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ACTA del Consell de Barri de la Sagrada Família  
 
 
 
 
 
 
 
Data:   4 de juliol de 2016. 
Lloc:    Sala d’actes del Centre Cívic Sagrada Família 
Hora:    19.00h 
 
 
Ordre del dia:       Retorn del PAD-PAM 
                               Estat de la situació del Niza i futur Ateneu del barri. 
                               Turisme 2016: Pla d’acció de la Sagrada Família i Mobilitat. 
                               Torn obert de paraules: diversos   
 
Presideixen la Taula: 
Sra. Montserrat Ballarín, Regidora del Districte 
Sr. Jordi Matas, Conseller de Barri. 
Sr. Màxim López, Gerent del Districte 
 
 
 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
La nova Regidora fa una petiteta presentació de la seva trajectòria professional i 
política. Passa la paraula al Jordi Matas per dirigir el Consell de barri.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Gràcies, Montse.  
 
Avui tenim un ordre del dia bastant dens. La proposta que portàvem era que en el 
primer punt, de retorn de PAD, fer una primera presentació de tots el temes que surten 
en el Pla d’actuació del districte que fan referència al barri de la Sagrada Família. 
Obriríem un torn obert d’intervencions respecte a aquest punt del PAD. Us demanem 
que no entrem en els dos punts següents per donar espai a les altres coses a les quals 
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no hem dedicat un punt explícit en el Consell de Barri, però que creiem que durant 
aquests 20 minuts es poden dir de tot el que és el Pla d’actuació del mandat en aquest 
districte.  
 
Després faríem una mica més extensiva la presentació d’en quina situació es troba el 
Pla d’acció. Hi va haver una última reunió fa una setmana i mitja, i posaríem sobre la 
taula com està, i tornaríem a obrir un torn obert de paraules d’uns 30 minuts, i poder fer 
després un tancament de 5 minuts més recollint les aportacions que hagin pogut sorgir.  
 
I després, per acabar, un punt del futur ateneu del barri de la Sagrada Família, on 
podrem presentar un principi d’acord que hi ha sobre la taula, fer una mica de repàs 
dels antecedents i com s’ha arribat fins aquí i en quin moment estem. I també tindríem 
una mitja hora per fer comentaris sobre això.  
 
I acabaríem amb un punt de diversos, per si hi ha alguna cosa que ha quedat al tinter. 
En la Comissió de Seguiment hi va haver una petició de tractar tot el tema de les 
vibracions de la línia 2 del metro, per exemple, i proposo que aquest sigui el moment 
per parlar-ne.  
 
Pel que fa al tema del Pla d’actuació del districte, molts de vosaltres vau participar en el 
procés de Decidim Barcelona, el procés participatiu on es van organitzar desenes de 
debats presencials al districte, i també ens van arribar dues-centes i escaig propostes, 
entre les que ja venien del document zero fet per l’equip de govern del districte, i totes 
les que es van recollir durant les sessions presencials, i aquelles que ciutadanes i 
ciutadans com vosaltres vau poder fer arribar a través de la web.  
 
Aquí teniu un document provisional, que és el document amb el qual s’està treballant. 
Hi ha unes últimes modificacions, entenc que són més de detall, no són de pes, en el 
document. El podeu recollir a l’entrada. Si doneu el vostre correu electrònic, us el farem 
arribar online. I, en tot cas, quan hi hagués l’aprovació definitiva de cara al setembre, us 
podríem enviar el document final. No sé si algunes ja l’heu agafat quan heu entrat.  
 
En el Pla d’actuació del districte hi ha diferents mesures que són concreció de les 
polítiques de ciutat, sobretot a escala social, no les anomenaré d’una en una, n’hi ha un 
munt, però sí que m’agradaria fer alguns titulars. Sobretot van adreçades, en el nostre 
districte, a la població de gent gran, dona, joves, vinculades a habitatges, serveis 
socials, salut o educació. Després hi ha tot un apartat de programes per a la igualtat de 
gènere contra la violència masclista i la inclusió de la visió de gènere de forma 
transversal a les diferents àrees en les quals estem treballant. Pel que fa al tema 
esportiu, buscar espais per a la pràctica esportiva lliure. Potenciar grups de suport 
mutu, com podria ser el tema de Can Roger. I un esforç per consolidar i ampliar el teixit 
associatiu, tant amb espais com amb recursos. Aquests serien alguns dels titulars.  
 
Després, hi ha tres grans blocs que m’agradaria remarcar: el d’equipaments, el de 
turisme i tot el que fa referència a mobilitat, urbanisme i medi ambient.  
 
Pel que fa al tema d’equipaments, ja hem comentat la qüestió de la residència de gent 
gran. Al Districte li toca instar la Generalitat que assumeixi i executi els compromisos 
que ja hi ha. Hi ha un solar destinat a això, és la tasca que li toca al Districte, ja fa molts 
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anys d’això, no és res nou d’aquest últim any. Per tant, hi havia una feina feta que la 
contrapart ha d’assumir i començar la residència de gent gran.  
 
En un punt similar es troba el tema de l’Institut Angeleta Ferrer, que també surt al Pla 
d’actuació del districte. I entenc que si aquí hi ha gent que vol dir alguna cosa, ara quan 
jo acabi serà un bon moment.  
 
Com hem vist aquest curs, en tot el tema d’educació hi ha una necessitat urgent 
d’augmentar el nombre de places d’infantil i primària al districte en general, però en el 
nostre barri en particular, i sobretot combinat amb Fort Pienc i Dreta de l’Eixample. En 
tota la zona de la Dreta de l’Eixample ara mateix hi ha tres línies addicionals, 
d’aquestes que es diuen bolets i, per tant, s’atapeeixen les escoles. Quan tens tres 
línies de més vol dir que necessites una escola i mitja per posar aquestes tres línies 
que cada any pot ser que vagin entrant en el sistema públic d’educació.  
 
Pel que fa al tema d’escoles bressol, estem en una situació similar. Durant aquest 
mandat al barri hi ha programada la construcció de l’escola bressol dels Encants.  
 
També hi ha la proposta de desdoblar el PIAD, el Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones, que en aquests moments n’hi ha només un a tot el districte i, en canvi, en vies 
que n’hi pogués haver un a cada barri, el compromís per a aquest mandat és 
desdoblar-lo i, per tant, que n’hi pugui haver un a la Dreta de l’Eixample i un altre a la 
Zona Esquerra de l’Eixample.  
 
Buscar on i de quina manera ubicar espais familiars per a infants de 0 a 3 anys.  
 
Hi ha el compromís de poder ampliar el sòl disponible per a equipaments, és a dir, 
equipaments que potser no es poden realitzar en aquest mandat, però que es poden 
començar a posar les bases perquè en futurs mandats es puguin desenvolupar.  
 
L’ateneu de la Sagrada Família té un punt propi i, per tant, no hi entrarem.  
 
I després, l’ampliació i millora de l’accessibilitat de l’espai de gent gran que hi ha al 
centre cívic. És un tema que ha sortit recurrentment a la Comissió de Seguiment i, per 
tant, li hem de donar la seva importància.  
 
Entraríem en el tema del turisme. Pel que fa al turisme, faré esment a les coses que no 
sortiran en el punt següent, en el Pla d’acció. El Pla d’acció és un dels mecanismes on, 
amb participació directa de veïns i de tècnics de diferents àrees de l’Ajuntament, s’han 
anat posant pegats o petites millores concretes als efectes directes que té la 
massificació turística al nostre barri, però després hi ha altres qüestions que també van 
sortir en el debat de turisme que es va fer a l’escola Tabor que estan pendents de 
posar-se en marxa i surten en el Pla d’actuació del districte, que seria tot l’aspecte de 
mesures davant el furtivisme turístic d’aquells que se salten les normes per treure’n un 
benefici econòmic privat. Estaríem parlant, per exemple, de les mesures que s’han 
presentat aquesta setmana passada amb la plataforma per detectar pisos turístics, la 
proposta que hi ha del PEUAT (Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics)...  
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Un altre dels temes que surten al Pla d’actuació del districte són els mecanismes de 
cogestió, coresponsabilitat i codecisió en els entorns del temple, on s’aposta perquè 
cadascú assumeixi i es coresponsabilitzi de les activitats que genera.  
 
Una reducció progressiva dels autocars que entren al barri. Trobar la manera de regular 
aquests autocars que aparquen a la zona de Diagonal amb Aragó. I entenem que com 
que això no només afecta només aquest barri, hem de trobar una solució més enllà del 
districte, però ho hem volgut reforçar.  
 
A vegades va molt vinculat la massificació turística dels entorns del temple i la mobilitat, 
ja que una cosa va relacionada amb l’altra. L’altre dia, en el Pla d’acció, el tècnic que ve 
de l’Àrea de Mobilitat ho apuntava, a partir de la tardor que ve hi haurà un procés 
obert... es farà pública la nova trama de les xarxes de la ciutat. Nosaltres recollíem, 
dels processos de participació del barri, les prioritats pel que fa a com creuar la xarxa 
bàsica, que és la principal que fan servir els cotxes, la xarxa de bus, la xarxa de bici, i 
aquests eixos verds o cívics que s’identificaven en la mesura de govern aprovada fa un 
parell de setmanes, «Omplim els carrers de vida», com creuar totes aquestes xarxes. I 
el que sortia d’aquest procés de debat era prioritzar la conversió per a vianants del 
carrer Provença, la pacificació d’Enamorats i de Marina i Sardenya, entre Aragó i 
Provença, com a eix vertical a Cartagena. I després, veure en quin procés entrava 
Mallorca com també un dels carrers que envolten el temple i que, per tant, estan 
sotmesos a una pressió més elevada.  
 
Relacionat amb la mesura de govern «Omplim els carrers de vida», que parla de les 
superilles, o dels eixos verds ―cadascú ho diu a la seva manera―, s’estan identificant 
aquests diferents tipus d’usos dels carrers. I aquí, al districte, hi ha una proposta que 
demà es porta a Plenari sobre com afecta això les entrades i sortides de les escoles. 
Tot això aniria en aquesta visió de com guanyar espai per al vianant. Per exemple, el 
tall de Marina entre Provença i Mallorca els diumenges i festius n’és un exemple, a falta 
que posem en pràctica la dinamització amb les entitats, perquè això ho fem servir entre 
les veïnes i veïns del barri, no és només perquè els turistes tinguin una mica més 
d’angles i perspectives per fer fotos a la Sagrada Família, sinó que és per a totes les 
entitats. Per exemple, el dissabte hi va haver el festival de l’Esbart Gaudí, que fa nou 
anys que fan el seu festival allà. Activitats com aquestes, les que se us puguin ocórrer. 
 
