Us desitjo molta felicitat i llarga vida. Gràcies a tots, 
també, dels casals i dels espais per a gent gran per la seva ajuda, la 
seva col·laboració i el temps tan maco que hem passat junts. Gràcies. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, president. 
 
Jo, al contrari del que deia la ja regidora Trini Capdevila, avui tinc moltes 
coses a dir i no voldria fer-ho amb molt de temps, per tant, fent una 
excepció ho porto escrit, i no me n’amago. Per tant, si en algun moment 
veieu que llegeixo és per això, perquè no em vull deixar res ni ningú. 
 
En un dia com avui comprendreu que jo només puc tenir paraules 
d’agraïment. Agraïment als companys consellers i conselleres del meu 
grup per haver-me fet les coses fàcils aquests anys, i també als dels 
altres grups perquè amb la seva tasca d’oposició m’heu fet treballar més 
i millor al servei del districte. Gràcies a tots i a totes, a uns i a altres per 
la feina feta. 
 
Gràcies també als veïns i veïnes que heu participat dels plenaris, 
audiències, consells de barri, consells sectorials. I també als nostres 
conciutadans que potser no vénen habitualment però que des dels seus 
àmbits respectius treballen per fer de l’Eixample un lloc millor. Entitats, 
associacions i persones a títol individual, avui en sou uns quants aquí. 
Gràcies a tots per implicar-vos, per fer el pas de deixar de ser veïns per 
passar a ser ciutadans cívicament actius. L’Eixample no seria com és 
sense aquesta actitud de compromís cívic de les persones que hi vivim. 
 
Gràcies a la gent de la casa, de qui he après molt aquests anys i a qui 
he de confessar que em sento personalment unit. Al gerent, als 
directors, sabeu que teniu el meu reconeixement, el meu respecte i el 
meu agraïment. Avui, però, voldria fer extensiu de manera explícita 
aquest respecte, aquest reconeixement, aquest agraïment, al conjunt del 
personal subaltern i administratiu de la casa, als serveis jurídics i 
tècnics, al personal de secretaria, als tècnics de barri, a comunicació i 
premsa, als membres dels cossos de seguretat que treballen al districte, 
i en general a tot un equip que ha treballat des de la proximitat i 
deixant-s’hi la pell. 
 
Gerent i directors al marge, ho sabeu, i sense ànim de personalitzar en 
ningú aquest agraïment, sí que voldria fer una menció especial a dues 
persones que en el meu dia a dia quotidià, insisteixo més enllà de gerent 
i directors, m’han ajudat i m’han acompanyat en el meva tasca. La Tere 



Gómez, tècnica de Prevenció del Districte, que ha estat en contacte 
permanent amb veïns i veïnes informant-los, atenent-los, i mirant de 
coordinar solucions a problemes que sovint escapen de les competències 
del districte. Gràcies, Tere. Al Toni Massanés, cap de Llicències del 
Districte, que s’hi ha deixat la pell. En més d’un plenari he trencat 
llances a favor de la feina dels serveis tècnics del Districte, una feina 
complicadíssima pel volum i pel que implica. Ho torno a fer avui, ho faré 
sempre que calgui i allà on calgui. Hi ha feines que no llueixen, n’hem de 
ser conscients, com pertocaria, però això no els resta valor, al contrari. 
Per tant, gràcies, Toni, per tot. 
 
Finalment, gràcies a les persones que en el seu moment em van fer 
confiança, a qui espero no haver decebut i a qui mai agrairé prou que 
em donessin l’oportunitat de conèixer des de dins i en primera persona 
el funcionament del districte. Gràcies, regidor, per deixar-te acompanyar 
en aquests quatre anys, i gràcies també al conseller tècnic, l’Oriol, per la 
feina feta. 
 
Als que deixeu de ser consellers, sort i encerts. Als que continueu, 
també sort i encerts. Als que seguireu sent regidors, als que deixeu de 
ser-ho i als que ho sereu per primer cop, Trini, sort i encerts. I a tots 
vostès, ciutadans cívicament compromesos, sort i encerts. Perquè la 
nostra sort, els nostres encerts, els de tots els que som aquí avui, i els 
d’algunes persones que no hi són, seran la sort i els encerts d’aquest 
districte i d’aquesta ciutat que tant ens estimem. Gràcies. 
 
 
Sra. Laia Canet i Sarri (GMCiU) 
 
Gràcies. 
 