Aquest seria el resum de les coses que hi ha al PAD que afecten més directament el 
barri.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
Podríem obrir un torn d’intervencions.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Dediquem un temps a fer les preguntes i les intervencions, i després contestem, perquè 
si responem cada pregunta, ens mengem tot el temps nosaltres. 
 



Acta del Consell de Barri de Sagrada Família del 4 de juliol de 2016. Transcripció literal de l’enregistrament.   5 
 

 
Ciutadà 1. 
 
Jo crec que és molt més interessant... Al barri cada vegada hi ha més, i més a 
l’Eixample... L’Eixample és el districte que té més habitants de tot Barcelona, i el que té 
més gent gran, gent gran que viu sola. Evidentment que hi ha falta d’equipaments per a 
la mainada i per a escolars, però en falten molts més per a la gent gran. Crec que el 
que s’està parlant de l’ateneu està molt bé, però no seria millor fer un centre de dia per 
a la gent gran que no fer un ateneu? No un, de centres de dia en un barri com la 
Sagrada Família, que té 50.000 habitants, com anteriorment he sentit, n’hi hauria 
d’haver una dotzena. De residències, n’hi hauria d’haver per poder cobrir, com a mínim, 
el 35% de les necessitats de la gent gran. No n’hi ha. Ja fa anys que es demana, i es 
diu que ho hauria de fer la Generalitat. L’Ajuntament no en podria fer? No té diners? No 
ens preocupem de la gent gran? No em vull allargar més.  
 
 
Sr. Joan Itxaso 
 
Bona tarda. Sóc el Joan, de l’Associació de Veïns.  
 
Volia remarcar tres o quatre coses. Començo pel que deia ara el company. El que has 
esmentat, sobre la residència i un centre de dia per a la gent gran, que fa 15 anys que 
ho reivindiquem i 8 anys que ja té un solar però que no està feta, això és responsabilitat 
de la Generalitat, però a l’Ajuntament, pel Consorci Sanitari o pel que sigui, li pertoca 
pressionar. Jo vull alertar sobre el fet de Can Roger, que està sent una experiència molt 
exitosa, però que no ens faci oblidar que l’objecte d’aquest solar és la residència. 
Nosaltres pensem que en aquest mandat de l’Ajuntament s’hauria de pressionar perquè 
la Generalitat es comprometi a fer-la.  
 
Jo em referia a no contraposar l’ateneu amb la residència de gent gran, perquè la 
residència de gent gran ja té un lloc assignat, l’Ajuntament ho té aprovat.  
 
Un altre tema que crec que és molt important i afecta la ciutat és el tema del tramvia 
per la Diagonal. Crec que aquest tramvia s’ha de fer, al més aviat possible, i crec que 
tots els grups municipals de l’Ajuntament han de deixar de banda les seves picabaralles 
i posar-s’hi.  
 
El tercer aspecte seria el tema del temple. El conseller ha dit que cadascú ha d’assumir 
la seva responsabilitat, i jo crec que el veïnatge ho estem assumint, sembla ser que el 
Districte també, però sembla que el temple viu al marge d’aquesta realitat. Crec que 
s’ha de pressionar el temple, té una responsabilitat social molt important envers el barri 
i la ciutat, i ja és hora que l’Ajuntament pressioni perquè compleixi les seves 
obligacions.  
 
Lligat a aquest tema, reiterar a l’Ajuntament la petició que l’Associació i els veïns 
afectats per la futura modificació del Pla general metropolità volem tenir una trobada 
abans que comencin les vacances per saber en quina situació estan les coses i tenir 
una idea clara de quina serà l’actuació municipal en aquest mandat.  
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Ciutadà 2 
 
Hola, bona tarda.  
 
Seré breu. Jo voldria que em diguéssiu si hi ha un pla sobre sanitat. Es tracta d’una 
altra classe de turistes que cada any ens visiten, els escarabats. Al carrer Sardenya, al 
carrer Sicília, al carrer Provença els escarabats són una altra mena de turistes que 
cada any ens vénen a visitar. És un tema sanitari. Voldria saber si hi ha alguna 
esperança que algun dia aquests turistes no ens visitin. Gràcies.  
 
 
Sra. María Jesús Peláez 
 
Hola. Buenas tardes.  
 
Me llamo María Jesús Peláez, soy vecina del barrio y presidenta de Ammbar, 
Associació de Malalts Mentals de Barcelona, que también está en este barrio.  
 
Tengo dos cuestiones para preguntar. Una de ellas es si se ha pensado adaptar o 
hacer un nuevo jardín que esté preparado para todos los niños del barrio. Los jardines 
que tenemos están adaptados para una gran parte, pero los niños con discapacidad 
física lo tienen muy mal. Eso por un lado.  
 
Por otro lado, en cuanto a equipamientos, nosotros hace cinco años que trabajamos, 
no tenemos sede real, tenemos una sede virtual en la que estamos registrados. 
Tenemos muchos más problemas que cualquier otra asociación para poder 
conseguirla, aunque nos subvencionen. Ahora que nos han subvencionado, no 
podemos alquilar porque cuando los propietarios se enteran que somos una asociación 
de enfermos mentales, no quieren alquilarnos el local. ¿Desde el Ayuntamiento se ha 
pensado en hacer alguna cosa? Nosotros seguimos trabajando con las mismas ganas 
que hace cinco años pero en muy malas condiciones. Tenemos la documentación 
repartida en casas, vamos de sitio en sitio haciendo las actividades. Estamos 
contentos, estamos bien, pero eso no es trabajar, eso no es digno para cualquier 
persona, y nosotros también somos personas.  
 
 
Sr. Albert Pérez 
 
Hola. Em dic Albert Pérez, sóc veí del barri de la Sagrada Família.  
 
Porto la meva filla a una escola pública del barri i la preocupació que us volia traslladar 
és la possible continuïtat de la meva filla d’una escola pública a un institut de barri, 
perquè actualment hi ha un greu dèficit. Per al curs vinent hi ha un dèficit d’unes 80 i 
escaig persones que no podrem continuar a l’escola pública i haurem d’optar per la 
concertada.  
 
Com bé has dit, aquest any hi ha tres bolets a escoles de primària. Això ve a dir que la 
Generalitat va enrere pel que fa a les necessitats reals de places públiques. El que us 
voldríem demanar és que us hi impliqueu en primera persona, que insteu la Generalitat, 
que és a qui suposo que pertoca la construcció d’aquest institut, l’Institut Angeleta 



Acta del Consell de Barri de Sagrada Família del 4 de juliol de 2016. Transcripció literal de l’enregistrament.   7 
 

Ferrer, que ja té un espai reservat des de fa molts anys però no s’acaba de concretar. I, 
en tot cas, si la Generalitat, pel que fos, no tingués recursos, implicar si cal l’Ajuntament 
perquè sí o sí l’any vinent hi haurà un dèficit molt gran de persones que van a l’escola 
pública i que no tindran continuïtat en el sistema públic si no creem un nou institut. A 
més, cal recordar que al barri de la Sagrada Família no hi ha cap institut, i per la 
densitat que hi ha actualment, és necessari que n’hi hagi un. Gràcies.  
 
 
Sr. Paco González 
 
Hola. Mi nombre es Paco González. También soy vecino del barrio.  
 
Siguiendo la argumentación de Joan sobre la Asociación de Vecinos, yo como vecino y 
todos los que estamos aquí pagamos nuestros impuestos y querría saber si el templo, 
que tanto está mediatizando el barrio, porque la mayoría y yo para coger el metro o 
pasear por el barrio tenemos serios problemas, porque la gente que va a visitar el 
templo casi no nos deja... Yo pago mis impuestos, y me gustaría saber si el templo 
paga algún impuesto y cuáles son, porque creo que no paga ni el IBI.  
 
Cuando yo compro cualquier cosa en el barrio pago el IVA, me gustaría saber, de las 
entradas que cobra el templo, dónde va el IVA. ¿Paga el IVA? Porque si no es así, yo 
exijo el mismo tratamiento que cualquier hijo de vecino. Hay una ley que debería ser 
igual para todos, que sea iglesia o no me da igual. Tienen que pagar lo mismo que 
nosotros.  
 
Si no lo tengo mal entendido, había una ley sobre terrazas que este año debería entrar 
en funcionamiento, y así los vecinos tendríamos más posibilidades de pasear por el 
barrio, porque las terrazas deberían estar un poco más restringidas. Por lo que se ha 
dicho aquí, se van a hacer unas medidas, como poner tarimas y demás, pero creo que 
son parches. A los vecinos siempre se nos hace esperar, sin embargo las medidas que 
exige cualquier poderoso, sea el templo o los empresarios, en este caso los hosteleros, 
siempre tienen prioridad. Creo que el tema de las terrazas está paralizado por la 
presión de este lobby. ¿Los vecinos no somos lobby? ¿La ciudadanía no tiene tantos 
derechos como esta gente? Exijo que en cuanto a esta reivindicación nuestra, no se 
haga un parche y se queden todos tan felices.  
 
Por otro lado, se ha presentado la nueva consellera. Yo soy un afectado del tema de 
Henkel, del barrio vecino, y me hice muchas ilusiones con la moratoria que hizo el 
nuevo gobierno. Lo que pasa es que el grupo al que usted representa en ningún 
momento ha estado a favor de esa moratoria, y ni antes, ni durante, ni después ha 
escuchado a los vecinos en bastantes reivindicaciones que tenemos que decir sobre el 
tema de los hoteles en el barrio y sobre el tema del turismo. Espero que el hecho de 
que haya cambiado el conseller no sea negativo para los vecinos, porque teníamos 
expectativas de que esto iba para adelante. Por la experiencia que tenemos con su 
grupo municipal, espero que no se cumplan los malos precedentes que teníamos 
anteriormente.  
 
 
Sra. Maria Lluïsa Longan 
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Bona tarda. Sóc la Maria Lluïsa Longan, de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de 
la Sagrada Família.  
 
Abans de res, vull agrair aquest reconeixement públic que heu fet a la tasca que s’ha 
tirat endavant amb Can Roger, i encara queda feina. Ho vull agrair en nom de les 
entitats que formen part de la coordinadora i de tots els voluntaris i voluntàries que tant 
han fet perquè això tiri endavant. Sempre he dit que és una llàstima rebre un guardó 
com el que ens atorgueu gràcies, entre cometes, a la desgràcia d’un altre. Però estem 
molt agraïts que s’hagi reconegut. Aquesta és la part guapa.  
 
Ara ve l’altra part. Jo estic encantada amb el projecte del tramvia i amb moltes coses 
més, perquè el medi ambient s’ha de cuidar. Però, tal com ha dit aquest senyor, aquest 
barri és un barri envellit. Aquest barri ara té molts bancs, perquè es van demanar ―no 
de diners, que també n’hi ha, sinó bancs per seure. Però darrerament també hem 
demanat si es podien posar bancs individuals als xamfrans. N’hi ha a l’avinguda Gaudí, 
al carrer Provença, al carrer Mallorca, però en falten. Si se’n poguessin posar alguns 
més, no estaria del tot malament.  
 
I per altra banda, no sé si haurem de fer una instància notarial o el que calgui a TMB. 
Els que sou aquí ho sabeu. Fa tres, quatre o cinc anys que reivindiquem un autobús de 
barri que ens porti fins al nou Hospital de Sant Pau. No em serveix que em diguin que 
la línia 4 hi arriba, i també un altre autobús. Per anar a la línia 4 la gent que viu al barri 
de la Sagrada Família ha d’anar al passeig de Sant Joan. No em cap al cap com és que 
davant de l’Hospital de la Creu Roja surt un autobús de barri que tira cap amunt i cap 
amunt. Tant difícil fóra que es quedés a prop del carrer Sant Quintí, o un carrer abans, i 
després baixés per Sant Quintí? Us ho dic per una cosa, ho demana l’Associació de 
Veïns, però també em faig portaveu del mateix Hospital de Sant Pau, perquè ens ha dit 
que us ho diguéssim.  
 
Tancaré amb una anècdota. Vam fer una taula rodona molt important a l’Hospital de 
Sant Pau, que cada any col·labora molt amb nosaltres i per la Festa Major fan una taula 
a la carta sobre algun tema social que pensem que potser interessant per a tothom. Les 
persones que hi havia allà com a professionals de l’àmbit van ser increïbles, i també 
van demostrar una gran potència humana, perquè quan va acabar l’acte ens van dir: 
«Moltes gràcies a tots els veïns que avui han vingut aquí perquè Déu n’hi do l’excursió 
que han hagut de fet des del barri de la Sagrada Família.» Dit això, si el mateix Hospital 
de Sant Pau ho diu, tan difícil fóra? Ho estem dient per passiva, i no m’agrada anar a la 
part activa, però al final no sé què haurem de fer. Si ens voleu fer cas... Moltes gràcies.  
 
 
Ciutadà 3. 
 
Molt breument. Per afegir-me al que ha dit el company Albert, que és pare d’un fill que 
va als Encants. Aquí hi ha pares i mares de diferents escoles: dels Encants, de Tabor, 
de Fructuós Gelabert, de la Ramon Llull. Aquestes darreres setmanes i mesos hem 
estat units per fer reivindicacions a favor de l’escola pública. S’ha parlat del tercer bolet, 
que hi ha hagut a l’escola Ramon Llull, i hem trobat molta sintonia i molta capacitat de 
treball amb l’anterior regidor, amb el conseller, i estem segurs que amb la nova regidora 
i el seu equip serà així.  
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En aquest sentit, el districte fa temps que arrossega un dèficit d’inversió en educació. Hi 
ha d’haver espai d’educació per a tothom, per a l’escola concertada, però també hi ha 
d’haver servei públic d’educació. Per tant, estem segurs que la nova regidora, el 
conseller i el seu equip faran tot el possible.  
 
Pel que fa a la reivindicació de l’Angeleta Ferrer, aquest és un districte molt 
congestionat, amb moltes dificultats per trobar solars. Tenim el solar. Crec que a 
l’Esquerra de l’Eixample l’Institut Viladomat ha estat possible per la unió i per la 
col·laboració de moltes entitats. Fa pocs dies al solar d’Angeleta Ferrer vam estar amb 
l’Associació de Veïns i la seva presidenta tot el moviment d’AMPA d’aquestes escoles 
que he citat. I amb humilitat però amb determinació faig una crida a totes les entitats del 
barri a fixar-nos com a objectiu, segur que amb la col·laboració de la Regidoria, de 
l’Alcaldia, del conseller, aquest institut que necessitem per fer possible que els nostres 
fills puguin tenir escola pública i de qualitat. Fa anys que no es fa, i us animo a tots a 
unir-nos, i que tota la xarxa d’entitats col·laborem per fer possible que els drets socials 
avancin, tant per a les persones grans com, en aquest cas, pel que fa l’Institut Angeleta 
Ferrer. Gràcies.  
 
 
Sra. Mireia Miranda 
 
Hola. Em dic Mireia Miranda. Sóc veïna del barri.  
 
Faig de mestra però no en aquest barri. Em sembla una lluita bastant important la que 
han dit els companys. El meu tema és una qüestió menor, o no tan menor. Quan he 
sentit que un altre company parlava dels bars, de les terrasses i de l’hostaleria, m’han 
vingut al cap tots els fast food que tenim, el Kentucky Fried Chicken, hi passo sovint per 
davant, el Burger King, que també hi passo sovint per davant per agafar el metro, i 
altres locals greixosos.  
 
He vist una patrulla de l’Ajuntament netejant el terra, que queda tan brut, amb sabó, i 
tot i així queda fastigós i no es pot netejar. Periòdicament ho netegen, no sé si és 
l’Ajuntament qui s’ha d’ocupar d’aquesta qüestió, i potser se’ls hauria de pressionar una 
mica més perquè ho facin més sovint, això de netejar aquest greix que hi ha al terra, 
que a mi personalment em fa molt de fàstic. Gràcies.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
Jo faré uns comentaris i intentaré respondre alguns dels temes que s’han plantejat, i els 
que són de caire més tècnic els complementarà el gerent, i els que el Jordi consideri 
oportú, també.  
 
Per una banda, començàvem amb una demanda de més equipaments per a la gent 
gran. Ha sortit en diferents ocasions. És cert que comparteixo la diagnosi que som el 
districte amb més gent gran, i segurament la mancança és molt elevada. És cert que fer 
residències per a la gent gran no és competència municipal, ho ha de fer la Generalitat, 
però també és cert que no hem de deixar ni un minut d’estar insistint perquè aquí, si hi 
ha l’espai, s’ha de posar al servei d’aquesta residència. Em diuen que la més propera 
és la de Fort Pienc. I pel que fa a centres de dia, també queden lluny, fora del barri, a 
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Sant Antoni, que està en obres. Entenem aquesta mancança i és evident que cal posar-
hi tots els esforços per tirar endavant.  
 
No m’agradaria contraposar-ho. Són necessaris equipaments per a gent gran, però no 
hem de dir que no a l’ateneu. Crec que les mancances són de tots, i contraposant les 
demandes d’uns i altres ens fem un flac favor, perquè les demandes existeixen. 
Després cal prioritzar. Insisteixo, moltes vegades no van en detriment les unes de les 
altres, és cert que els recursos són limitats, però crec que tots tenim mancances que 
són molt prioritàries.  
 
Hi havia algunes demandes concretes lligades al tema del temple i el turisme. Crec que 
aquesta preocupació la compartim tots. En el Pla d’actuació de districte era un dels 
temes que va sortir, i és evident que hi hem de treballar conjuntament amb el temple. 
La nostra intenció és treballar, parlar amb ells, i que també s’impliquin i ens ajudin a 
intentar mitigar aquest tema que planteja el turisme i els visitants al voltant de la 
Sagrada Família.  
 
Pel que fa al tema de les terrasses, em comentaven que hi havia una llei de terrasses. 
Efectivament, hi havia una ordenança de terrasses que s’havia d’anar aplicant però a la 
pràctica, no només per les pressions del gremi de restauració, que ha sortit aquí, sinó 
perquè els mateixos que en el seu moment la van aprovar han vist que no era possible 
tirar-la endavant tal com estava previst. En el cas de la Sagrada Família, no ho regeix 
ben bé l’ordenança, hi ha una ordenació singular. És a dir, hi ha un debat sobre quines 
són les necessitats, com es pot endreçar l’espai públic i aquestes terrasses, i un cop 
s’arriba a un primer acord, passa per una comissió tècnica, hi ha una aprovació inicial i 
hi ha una fase per fer al·legacions, que és on en aquests moments estem. Com que el 
tema de les terrasses és complicat, hem fet aquesta prova pilot, que és posar les 
plataformes al carrer. Es pot veure com un pegat, com es deia aquí, però crec que 
també es pot veure com una innovació per guanyar espai públic, formes diferents de 
guanyar carrer per a les persones. Aquesta idea de les plataformes sobre el carrer és la 
mateixa que també estem pensant per als entorns escolars, per ampliar davant les 
portes de les escoles i guanyar espais al carrer anant més enllà de la vorera. Són 
coses que estem innovant, tot i que som conscients que l’espai públic és un bé escàs i 
la competència és elevada.  
 
Se m’ha interpel·lat directament, i m’agradaria parlar sobre el tema de la moratòria i del 
fet que el meu grup hi estava en contra. M’agradaria deixar clar que el meu grup no ha 
estat en contra d’una moratòria pel que fa al tema hoteler en determinats indrets de la 
ciutat. És evident que els entorns de la Sagrada Família o Ciutat Vella, o determinats 
espais a l’Eixample ho necessiten. El meu grup, des del començament, ha estat en 
contra d’una moratòria que fos per a tots els allotjaments turístics ―hotels, residències 
d’estudiants, albergs juvenils―, i a tota la ciutat, és a dir, que fos de la mateixa manera 
a Ciutat Vella que a Nou Barris o a Sarrià. Aquest és el plantejament que hem tingut. 
Dit això, jo estic convençuda que amb la part més important, que és lluitar contra la 
massificació i contra tots els problemes que hi ha en determinats espais, i segurament 
la Sagrada Família és un d’ells, hi estem d’acord.  
 