Jo crec que el discurs del Joan és perquè ell ha viscut aquí possiblement 
més que el nostre equip. Jo només agrair l’oportunitat que se m’ha 
brindat. Jo vaig entrar a mig mandat, per tant, en aquest temps que he 
estat aquí he après molt, tant dels meus companys, de l’equip tècnic, 
que han tingut molta paciència, i també de l’oposició, que tot i fer 
oposició, una oposició constructiva, n’he après molt, de tots, i agraeixo 
molt aquesta oportunitat de poder servir a l’Eixample i a Barcelona. 
Gràcies. 
 
 
Sr. Carles Ruiz i Riera (GMCiU) 
 
Moltes gràcies, president. 
 
Jo també volia agrair als meus companys consellers del Govern de CiU, 
als de l’oposició, per aquests quatre anys. Ha estat una bona experiència 
governar aquest districte. Vull desitjar molta sort i encerts al proper 
equip de govern i als propers consellers municipals. Moltes gràcies. 
 



 
Sr. Xavier de Gispert  (GMCiU) 
 
Moltes gràcies, president. 
 
Jo m’afegeixo a les paraules dels meus companys i del Joan, sobretot. 
Donar les gràcies per aquesta oportunitat, per aquest gran privilegi 
d’haver sigut conseller d’aquest districte i conseller de govern. Gràcies a 
tots. 
 
Sra. Irene García Abellán (GMCiU) 
 
Després de parlar el Joan crec que no cal dir res més. Sumar-nos tots a 
les seves paraules. Jo sí que vull personalitzar, gràcies, Joan, perquè has 
estat un punt de suport i a vegades un psicòleg. Per tant, gràcies. 
 
A tothom, moltes gràcies. Ha estat un honor. 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMCiU) 
 
Jo, com els altres, afegir-me a tots aquests agraïments. Moltes gràcies al 
regidor, primer de tot, al conseller tècnic, al Joan evidentment, com ha 
dit la Irene. Moltes gràcies a tots els altres consellers, durant aquests 
quatre anys hem après tots moltíssim. I sobretot moltíssimes gràcies al 
personal de la casa, que ens ha fet la feina fàcil i planera, que és el que 
ens feia falta. I als veïns, evidentment, pel seu suport. Moltes gràcies. 
 
Sr. Jordi Cabrafiga i Macias (GMCiU) 
 
No m’allargaré, només agrair la feina tant dels meus companys com de 
l’equip tècnic. Voldria agrair personalment la feina de la meva tècnica 
d’Educació, la Núria Gallifa, que sort n’hem tingut d’ella en els temes 
d’educació. El tema d’educació ja és difícil en l’àmbit de Barcelona 
perquè no es tenen plenes competències, i en l’àmbit de districte encara 
és més difícil impulsar canvis i millores. Agrair també la feina dels 
companys i membres del Plenari d’Educació de l’Eixample, és important 
millorar l’entorn a través de la política, però també és important fer-ho 
des d’altres àmbits, ja sigui l’associatiu o, per exemple, les AMPA dels 
districtes, etcètera. 
 
Agrair també la feina de l’oposició, en especial a la Marta Sendra. Hem 
intentat aportar el nostre granet d’arena des del realisme, el 
possibilisme, però també des de la voluntat de millorar els temes 
educatius de l’Eixample. Per tant, també agrair-te la teva feina des de 
l’oposició. 
 
I dir que la situació que vivim avui és una onada que no sabem com 
anirà ni cap a on anirà. Només dir que les victòries no són per sempre ni 
les derrotes tampoc són per sempre. Agrair-vos la feina de tots, de 



debò, en especial al Màxim, que ha estat el puntal i, evidentment, al 
Joan. Moltes gràcies. 
 
Sra. Mireia del Pozo i Farreres (GMCiU) 
 
Gràcies, president. 
 
Em sumo als agraïments que ha fet el nostre equip. També voldria agrair 
especialment la feina del Joan i de l’Oriol, que són els consellers tècnics 
que a vegades no es veuen, del nostre regidor, del president del 
Districte, i sobretot de la gent de la casa. Dir-vos que per a mi ha sigut 
un gran plaer i un honor estar aquests dos anys com a consellera 
municipal, he après moltíssim, molt dels veïns, de les entitats, del món 
de la política, és fantàstic com ha dit la Teresa Pitarch, la nostra 
portaveu, és una grandíssima escola. I desitjar molta sort a tothom. Que 
vagi molt bé. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
Ara té la paraula el regidor del Districte. 
 
Sr. Ardanuy. 
 
Regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Gerard Ardanuy i Mata: 
 
Bona tarda a tots i a totes. 
 