Pel que fa a aquest tema, també voldria dir, a efecte informatiu, una qüestió important. 
Aquesta moratòria significa que per un decret de la senyora alcaldessa es va 
suspendre durant un any, i es pot allargar un altre any més, la concessió de noves 
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llicències. És una suspensió que estava prevista i la llei ho permet, però a l’espera 
d’una altra cosa, mentre es tramita el que s’anomena Pla especial d’allotjaments 
turístics per a tota la ciutat. És un pla urbanístic que s’ha d’aprovar en el Plenari 
municipal, és a dir, ha de tenir la majoria suficient en el Plenari municipal per ser 
aprovat. Per tant, primer la moratòria va ser una mesura que va ser una suspensió 
provisional de llicències, però ara caldrà treballar, tot el Govern i el meu grup municipal, 
i també hem d’interpel·lar la resta de grups perquè si no hi ha una majoria suficient, 
aquest Pla especial urbanístic no es podrà aprovar, i si no s’aprovés, tornaríem a la 
situació anterior, que és el que ningú desitja. Volia aclarir una mica quina és la nostra 
posició. Estem on estem i ara tenim un temps per aconseguir teixir aquestes majories 
per aprovar aquest nou pla urbanístic que és el que blindarà que en determinats espais 
de la nostra ciutat no es puguin continuar construint hotels o altres equipaments. Ja sé 
que els titulars dels diaris són molt fàcils, i no demanem l’esforç a cap persona que vagi 
més enllà per informar-se, però ja que se m’ha interpel·lat, volia deixar clar quina és la 
nostra posició. Hi insisteixo, allò que ens preocupa realment és que aconseguim una 
majoria suficient perquè aquest pla especial sigui aprovat i aconsegueixi aturar, allà on 
és necessari, aquesta proliferació d’allotjaments turístics que estan fent mal a la ciutat.  
 
Hi ha més temes d’equipaments, però l’últim tema que em preocupa i que també els 
vull garantir, i ja anava en aquesta línia, no és cap innovació respecte al que feia el 
Govern, és el tema d’educació. Jo vaig ser regidora d’Educació durant cinc anys i en 
aquella època vam fer una aposta molt seriosa per l’educació. Sovint se’ns retreuen 
aquelles coses que no vam fer prou bé, però m’agradaria recordar que durant la meva 
època es van fer 40 escoles bressol a la ciutat de Barcelona i es va invertir més del 
doble del que s’havia invertit en escoles bressol en manteniment i reformes d’escoles 
de primària i d’instituts, que és competència municipal. Van ser uns 200 milions d'euros 
aproximadament. I també vam fer un mapa escolar amb un pla d’equipaments i de 
construcció on estava previst l’Institut Angeleta Ferrer, que realment clama al cel que 
no estigui construït.  
 
La mancança de places d’escola pública en general a l’Eixample, i concretament aquí 
al barri on estem, és absolutament inacceptable i per això, precisament perquè he estat 
regidora d’Educació i perquè l’educació per mi és el dret més important, el que més 
serveix per fer persones i per treballar per la igualtat de totes les persones, és un dret 
que me’l crec. El Jordi ja ho sap, ell és el conseller d’Educació, i en tots els consells 
escolars i en totes les reunions que tinguem hi seré present i, a més, com que conec el 
Consorci d’Educació i com funciona, serem la gota malaia per reivindicar aquests 
equipaments, perquè pensem que la situació en la qual estem en aquests moments és 
una injustícia, amb totes les lletres.  
 
Us passo la paraula.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Recollir les diferents coses que s’han dit. 
 
El tema del tramvia per la Diagonal. Reiniciar el procés amb els veïns de davant del 
temple és un dels acords del Pla d’acció, ara ho explicarem. S’està buscant data amb 
qui toca. Recollim la proposta del tema de l’autobús.  
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Aquestes coses s’han d’anar apuntant per transmetre-les.  
 
 
Sr. Màxim López 
 
Ho hem recollit, perquè ens ho has enviat moltes vegades, i va bé no defallir en la 
demanda. Com saps, el tema de la planificació del transport públic no és del Districte, 
és de ciutat i de TMB. Nosaltres sempre traslladem aquesta demanda. Us hem donat 
retorn, està prevista la millor solució d’aquest tema en el desplegament de la nova 
xarxa de busos que està fent l’Ajuntament, ara tot just estem fent la quarta fase, i n’hi 
ha fins a vuit, i en aquest mandat està previst que s’arribi al desplegament total, tot i 
que és molt complicat. Aquest canvi cultural de canviar les coses a les quals estàvem 
habituats, agafar l’autobús i arribar a un lloc o no tenir autobús per arribar a un lloc, que 
era la situació anterior, a una situació en què pots combinar els autobusos com el metro 
i arribar a tot arreu de la ciutat. Sempre ens responen que s’està desplegant, i com que 
han de combinar els impactes de cada canvi de ruta, això implica que aquest canvi en 
concret està una mica més avançat, però està recollit. Nosaltres continuarem, com tu i 
com tots vosaltres, demanant que això tiri endavant.  
 
 
Sra. Maria Lluïsa Longan 
 
Jo vull agrair que ara ja estigui en cartera de treball. És el que jo li deia a aquest 
senyor, no pretenem que ens porti fins a la sala d’espera del metge.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà (Conseller de districte) 
 
És important informar bé. Hi haurà una vertical que anirà per Independència i Dos de 
Maig, que pujarà per l’esquerra de l’hospital, pel carrer Cartagena, i que baixarà per 
Sant Quintí. Vostès es poden parar a l’alçada del carrer Mas Casanovas, que està a 
peu pla, i caminar fins a l’entrada. En principi, és això el que està previst. 
Malauradament, fins al 2018.  
 
 
Sr. Màxim López 
 
Hi havia una interpel·lació pel que fa al tema dels escarabats. Tots els temes són 
rellevants i s’ha de donar resposta a tots. 
 
Ja ho has dit, els escarabats, els bars, els restaurants... L’actuació de l’Ajuntament té 
una doble línia. Nosaltres hem d’atacar i controlar les plagues en aquells espais que 
són públics quan l’origen de la plaga és en l’espai públic, per tant, en el subsòl, els 
parcs, els carrers, i així ho fem. És important que ens doneu avís. Nosaltres tenim 
equips que van inspeccionant i ho veuen, però sempre que tingueu una plaga, més 
enllà del que pot ser veure un animal corrent, aviseu. I l’altra actuació que fem és el que 
comentava: lògicament, quan una plaga d’escarabats és en un bar, en un restaurant o 
en un edifici, si ho detectem, fem un requeriment perquè qui ha d’actuar és el propietari 
o l’explotador del local, o el propietari o llogater de l’edifici. El que nosaltres fem és 
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requerir-ho i ajudar-lo a intervenir per evitar aquesta plaga. L’important és l’origen, on 
és la plaga. Ja sabem que aquests animals estan allà on troben menjar i, per tant, el 
més important és la cultura preventiva, retirar el menjar i fer, quan toca, els processos 
de desinfestació corresponent.  
Si vols, després ho comentem. 
 
Pel que fa al tema de l’entitat Ammbar i els equipaments, feies el primer requeriment, 
que és el tema dels jardins, que s’adaptin també als usos dels nens, que siguin de tots 
els nens i, per tant, també dels nens que tenen dificultats o determinades situacions. 
Nosaltres sempre que treballem un espai, com un interior d’illa, ho fem de la mà de 
l’Institut de Persones amb Discapacitat. Per tant, recollim els consells i els requeriments 
que ells ens donen perquè el seu ús sigui al més ampli possible, recollint tant les 
discapacitats físiques com les mentals, si és possible. Lògicament és complicat, el 
treball per determinar quins són els llocs per als nens no està tan avançat quan són 
llocs específics per a persones que tenen diferents discapacitats, hi ha nens que tenen 
una dificultat d’un tipus i nens que tenen una altra dificultat. Com que participes al 
Consell de Persones amb Discapacitat, ho recollim i ho traslladem allà perquè en els 
espais que estiguin en desenvolupament o en els existents millorem l’adaptació que hi 
hem fet fins ara.  
 
Pel que fa al tema d’equipaments necessaris, Ammbar és una entitat localitzada a 
l’Espai 210 i, per tant, ha tingut el suport per desenvolupar la seva activitat en aquest 
espai. Moltes vegades ho has comentat en aquest Consell de Barri, en l’Audiència i en 
el Plenari en aquest sentit. Nosaltres intentem donar el suport que podem al conjunt 
d’entitats que treballen en aquests espais. Lògicament, fan falta més equipaments. 
Amb la dinàmica del Pla de locals de Barcelona us vam comentar que treballéssiu 
determinades localitzacions. Sóc conscient que potser no eren les més adequades, 
però us han ofert diferents alternatives. Les últimes notícies que teníem és que podríeu 
trobar un nou espai, segurament no com una finalitat de seu, que és més complicat, 
però sí per desenvolupar l’activitat, aquella cosa que necessita contacte en un espai 
ampli. En canvi, tu plantejaves una dificultat que segurament no hem resolt, que és tot 
el tema d’on poder tenir la documentació física, són expedients que sabem que són 
confidencials, de problemàtiques personals, que heu de custodiar, i és un problema que 
s’ha de resoldre. Hem intentat donar tot el suport que hem pogut.  
 
Pel que fa als bancs, Lluïsa. Una altra constant. El tema dels bancs també és un tema 
molt concret, però l’intentem abordar. La problemàtica del banc és que dóna servei 
però també crea problemàtiques. Ho explico perquè és el dia a dia. Posem un banc i 
moltes vegades ens demanen retirar-lo per molèsties, perquè provoquen 
circumstàncies o actituds que no són les més cíviques. Independentment d’això, som 
conscients de les necessitats de bancs. Tenim mapificats tots els bancs del districte de 
l’Eixample. Hem intentat posar un banc cada 200 metres, i per això vam fer el 
desplegament de bancs al carrer Mallorca, perquè era una taca que teníem, però 
comptem els bancs que hi ha al carrer, els bancs que hi ha als parcs, els bancs que hi 
ha als interiors d’illa, prop dels equipaments. Que fan falta bancs? Sí i, per tant, 
continuarem treballant perquè no siguin 200 metres, que en siguin menys.  
 
I el greix dels fast food. Jo crec que et refereixes a residus de les terrasses, de la gent 
que menja, o la que va pel carrer? Si és de la terrassa, la responsabilitat de neteja és 
del local, lògicament. No ho fan, no ho fan gaire.  
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(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
Ara t’ho explico. La responsabilitat és del local, ho requerim i si no ho fa el multem. 
Però no podem deixar que les coses estiguin com estan i, per tant, enviem els equips 
de neteja quan cal. En concret, ara haureu notat que cada quinze dies, més o menys, 
fem una neteja més forta i intentem netejar allò que podem. Però la responsabilitat de 
la neteja d’aquest espai concret de la terrassa és del local, i si és al carrer, és nostra, 
de l’Ajuntament. Per això intentem netejar tot el volum, que és molt.  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
Per això t’explicava els reforços que estem fent, no sé si els heu notat, si no, us ho dic 
perquè estigueu atents. Si no es nota, ho haurem de fer més. Estem duplicant la neteja, 
allò de fer dissabte que es feia abans també ho fem als barris i als entorns.  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
És el que intentem, però no sempre ho fan i, per tant, també hem d’actuar nosaltres.  
 
Sra. Maria Jesús Peláez  
 
No quiero que se queden con la idea de que nos ofrecieron un local y no aceptamos. 
Sí, nos ofrecieron un local en La Pau, un local como sede y con espacio para trabajar, 
pero a cambio tenemos que dejar Sagrada Familia. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
Si els sembla, passem al segon punt perquè, si no, no tindrem temps. El tema del 
turisme i el Pla d’acció de mobilitat de la Sagrada Família. Alguns temes ja han sortit, 
però posarem el focus de manera més concreta sobre aquest problema.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Quant al Pla d’acció de la Sagrada Família, bàsicament es va tractar l’ordenació 
singular de terrasses a l’entorn del temple; els agents cívics; la trobada amb els veïns 
afectats de davant del temple, que comentava el Joan abans; el solar de Lepant amb 
Aragó, i temes de mobilitat a l’entorn del temple, que ja hem comentat abans.  
 
Pel que fa a l’ordenació singular de terrasses, que afecta l’entorn immediat de la 
Sagrada Família, els quatre xamfrans del voltant de la Sagrada Família i els carrers de 
Marina i Sardenya entre Provença i Aragó. Aquesta és l’afectació de l’ordenació 
singular de terrasses de la qual ara parlarem.  
 
El criteri principal a l’hora de fer la distribució, a part de l’ordenança que estableix uns 
certs criteris, és garantir els 4,5 metres de pas entre les terrasses i la façana. Perquè, 
com que ens trobem en un espai singular on la quantitat de gent és superior a la 
normal, no n’hi ha prou amb l’1,80 metres que estableix la normativa a tota la ciutat, 
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sinó que s’han buscat aquests 4,5 metres per garantir els fluxos dels 10 milions de 
visitants que té la Sagrada Família durant l’any. A part dels que hi vivim durant tot l’any, 
hi ha 9.945.000 que ens vénen a visitar.  
 
L’ordenació singular l’havíem de tenir en aplicació a finals de maig, i la començarem a 
aplicar aquesta mateixa setmana. Informem que ha estat aprovada inicialment. Primer 
va passar per la Comissió Tècnica de Terrasses, després es va aprovar inicialment, i 
ara està en fase d’al·legacions. Aquesta setmana comencem una primera prova pilot 
amb les terrasses que es troben a la vorera Besòs de Marina entre Provença i Aragó. 
Són quatre terrasses, i ho veureu a partir de dijous, ara ja estan fent els primers canvis 
de pintura, s’han de fer alguns canvis d’ubicació de les places, pel carril de serveis que 
hi ha ara mateix. Se’n col·locaran tres, no en col·locarem quatre, tot i que era la 
previsió, perquè hi ha un local que està tancat, van tancar per obres. Es farà aquesta 
primera prova pilot de tres i el setembre-octubre es farà a Sardenya. La majoria de 
taules del carrer Marina es trobaven a la banda Besòs, per això es va buscar aquesta 
solució perquè a la banda Llobregat hi va un carril bici, que s’ha d’implementar a finals 
de setembre o principis d’octubre.  
 
Aquesta seria la situació d’aquesta ordenació singular, que no permetria taules en els 
quatre xamfrans de la Sagrada Família, perquè són els llocs on es genera més embut i, 
per tant, es buscaria que hi pogués fluir el pas de vianants al màxim possible. I llavors 
hi hauria la baixada de terrasses en calçada, a Marina i a Sardenya, i s’aplica 
l’ordenança pel que fa al nombre de taules que toquen a cadascú.  
 
Quant al tema dels agents cívics, a la taula del Pla d’acció es va comentar que calia 
reforçar-ne el nombre, la presència i la visibilitat, a més dels canvis qualitatius en la 
feina d’aquests agents. És a dir, es detectava que feia falta donar-hi un impuls i una 
altra volta. El que es farà, a partir d’aquesta setmana, és garantir que les sis posicions 
que s’han establert estiguin cobertes de dilluns a diumenge de 8 h a 20 h.  
 
Quant a la trobada dels veïns afectats de davant del temple, hi ha prevista una reunió 
amb Ecologia Urbana i la tinenta d’alcalde corresponent, la Sra. Sanz, i a veure si 
trobem el moment. És una taula de treball que ja es va iniciar fa un any, es va aturar, i 
ara la idea és reiniciar aquest procés per veure on havia quedat i com continua.  
 
Pel que fa al solar de Mecaplauto, que és el solar de Lepant-Aragó, ja es va presentar a 
les veïnes i veïns la proposta d’urbanització del solar. Havia de començar ara al juliol, el 
19 de juny es va aprovar el projecte final i la licitació ha sortit aquests últims dies. Per 
tant, les obres començaran a mitjan setembre, però això no hauria d’evitar que a finals 
d’any tinguéssim la urbanització disponible per a les veïnes i veïns.  
 
Obrim un torn tancat de paraules.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín  
 
Sobre Sagrada Família i turisme.  
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Ciutadà 4. 
 
Una pregunta. Tenen previst alguna cosa per als guies turístics? Ho dic perquè moltes 
vegades tinc un problema important, sobretot els matins, per poder travessar el tros del 
carrer Mallorca a l’altura de les grans botigues de souvenirs, perquè s’hi concentra 
tothom i per passar has de fer-ho per la calçada, amb el risc que t’atrapi un cotxe. Hi ha 
previst alguna cosa? Perquè m’imagino que aquesta gent té permís per fer aquesta 
feina perquè l’Ajuntament el dóna.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Fem un torn tancat de paraules. Per tant, que tothom qui vulgui intervenir aixequi el 
braç.  
 
 
Ciutadà 5. 
 
Pel que fa als autocars, recordo que fa uns 30 anys es va parlar de fer un aparcament 
soterrani per als autocars sota la plaça de la Sagrada Família. En el seu dia es va 
proposar als veïns, jo aleshores era president d’una associació de veïns, i la majoria 
van dir que no, que els arbres eren centenaris i que tota la vida la plaça havia sigut així, 
tot i que s’hauria pogut fer exactament igual, o inclús millor, i hauríem tingut tres o 
quatre nivells de diferents tipus d’aparcaments. Els accessos a la Sagrada Família 
haurien estat directament a dins del temple i part de les massificacions i dels problemes 
que hi ha ara amb els autocars faria 30 anys que estarien solucionats. No es va fer.  
 
La neteja, la brutícia dels carrers. Jo he viatjat força i en alguns països, no cal anar fora 
d’Europa, quan els gossos fan pipí al carrer... els excrements es recullen, els pipís no, 
però fan una cosa molt simple, la gent va amb una ampolla d’aigua amb un 3% de 
lleixiu i la tiren, i el gos no torna a fer pipí allà. És una manera de netejar-ho. Aquí 
només ho he vist una vegada.  
 
Barcelona és una meravella, a Europa és única. No hi ha una ciutat que tingui mar i que 
tingui la situació geogràfica, de clima, d’urbanisme com la que té Barcelona, no n’hi ha, 
cap gran ciutat. Berlín està a l’interior, París està a l’interior, Londres està a l’interior. 
Roma està a l’interior. No n’hi ha cap que tingui mar. Barcelona és una meravella i, en 
canvi, no ho estem aprofitant. Al revés, la quantitat de gent que ve i que té un potencial 
bestial sembla que ens estigui destorbant, quan realment és un orgull per nosaltres. En 
comptes de malbaratar-ho, això s’ha d’aprofitar.  
 
Quant a organitzar les coses, pensin que hi ha una ciutat al món, que és la segona més 
neta, que és Singapur. I fa 25 anys era una de les ciutats més brutes del món. El 80% 
de la població que hi ha són xinesos, i els xinesos no es caracteritzen perquè siguin 
massa nets. Però, en canvi, tirar una escopinada a terra des de fa 12 anys costa 1.000 
dòlars, tirar una burilla, 1.000 dòlars. Singapur és netíssima, no hi ha brutícia, no hi ha 
papereres pel carrer. I ja no parlem de Tòquio, al Japó, que és d’una altra galàxia.  
 
 
Sr. Montserrat Ballarín 
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Si us plau, potser hauria d’anar concretant la pregunta.  
 
 
Ciutadà 
 
La pregunta és: aquestes petites coses simples, per què l’Ajuntament no diu: «Els 
excrements es recullen i aigua per a netejar els pipís»? El problema de l’aparcament 
dels autocars es pot solucionar, la plaça encara hi és. I qui diu això, moltíssimes altres 
coses.  
 
 
Ciutadà 
 
Yo quiero reflexionar un primer punto que es contrario a lo que decía este señor. El 
criterio que sacaría este señor es que cuanto más turismo, mejor. Nosotros, en la 
Asociación de Vecinos llevamos varios años recibiendo todo tipo de quejas de todos los 
efectos negativos que tiene el turismo alrededor del templo, y conocemos los casos de 
la Barceloneta, Ciutat Vella, el barrio gótico, Poble-sec y Gracia, y creemos que 
Sagrada Familia no tiene que ir por ese camino. Por el monocultivo de las tiendas de 
souvenirs, por la ocupación del espacio público, por la expulsión de vecinos y el 
agravamiento de los alquileres y la burbuja turística e inmobiliaria que puede ocurrir, 
por el tema del medioambiente, por la gran cantidad de autocares y el tema del 
transporte, y la cohesión social de nuestros barrios. Nosotros queremos todo esto 
cohesionado, y queremos que sea compatible con un turismo que sea racional y 
controlado, y no de una manera descontrolada.  
 