Aquest tipus de plenaris sempre són complicats perquè la gent 
normalment quan estem en política hi ha tàctiques, hi ha estratègies, hi 
ha paraules, hi ha un seguit d’elements, però quan tots nosaltres hem 
d’obrir el cor n’hi ha alguns que ho fan amb més decisió, altres amb 
menys, altres s’expressen amb el sentiment en plenitud, altres som una 
miqueta més tímids. Jo no voldria repetir moltes de les coses que s’han 
dit, però vull fer-ho, a risc de poder oblidar-me algú o alguna de les 
persones que segurament siguin esmentades voldria posar uns elements 
de judici damunt la taula. 
 
Agrair, felicitar, a tots i totes els que heu estat i heu format part 
d’aquest mandat. La veritat és que ha estat un absolut privilegi. Ser 
regidor de l’Eixample és un privilegi sempre, en tot moment. Haver-ho 
pogut ser aquests quatre anys ha estat, sense cap mena de dubte, la 
situació personal i política més important de la meva trajectòria 
personal, vital i professional. Per tant, només puc sentir-me orgullós 
d’haver estat regidor. 
 
Aprofito també per dir que us demano disculpes si en algun moment, en 
el fragor del debat en aquests plenaris o en l’acció política que em 
competeix, he pogut ferir alguna susceptibilitat, deixar-me portar per la 



rauxa, o no comportar-me de manera correcta o adequada. Per tant, us 
demano disculpes per avançat. 
 
Un segon element que voldria posar de manifest —no puc superar el 
Joan, ja us ho dic, ni tinc cap intenció de fer-ho perquè no ho podria fer, 
ho has fet molt bé— és felicitar i agrair moltíssim el suport que tots i 
cadascun dels consellers, tant del govern, pels quals tinc un agraïment 
especialíssim a tots i cadascun d’ells, com de l’oposició, que també el 
tinc d’especialíssim per l’alt nivell de debat i d’aportació per al bon 
funcionament del districte. No vull deixar passar l’ocasió d’agrair 
moltíssim l’aportació imprescindible de l’equip d’aquest Districte, el 
gerent, l’equip de directors i directores, tots els professionals, els 
funcionaris d’aquesta casa, d’aquesta casa i del carrer València, i la 
Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, els serveis de manteniment..., tota 
aquella gent que feu possible que aquest districte pugui aixecar la 
persiana cada dia. Una feina que segurament no és ni serà mai prou 
agraïda, però que fa que aquest districte sigui l’orgull de Barcelona. 
 
Més enllà d’això, des de la gent que porteu tot allò que fa referència als 
equipaments culturals, la gent que feu que els conflictes veïnals es 
puguin gestionar d’una manera més propera, Tere, no t’escapis, perquè 
pilles, perdoneu la llicència. En qualsevol cas, els que feu que un 
districte d’una extraordinària complexitat, urbanística, social, econòmica, 
cultural, funcioni. És veritat que sempre hi haurà moments, situacions i 
persones que creuran que no se’ls ha tractat de manera correcta. Jo 
assumeixo aquesta responsabilitat de manera directa com a responsable 
polític d’aquest districte, per tant, els demano a tots disculpes. Però 
tinguem en compte, tots i totes, que tenim un extraordinari grup de 
professionals que fan que aquesta ciutat, que aquest districte sigui 
l’orgull de Barcelona, per tant, aquest és el missatge que a mi 
m’agradaria deixar ben palès avui aquí. 
 
Estem en un plenari que ha tingut moments de tot tipus. Deixeu-me que 
també m’aturi en la figura de la Trini. La Trini significa moltes coses. És 
una consellera que en aquests moments és regidora electa, que d’aquí a 
molts pocs dies serà regidora de Casa Gran. Donar-te les felicitacions i la 
benvinguda a l’Ajuntament de Barcelona. Estic convençut que la teva 
aportació a l’Ajuntament de Barcelona serà extraordinàriament positiva, 
estic absolutament convençut que tots i totes a la ciutat en podrem 
gaudir d’una manera molt satisfactòria. 
 
Deixeu també que faci esment a tots els regidors electes, regidors que 
estan adscrits a aquest Districte, alguns hi són, altres no han pogut 
venir, sabeu que el dia a dia sempre és complicat. Agraïment també a la 
secretària d’aquest Districte. Transmeto l’agraïment a ella i als secretaris 
que hem tingut al llarg d’aquest mandat, aquí en tenim un altre, i també 
hi ha hagut un secretari en funcions que ens ha ajudat de manera molt 
important al llarg d’aquest mandat. 
 