Evidentemente, todas las medidas que hemos propuesto, que hemos discutido y que 
hemos concretado tienen que ir en ese sentido, no con un modelo que esté 
absolutamente descontrolado, que agrave la burbuja turística e inmobiliaria, que quite 
la cohesión de nuestros barrios, que aumente la ocupación por parte de los intereses 
particulares del espacio público. Todo esto son aspectos negativos que queremos 
combatir y queremos que retrocedan. Y con el criterio de «contra más, mejor» es 
imposible. Hay que ir hacia un tipo de sostenibilidad y hacia un equilibrio, y hacia un 
decrecimiento en un momento determinado. La Sagrada Familita tiene 3,5 millones de 
visitantes, superamos los criterios internacionales en cuanto a un edificio, y hay más de 
10 millones de personas alrededor del templo. No puede ir en esta tendencia, hay que 
hacerlo compatible.  
 
 
Sr. Sebas 
 
Hola, bona tarda. Sóc Sebas, veí del barri.   
 
Volia saber una cosa. Tinc una habitació amb la meva esposa, Eva, i la lloguem, per a 
turistes o per a estudiants. Voldria saber si algun veí nota que arriba gent amb maletes 
a casa pot denunciar aquesta acció.  
 
 
Sr. Albert 



Acta del Consell de Barri de Sagrada Família del 4 de juliol de 2016. Transcripció literal de l’enregistrament.   18 
 

 
Has parlat del Pla especial urbanístic que s’ha fet a Marina, i que posteriorment 
passarà a Sardenya. L’altre dia hi estava reflexionant, i no entenc gaire bé com és que 
al carrer Marina, entre Mallorca i Provença, tenim una vorera molt gran a la part dreta 
però està gairebé ocupada per uns xiringuitos que veig que són bastant innecessaris 
per dues coses. Una, jo mai vaig pel carrer Marina, gairebé he d’anar per la calçada. 
Surto a 50 o 100 fotos a l’any. M’evito tota la gent que està parada, i entenc que 
estiguin parats perquè són davant de la Sagrada Família, però no veig quin favor ens 
fan els xiringuitos que hi ha davant, que per mi ocupen massa espai, i que potser 
necessitarien la regulació de les terrasses que ara passen a la vorera, que ho veig molt 
encertat.  
 
També volia preguntar, pel que fa a les terrasses, les que passen a Marina ho tinc clar, 
les dels xamfrans tenen alguna data de caducitat o encara no se sap quan arribarà? 
Gràcies.  
 
 
Sr. Enric 
 
Hola. Jo em vull referir a la solució que esteu proposant per a les terrasses. Des del 
meu punt de vista la solució és absolutament inadequada, perquè el problema de la 
concentració del turisme al voltant de la Sagrada Família és doble, no és únicament pel 
nombre de visitants, sinó també pel temps de permanència dels visitants als carrers. Si 
mantenim les terrasses, el que estem fent és que els turistes que vénen estiguin als 
carrers molt més temps del que seria necessari per a la visita. El problema és el mateix 
que tenim amb els aparcaments al centre de Barcelona. El trànsit al centre de 
Barcelona és molt dens perquè Barcelona està plena de places d’aparcament al centre. 
Si no tinguéssim places d’aparcament, molta gent utilitzaria el transport públic. En el 
cas de les terrasses, si el que fem és facilitar posar terrasses al voltant de la Sagrada 
Família, possibilitem que la concentració de persones augmenti.  
 
Crec que és molt difícil trobar solucions que no perjudiquin a ningú. En aquest cas, crec 
que la solució real és eliminar terrasses perquè el flux sigui ràpid i fluid. És a dir, 
mantenir les terrasses a l’entorn de la Sagrada Família és una falsa solució al problema 
que estem plantejant.  
 
 
Sr. Paco 
 
Apoyo la propuesta que ha hecho el anterior compañero. Me ha dejado bastante 
sorprendido la respuesta de la regidora. Ya sé que son cosas muy complicadas, ya sé 
que es muy complicado solucionar estos temas de las terrazas, por esto precisamente 
los vecinos llevamos mucho tiempo peleando con un consistorio tras otro buscando 
soluciones. Hasta ahora solo ha habido palabras, por parte de los consistorios 
anteriores, buenas palabras pero pocos hechos. Decir que ya lo iremos haciendo, que 
es muy complicado, en una situación normal lo entendería, pero en una situación como 
la que tenemos en este barrio, que estamos saturados de turistas, saturados de 
terrazas, los vecinos no podemos disfrutar del espacio público que pagamos con los 
impuestos, no podemos disfrutarlo, no podemos ir por las aceras. Darnos soluciones 
como la del autobús, que ha comentado el compañero, que sí pero para el año 2018, 
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para esa gente mayor… bastantes de los que lo están reivindicando a lo mejor 
desafortunadamente no lo podrán disfrutar. No son soluciones. Se actúa muy 
rápidamente cuando el lobby es el lobby empresarial, de los restauradores, para los 
lobbies del dinero las soluciones son muy rápidas. Si el consistorio anterior ya aprobó 
una normativa para terrazas, ya sé que es complicado, que ahora la gente de CiU se 
ha echado para atrás, me parece muy bien, pero el consistorio actual… aquello de 
«Santa Rita, Rita», si hay esta normativa, que se aplique ya.  
 
Ya sé que hay que pelear con los demás, yo lo echo en cara a los que están mandando 
y a la oposición, me gustaría tener aquí a la oposición para decirle cuatro cosas como 
he dicho a los socialistas, porque tengo muchas más cosas para echarles en cara de lo 
que hemos estado disfrutando… se han echado muchas flores sobre las cosas que se 
han hecho bien, pero también se han hecho muchas cosas mal, y estas cosas son las 
que los vecinos tenemos que exigir cada día. Y les exigimos aquí, en este barrio que 
tiene una problemática que no aguantamos más, que se aborde de una puñetera vez el 
tema del turismo, de las terrazas y de las tiendas de souvenirs. Reitero que es un 
parche lo de las plataformas porque aquí lo que sobran son terrazas, sobran todas las 
terrazas. Mientras los vecinos no podamos estar por las aceras… lo primero serían los 
vecinos, y cuando tuviéramos espacio suficiente, de acuerdo, hablaríamos de terrazas, 
pero no al revés. Se está enfocando el tema al revés. Es: «Vamos a buscar soluciones 
para los restauradores y los vecinos, mientras tanto, que aguanten, que vayan por las 
calzadas a pique de que los pille un tranvía.» 
 
 
Sra. Maria Jesús Peláez 
 
Yo tenía otra cuestión para preguntar, como vecina del barrio, y más concretamente de 
la calle Marina.  
 
No estoy en contra del carril bici, no estoy en contra de los ciclistas, pero hay un 
espacio desde la calle Sicilia hasta la calle Padilla donde hay muchos ciclistas que no 
respetan los semáforos. En estos últimos dos meses, tres vecinos han sido golpeados 
por ciclistas cuando ellos pasaban en verde. Ya que en el barrio hay agentes cívicos, 
¿no podría ser que alguno estuviera por estos sitios? No es tanto tramo, es un tramo 
que no es grande, pero no respetan los semáforos.   
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Havíem dit que era un torn tancat de paraules. Si no, no tindrem temps de fer l’últim 
punt. Hi haurà un últim punt de «diversos» al final, si tenim temps.  
 
Algunes de les coses que s’han comentat. Començant pels guies turístics, l’Ajuntament 
no dóna permisos a qui pot i qui no pot ser guia turístic a l’entorn de la Sagrada 
Família. El que sí que s’està treballant és per donar unes indicacions als diferents 
operadors i als interlocutors que hi ha, al gremi de guies i als interlocutors del sector, 
per transmetre indicacions i bones pràctiques al voltant del temple. Això és el que, de 
moment, es té programat.  
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Sr. Màxim López 
 
Quan detectem comportaments concrets de guies, que els tenim identificats, que fan 
algun comportament que no és adequat, els identifiquem i parlem amb els operadors, la 
gent que els contracta, perquè aquests comportaments siguin corregits. Com seria 
aquest cas.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
El tema del pàrquing d’autocars, la proposta que s’està treballant i que va sortir en el 
procés participatiu, on tothom podia fer les seves propostes, era més aviat que els 
autocars no entressin a la ciutat i, per tant, treballar un tema de park and ride o 
sistemes així, que no entrin aquesta quantitat els autocars. Es calcula que hi ha uns 
dos milions de visitants a la Sagrada Família que arriben en autocars i, per tant, s’està 
treballant tant amb l’arribada dels autocars com amb el volum de persones que es 
mouen en cada grup, ja que una de les coses que s’ha identificat és que a part del 
nombre de turistes, el problema és com van d’apinyats. És diferent que arribin 50 
persones amb un degoteig que no pas 50 persones que es mouen compactes per una 
vorera de 5 metres.  
 
Hi ha molt debat sobre el tema del decreixement turístic. Hem de combinar tant el 
nombre de places dins la ciutat de Barcelona com el nombre de visitants. A la Sagrada 
Família tenim un problema més de gent que ens arriba, independentment d’on 
s’allotgen, i com s’encara la qüestió del turisme no és estar en contra del turisme, sinó 
com el turisme és realment una oportunitat que no vagi en contra dels drets de les 
persones que viuen en aquell territori on hi ha unes altres persones que vénen a visitar. 
El clima d’acollida als visitants no és un problema de convivència al barri, el que sí que 
és una dificultat és la massificació en algunes zones, tal com heu explicat algunes de 
vosaltres, el que ens trobem en el dia a dia.  
 
Sobre la qüestió de la venda no sedentària, no sé si vols... 
 
 
Sr. Màxim López 
 
Pel que fa a la venda no sedentària estem fent el mateix procés que amb les terrasses. 
Estem treballant amb ells comunicant-los que l’espai que queda lliure, independentment 
de l’espai en què hi ha les persones mirant la mercaderia, ha de ser de 4,5 metres. És 
a dir, aplicarem el mateix criteri i treballarem amb ells, de moment amb una proposta 
per part seva d’on són les millors localitzacions perquè tinguin en compte aquesta 
solució, que és complicada, i després treballarem amb el conjunt de veïns i veïnes si 
aquesta solució és la més adequada.  
 
Dit això, també comentar que aquestes parades que hi ha s’han anat reduint en el 
temps. Abans eren bastantes més, a poc a poc van sent menys, perquè no existeix el 
traspàs de la llicència, és un tema que s’ha d’extingir, però en aquests moments per a 
algunes persones és la seva manera de viure.  
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Només t’hauries de fer una pregunta: Tens alguna llicència per desenvolupar l’activitat? 
Si no tens la llicència, aquesta activitat no és legal. A més, aquesta tipologia d’activitat 
de lloguer d’habitacions no està recollida, o poses un establiment d’allotjament turístic, 
ho hauries de fer tipus pensió, però no és llogar una habitació, és llogar una altra cosa. 
El que estàs fent ara no és el més adequat.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
En todo caso, las molestias en la escalera, ya sean de los vecinos o de la persona que 
te acompaña en casa, pueden ser objeto de quejas y sanción por parte del 
Ayuntamiento.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Pel que fa al tema de les terrasses, l’ordenació que es proposa redueix el nombre de 
taules. No sé si no m’he explicat bé, però a l’entorn del temple no hi podrà haver 
terrasses excepte a la vorera de Provença. Tot això ha sigut un procés on tothom hi ha 
anat dient la seva, i una de les opcions que van posar els veïns sobre la taula va ser 
que no hi hagués cap taula, i al final vam adoptar aquest criteri d’assegurar els 4,5 
metres per poder permetre algunes taules, ja que dins l’entorn de la Sagrada Família 
els mateixos veïns fan ús d’aquestes terrasses. Per tant, a l’entorn del temple qui 
podria mantenir alguna taula a la terrassa, en una sola filera, no en dues com tenen 
ara, són tots els establiments que hi ha a la banda de muntanya de Provença entre 
Sardenya i Marina.  
 
 
Sr. Màxim López 
 
María Jesús, el tema dels agents cívics és una bona proposta i és una de les tasques 
principals que estan fent en aquest moment, controlar tant els comportament dels 
vianants, que a vegades no es comporten adequadament, com dels ciclistes. És una 
tasca d’avís i d’informació, després hi ha tot el control que fa la Guàrdia Urbana, que 
primer és d’avís i finalment de sanció, al carril bici de Provença, que a més és un dels 
més utilitzats.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Passem a l’últim punt, la situació del Niza i la proposta d’ateneu.  
 
Si us sembla, fem el mateix format, una primera presentació de la situació i, després, 
un torn obert de paraules amb un retorn.  
 
No sé si tothom té al cap com hem arribat fins aquí, però creiem que és important situar 
que el Govern anterior va ser el que va aprovar un Pla de millora urbana que va 
generar uns drets adquirits als promotors d’aquest pla, a Cel Urbà, que és la promotora 
que fa tant l’edifici de pisos com la caixa del subsòl de l’interior d’illa, i la urbanització de 
l’interior d’illa. Durant els últims dos anys la plataforma Recuperem el Niza ―alguns de 
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vosaltres en formeu part― ha reivindicat aquest espai com a equipament per a 
diferents usos, i havia detectat que hi havia uns usos que faltaven al barri de la 
Sagrada Família. I el que vam fer quan BC vam entrar a l’equip de govern del districte 
va ser assumir com a vàlid aquest procés participatiu ciutadà que la plataforma havia 
realitzat i començar a treballar per poder ubicar aquestes necessitats detectades, 
primer al Niza i, després, allà on sigui possible.  
 
Des del Districte s’han buscat totes les maneres legals per recuperar l’antic cinema 
Niza però no les hem trobat. La llei protegeix qui tenia uns drets adquirits en aquest Pla 
de millora urbana. És a dir, el privat té una sèrie de drets adquirits, que els compartim o 
no. Per exemple, la plataforma Recuperem el Niza feia èmfasi ―després tindreu temps 
per explicar els vostres arguments― en el fet que ja hi havia moltes superfícies 
comercials al barri i que el que necessitàvem era una sèrie d’altres coses i no aquest 
Mercadona dins l’illa del Niza.  
 
Durant aquests últims mesos el Districte ha treballat diferents opcions, tant amb el 
promotor del PMU com amb el futur operador del local de l’interior d’illa del Niza, per 
buscar la millor sortida a aquest conflicte. En tot moment s’ha informat la plataforma, i 
també hem fet arribar al promotor les demandes que ens havíeu fet arribar.  
 
El Districte va mantenir contacte amb les dues parts implicades i els va traslladar la 
voluntat de donar sortida a la demanda de trobar un espai cèntric al barri de la Sagrada 
Família on desenvolupar-hi un ateneu autogestionat, gestionat per les entitats del barri.  
 
Ara, la proposta que presentem, perquè creiem que és important que el Consell de 
Barri en tingui coneixement, és que es va concretar una trobada entre la plataforma, el 
promotor, l’operador i el Districte de l’Eixample on tothom va exposar els seus 
arguments, i es va arribar a un principi d’acord. Aquest principi d’acord està pendent 
que cada una de les parts de la reunió hi doni el vistiplau. Aquest principi d’acord 
consisteix a adquirir un local situat a Nàpols, entre Provença i Rosselló, és a dir, molt a 
prop de l’interior d’illa de l’actual Niza, que s’haurà d’adequar per poder-hi ubicar el 
futur ateneu de la Sagrada Família.  
 
Dir que gràcies a la lluita i a la persistència veïnal, que ha posat sobre la taula la 
necessitat d’un espai amb aquestes característiques, tant l’Ajuntament com el promotor 
faran l’aportació econòmica necessària per fer realitat aquest nou equipament al barri.  
 
El local que s’ha trobat té 1.300 m², és molt cèntric, té una bona il·luminació en 
l’estructura, i té les característiques necessàries per poder-hi desenvolupar 
pràcticament tots els usos o necessitats que s’havien identificat, excepte el d’espai 
familiar o ludoteca, que haurem de trobar algun altre espai, perquè són 1.300 m², no 
són els 2.000 del Niza, i ens faltava aquesta peça. Però amb tot això defensem que 
aquest nou equipament pot ser, si es tanca el principi d’acord que expliquem, un nou 
espai on consolidar i enfortir el teixit veïnal, juvenil, associatiu del barri, i un espai des 
d’on seguir repensant el barri en el qual totes i tots volem viure. Aquesta és la proposta 
que us portem.  
 
Fem un torn tancat de paraules.  
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Sra. Montserrat Ballarín  
 
Quatre paraules.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Primer, apuntem a tothom. Així és més fàcil.  
 
(Van apuntant els noms de qui vol intervenir.) 
 
Per tant, tenim la María Jesús, el Joan, el Ricardo, el Quico, el Ramon, el Paco i la 
Mireia.  
 
 
Sra. María Jesús Peláez 
 
Nosotros, Ammbar, necesitamos 20 o 30 metros de espacio y un lavabo. ¿Podremos 
entrar en este equipamiento del que estáis hablando?  
 
 
Sr. Ricardo 
 
Ya te digo yo que sí.  
 
Tres ideas. La primera, lo que ha dicho el compañero, el Ayuntamiento no ha visto 
cómo revertir, a pesar de que hay una impugnación del tema, el Plan de Mejora 
Urbana. Toda la legislación o todo el aparato jurídico de Cel Urbà, los promotores, y la 
actividad comercial tienen el aparato legal.  
 
Dos. La plataforma lleva funcionando desde hace dos años. Hemos hecho una serie de 
actividades reivindicativas en la calle, y hemos visto los límites que tiene esa 
movilización de presionar al Ayuntamiento y a las instituciones para que haya una 
alternativa con posibilidades reales de que ahí no se haga el Mercadona y se haga un 
ateneo. Eso ha demostrado sus límites.  
 
Tres. Si hay una posibilidad real y es una necesidad muy clara de tener el ateneo 
donde totas las instituciones y el tejido asociativo puedan tener su lugar… Este señor 
quiere todo el ateneo, los 1.300 m², para los jubilados, como centro de día. Yo digo que 
puede tener su centro de día, pero también tienen que estar los jóvenes, los temas 
culturales, organizativos y asociativos de todo tipo. Y es una posibilidad fabulosa para 
que la Sagrada Familia tenga un ateneo, que es una reivindicación histórica y 
fundamental por parte de la Asociación de Vecinos.  
 
Aunque no sea ejecutivo, pero sí orientativo, me gustaría dejar clara la situación. O 
tenemos el ateneo, y hay que decir si estamos de acuerdo o no, o seguimos 
reivindicando, sin saber las posibilidades reales que podemos tener, que echemos 
atrás lo que ahora parece impensable y no tener el ateneo. Una votación orientativa por 
parte de este Consejo de Barrio de lo que piensan los vecinos, si es factible, me 
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gustaría hacerla, aunque sea de manera orientativa, si es factible y lo consideran 
necesario.  
 
 
Sr. Quico  
 
Des de fa 30 anys el negoci més important que hi ha a tot el món és el negoci de l’oci. 
El negoci de l’oci. I al segle XXI, encara més.  
 
Totes les tecnologies que tenim, els iPhone són oci. Tots els jocs que es fan amb 
electrònica és oci. Tot el turisme és oci. Tot el descans és oci. Sortir al carrer a prendre 
una cervesa, asseure’s a un bar, a una terrassa, reunir-se les famílies... tot això és oci. 
L’oci és el més important i el negoci més gran del món. Qui vulgui posar barreres a això 
és voler posar barreres no al mar, sinó a l’espai.  
 
Una cosa és regular, una altra cosa és prohibir. Contra la propietat privada i contra la 
societat civil, que és la que ha d’impulsar i fer funcionar un país, primer la societat civil i 
després els organismes que han d’estar al servei d’aquesta societat civil. El que no 
podem fer és posar la societat civil al servei dels organismes. I això s’ha de tenir 
present, per davant de qualsevol cosa que es vulgui fer, si es vol que això tingui un 
futur, que sigui viable, i que ens doni a tots la garantia que tindrem l’avenir per a 
nosaltres, els nostres fills i els nostres néts garantit. Pensin, els que diuen que no 
vinguin turistes, perfecte, fora bars, perfecte. Simplement una cosa, els que ara tenim 
una certa edat estem cobrant una pensió, els que sou més joves, no sé si podreu 
arribar-la a cobrar. Creem llocs de treball, fem que la gent cotitzi, si és possible que 
tinguin sous més elevats, i generem recursos per poder-nos-en sortir i tirar endavant. Si 
no, la resta és pa per avui i gana per demà.  
 