I deixeu-me que m’aturi en una persona, de qui voldria destacar 
especialment la seva aportació, que és el president del Districte. 
L’Eduardo, que coneix molt bé aquest districte perquè n’ha estat 
conseller, una altra de les tradicions d’aquest districte és que exporta i 
crea figures polítiques de molt nivell, gent de tots els grups polítics, 
aporta polítics d’altíssim nivell a la política municipal de la nostra ciutat. 
L’Eduardo n’és un exemple. Ha fet de president, ha fet de molt bon 
president, i puc parlar amb coneixement de causa perquè he passat per 
la seva posició durant quatre anys i puc donar constància que ha estat 
un grandíssim president del Districte, i una satisfacció no només poder 
comptar amb la seva amistat sinó també gaudir de la seva 
extraordinària professionalitat. Una persona democràtica, demòcrata fins 
al moll de l’os, que ens ha ajudat a portar debats no sempre fàcils. 
 
I deixeu-me que us digui, jo em sento absolutament orgullós de l’equip 
amb el qual hem estat treballant aquests anys. Evidentment el Màxim, 
de l’equip directiu, evidentment tots els professionals, l’Oriol com a 
conseller tècnic, el Joan com a conseller amb dedicació exclusiva, tots 
els consellers del govern, el meu equip que també pateix el dia a dia 
dels moments a vegades que no són agradables, de tensions i tot plegat. 
Voldria agrair molt a la Paquita i la Núria la seva feina diària aguantant-
me, no és fàcil. Aquest record a tothom. 
 
El proper mandat tindrem dues forces polítiques noves, a les quals quan 
arribi el moment l’equip que presideixi aquest plenari haurà d’acollir. Jo 
us demano a tots i a totes, als grups que esteu aquí que haureu d’acollir 
aquestes noves forces polítiques, que els obriu els braços, que els 
transmeteu tots aquells valors que al llarg dels anys aquests plenaris 
municipals han construït i que hem construït tots plegats. Hi ha una 
força política que ja està aquí però que s’ha transformat aquests últims 
mesos, que és Barcelona en Comú, que a més ha guanyat les eleccions i 
els vull felicitar. Permeteu-me també la llicència, el portaveu d’ICV-EUiA, 
que s’ha expressat i li tinc un carinyo especial, com a tots els portaveus 
d’aquesta casa, ha demostrat una cosa al llarg d’aquest mandat que jo 
estic convençut que tots els grups que formaran part d’aquesta casa 
mantindran, i és contundència amb els valors de la defensa dels seus 
principis polítics, exquisidesa a l’hora de gestionar aquests valors, i 
capacitat de diàleg i de pacte constantment. Una cosa no ha de treure 
l’altra, i aquest diria que és el valor més essencial que jo he après de 
tots i totes vosaltres, jo he après moltíssim, això ha estat una escola per 
a mi. I us agraeixo a tots la vostra visió, la vostra capacitat de diàleg, i 
la vostra entrega per un districte com l’Eixample, amb tots els seus 
barris, que demostren que som un gran districte i és, bàsicament, 
gràcies a vosaltres i gràcies als veïns i veïnes de l’Eixample. Moltíssimes 
gràcies. 
 
President del Districte de l’Eixample, Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez: 
 
La meva ja és la darrera intervenció de totes. 



 
Primer de tot, agrair als veïns que vénen aquí a fer del districte de 
l’Eixample un districte participatiu on es parla de moltes coses, on es 
decideixen moltes coses. I aquí hi ha gent que es deixa la pell pels barris 
de l’Eixample i que fa desinteressadament una lluita veïnal per millorar 
el districte, cadascú des de la seva visió. I aquí tenim uns exemples 
eloqüents, com el Lluís, com la Charo, aquí hi ha molta gent que es 
deixa la pell per les idees que defensa i ho fa desinteressadament. Per a 
ells la primera paraula, perquè crec que és important que es parli dels 
veïns i de la gent que ve aquí, si no els consellers que han fet una molt 
bona feina durant aquest mandat... no hauria sigut possible el que s’ha 
fet si no hi hagués gent a l’altre costat que estigués asseguda pensant 
com millorar el districte i aportant, des del seu vessant, i a vegades 
queixant-se de tot el que no es fa bé per intentar millorar. El meu primer 
agraïment és per als veïns, per a les associacions, per a tota la gent que 
es deixa la pell, que segur que en el proper mandat seguirà demanant el 
mateix i seguirà intentant millorar els cinc barris del nostre districte. 
 
Després, donar les gràcies al personal de la casa, el personal de la casa 
que porta molts anys fent una feina, que ho fa molt bé, amb els seus 
problemes, com qualsevol, però que fa una molt bona tasca i també s’ha 
de dir. 
 
A la Guàrdia Urbana per defensar l’ordre aquí al districte, amb els 
Mossos d’Esquadra, per tot el personal, alguns els coneixem molt, 
d’altres van rotant, hi ha dotació als districtes, però tots ells també es 
deixen la pell pel nostre districte, per millorar la seguretat, no només 
d’aquest Consell de Districte sinó de tota la societat. Per a ells també un 
fort agraïment. 
 
Als tècnics i als caps de servei, el Màxim, el director de Llicències, tots 
els caps de servei, perquè fan una feina que a vegades també és molt 
difícil de veure’n la part bona i molt fàcil veure’n la part dolenta. A 
vegades, estar a l’altre costat és complicat, s’ha de veure com complir la 
legalitat, els procediments, molta gent a vegades no ho entén, i és difícil 
d’entendre, però tot té un motiu. Per a ells també un fort agraïment per 
tot el que han fet durant aquest mandat. 
 
L’Oriol, el conseller tècnic. Crec que, a més de tota la feina que ha fet 
d’ajudar el Govern municipal i el regidor, és molt bona persona. I això 
també és molt important. No estic dient que la resta de la gent no sigui 
bona persona, però ho exemplifico en ell perquè ell representa molt bé 
el que és ser una molt bona persona. Per això vull fer un agraïment 
especial. 
 
Als serveis jurídics, abans ho ha dit el regidor. Ara l’Ana García 
Cachafeiro, però abans el Sr. Machado i d’altres que han passat per 
aquesta taula i que ens han ajudat a tots perquè el funcionament 
d’aquest Consell de Districte hagi estat el que ha de ser. 
 



També al meu company i amic, l’Òscar Zayas, que m’ha ajudat aquests 
quatre anys a fer més fàcil la meva tasca com a president de Districte. 
 
També als regidors adscrits i a la vicepresidenta. Tant el Gabriel Colomé 
del PSC com el Xavier Mulleras, company i amic, com la vicepresidenta, 
la Carme Mata, i altres companys que han vingut a aquest Consell de 
Districte. 
 
Al regidor, perquè jo crec que ser regidor de districte és un honor, és un 
plaer, i és una tasca difícil. El districte de l’Eixample té més població que 
la segona ciutat de Catalunya, que és l’Hospitalet. Ser regidor de 
districte de l’Eixample no és qualsevol cosa, i a més si encara portes un 
altre barret, com diu ell, encara és més complicat, amb els seus encerts 
i desencerts, però és una tasca molt difícil. Crec que ha fet tot el que ha 
pogut, s’hi ha deixat la pell. Això que es diu a vegades que els polítics no 
fan res, doncs això no és veritat i crec que la gent que és aquí, que té 
contacte amb polítics ho sap. Una altra cosa és que després els polítics 
encertem o no encertem, aquesta és una altra història, però que s’hi 
deixin la pell queda exemplificat en aquest Consell Plenari. 
 
També als consellers de Districte. Alguns han estat companys meus 
quan jo estava a la seva part de la taula. La Trini, el Josep Maria, el Joan 
Ramon, el Joan, tots els meus companys de grup, dels altres grups, la 
Teresa, el Joan. No vull donar més pes a uns o altres perquè crec que hi 
ha molt bon nivell. Abans ho ha dit també el regidor: del districte de 
l’Eixample surten molts regidors, surt molta gent que després té una 
part política molt important, i d’altres que no són aquí, per exemple, 
recordo l’Ignasi Llorente, d’ERC, gent que ha estat aquí en aquest 
districte i que ha fet una molt bona tasca i, com ha dit abans la Teresa 
Pitarch, això serveix com una pedrera molt important del que és la 
política i com estar molt a prop dels ciutadans. 
 
Res més, dir-los a vostès que per a mi ha estat un honor i un plaer ser 
president del Districte aquests quatre anys, espero haver estat a l’alçada 
de les circumstàncies, amb els meus desencerts, que segur que n’he 
tingut molts, i espero que el proper mandat es pugui millorar el districte 
de l’Eixample i fer entre tots, entre set forces polítiques, el millor per al 
conjunt dels ciutadans. Moltes gràcies a tothom. 
 
Donem per aixecada la sessió. Moltes gràcies a tothom. 