 
Sr. Montserrat Ballarín 
 
Això no té a veure amb la proposta del Niza i de l’ateneu.  
 
Sr. Ramon Marquina 
 
Hola, bona tarda.  
 
Sóc Ramon Marquina. Fa 15 anys que em dedico a ajudar la gent gran. El company ja 
ha demanat alguna cosa que jo reivindico sempre, ja em coneixeu. Però ara aprofito 
l’ocasió que parleu d’aquest nou local que adquirireu per dir que seria possible fer-hi no 
un centre cívic, que també el necessitem perquè en el que estem ara està a tope i ja 
sabem que hi ha projecte de millora, in saecula saeculorum, però sí un espai de centre 
de dia.  
 
Darrerament reivindico molt la qüestió del centre de dia. El company que ha parlat 
abans ha preguntat si hi havia algun centre de dia al barri. Que jo sàpiga n’hi ha dos, 
pagant. Es tracta d’un centre de dia subvencionat. Que no fóra el típic del centre de dia, 
que és l’aparcament de persones que van allà, els deixen i els recullen al vespre. 
Potser un centre de dia per hores, per exemple. Uns centres de dia en què els 
cuidadors, que per desgràcia ja tenim una certa edat, de 75 en amunt, de persones de 
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90 i escaig, hi poguéssim anar i deixar la persona, normalment pare o mare, durant 
unes hores per poder tenir un respir.  
 
Veig l’ocasió de fer el que demano, perquè no demano un gran edifici amb unes grans 
instal·lacions, simplement un centre petit amb serveis, i sobretot amb algú adequat que 
cuidi d’aquestes persones. Tingueu-ho en compte, si us plau, a l’hora del repartiment 
del terreny. Reivindico, com ha dit el company, que som un barri de gent gran, cada 
cop en som més perquè no ens morim ni que ens matin. Per tant, aneu pensant-hi. 
Gràcies.  
 
 
Sr. Joan Itxaso  
 
Jo espero no allargar-me gaire, però com que m’ha tocat viure aquest tema molt de 
prop, no sé si sabré resumir el que sento en aquests moments.  
 
A finals de la setmana passada vam tenir una reunió, la junta de l’Associació, perquè 
ens vam adonar que estàvem en el punt que s’havia de prendre una decisió sobre el 
tema del Niza i la proposta de l’ateneu. Vam fer unes reflexions i vam acordar fer-les 
arribar als nostres afiliats.  
 
Potser repeteixo alguna cosa que ha dit el Jordi, però nosaltres vam reflexionar sobre el 
fet que després de dos anys de lluita, en què l’Associació s’hi ha deixat la pell perquè 
ho va liderar, junt amb la plataforma del Niza, fa uns quatre mesos que l’Ajuntament 
ens comunica que estava lligat de peus i mans pel PMU i que s’estava mirant l’opció de 
veure el tema de l’ateneu, que havia tingut un ressò social important, i mantenir-lo i 
recuperar-lo en un altre interior d’illa, tenint en compte el tema legal i perquè es va 
intentar fer la compra al promotor, que va demanar 12 milions d’euros per un interior 
d’illa, no per tota la peça, i és una barbaritat. Aquestes converses, tal com ha dit el 
Jordi, han acabat com ha explicat.  
 
A part de la compra de l’ateneu, que estaria previst que entrés en funcionament l’any 
2018, també voldria comentar que es va parlar, tant amb l’Ajuntament com amb els 
promotors, que l’interior d’illa enjardinat que és d’ús públic podria tenir alguns elements 
tècnics per poder desenvolupar activitats en un lloc tan emblemàtic com l’interior d’illa 
de l’illa Niza. Es va quedar que es faria aquest esforç.  
 
A més, com que va ser un procés una mica llarg, bastants membres de l’associació i de 
la plataforma vam conèixer una mica el local, el lloc on estava, i crec que és un lloc que 
no es pot deixar escapar, com es diu en llenguatge quotidià. La plataforma del Niza 
planteja dues alternatives, dues opcions. Una, l’ateneu i aquest interior d’illa temàtic o 
bé continuar, com ha dit el Ricard, la mobilització en contra d’un supermercat.  
 
Us informo, com a veïns del barri, que la plataforma vam decidir que el dia 11 de juliol, 
dilluns vinent, farem una assemblea oberta per votar per quina de les dues alternatives 
continua la plataforma, si és a favor de l’ateneu del barri o en contra del Mercadona al 
Niza.  
 
Tots els membres de la junta de l’Associació vam veure clarament que l’alternativa ha 
de ser l’ateneu. Per què? Perquè pensem que és una conquesta de la lluita veïnal. 
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L’ateneu no ha caigut del cel, ve de tota una lluita i una empenta d’un barri. Una lluita 
que ha tingut la resposta que ha tingut, no és la resposta que ens hauria agradat per 
tenir la suficient força per tombar el Pla de millora urbana, però aquesta resposta avui 
té uns resultats. A més, nosaltres pensem que aquesta resposta està força esgotada. 
Vam tenir un índex de la resposta del barri, sobretot pel que fa a la mobilització més 
important que vam fer el dia 20 de febrer, i agreixo la participació de tothom, però la 
mostra de força no va ser la que nosaltres esperàvem.  
 
Un altre factor que vam posar sobre la taula des del principi, i hem anat de la mà del 
mercat municipal, és el compromís que es facin inversions al mercat municipal i 
s’abordi una situació de degradació. Considerem que amb la invasió del Mercadona i 
de l’altre que estan fent, l’Ajuntament té una responsabilitat. En el darrer Plenari, l’antic 
regidor Agustí Colom ja va anunciar que es faria la segona fase d’inversió al mercat, 
sembla ser que està en marxa, i des de l’Institut de Mercats estan impulsant un procés 
de dinamització del mercat.  
 
El tema de la zona singular era un element important. La nostra idea era que hi hagués 
un petit local allí mateix, però no ha estat possible. Però si després ho lliguem a 
l’ateneu o a un altre equipament, pensem que fins i tot el tema de l’espai familiar es 
podria resoldre.  
 
En aquesta situació, nosaltres pensem que optar per la via de continuar les 
mobilitzacions requereix moltes forces i penso sincerament que no les tenim, encara 
que som els que més hem lluitat des de tots els aspectes: econòmic, social, al carrer, 
etcètera. En conseqüència, seguir aquesta via significaria la pèrdua de l’ateneu, 
l’oportunitat que tenim ara difícilment es donaria a curt termini i a mitjà termini.  
 
L’Associació pensem que també hem de ser intel·ligents, pensem que els principis són 
importants, els hem mantingut en tota la lluita del Niza, però també és important avaluar 
les conseqüències de les nostres actuacions, i sobretot les conseqüències envers el bé 
comú del barri.  Per això pensem que acceptar la proposta de l’Ajuntament no implica 
en absolut que renunciem a un urbanisme més just o renunciem a uns usos més 
adequats a les necessitats del barri. És més, tenim l’experiència de tota aquesta lluita, 
farem un informe que adreçarem als grups municipals perquè revisin la llei urbanística 
que regula els interiors d’illa, i també tornem a emplaçar l’Ajuntament que de manera 
immediata s’ha de fer un pla d’usos per al barri.  
 
I finalment, a part d’aquestes raons més de grup i de maneres de fer i de pensar que 
s’han de respectar, pensem, com deia abans, que hem de pensar en el barri i ens hem 
de preguntar on actuen els grups municipals del barri? Ho sabeu? Necessitem un 
auditori i una sala polivalent, per a grups de treball, de teatre, per poder anar a veure 
obres de teatre, per la dansa, tenim entitats que lluiten aferrissadament per mantenir-
se, per a les corals del barri que van pidolant per esglésies i diferents llocs perquè no 
troben un lloc on poder actuar o assajar. Necessitem un espai per a l’escola d’adults i 
les aules universitàries per a gent gran. Necessitem un espai familiar. Necessitem un 
espai per a la creativitat del joves. Necessitem un centre cultural de referència al barri, 
com a punt de trobada de totes les inquietuds socials i culturals. Necessitem elevar el 
nivell d’il·lustració del barri perquè il·lustrats serem més lliures i solidaris. Necessitem 
l’ateneu com l’aigua de maig.  
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Sr. Paco 
 
Yo firmo lo que acaba de decir Joan. Yo haría reflexionar a todos los que estamos aquí 
sobre el papel que ha cumplido en toda esta lucha la Asociación de Vecinos. Lo digo, 
además, porque recientemente me ha tocado vivir esta lucha, la he vivido un poco de 
lejos pero he visto otra de cerca, la de Henkel.  
 
Nos hemos encontrado en una situación similar, que es que el Ayuntamiento anterior, y 
esto ojalá no lo olvidáramos cuando lleguen las elecciones, esa gente que tanto claman 
en algunos temas sobre la identidad, pero la pierden cuando viene un promotor, 
cuando viene un fondo buitre, como pasó con Henkel, y que antes de perder las 
elecciones dejaron atadas y bien atadas, como Franco en su día, una serie de cosas. 
Dejaron atado la Henkel, dejaron atado el Mercadona, y seguramente dejaron atadas 
muchas más cosas para que los vecinos no pudiéramos tener lo que reivindicamos 
desde hace tiempo. 
 
En cuanto a la Henkel, nos hemos encontrado con una situación similar. Después de 
un año y pico de lucha teníamos todas las leyes… como es normal las leyes siempre 
están del lado de los poderosos porque son los que las hacen para eso… Por las leyes 
no podíamos ganar nada en esa pelea. Desde el principio, afortunadamente, tuvimos el 
apoyo de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia y nos dio la espalda la 
Asociación de Vecinos del Camp d’en Grassot. Esto no tendríamos que olvidarlo 
porque esa asociación de vecinos tiene un local que iría muy bien a la compañera, lo 
tiene en la Sedeta y no lo utiliza para nada, porque lo único que hace esa asociación de 
vecinos en el barrio es la fiesta que va a hacer ahora.  
 
Lo que quería decir es que pienso que llegado el punto al que llegamos en cuanto a la 
Henkel, que era que aceptábamos una propuesta en la que iban incluidas una serie de 
reivindicaciones vecinales, entre ellas una donación que hacía el promotor para el 
barrio, un espacio de un mínimo de 200 m² útiles para equipamientos para el barrio, o 
seguir en pelea. Seguir una pelea estéril, la verdad es que hay momentos que cuando 
ves que no hay más posibilidades a nivel legal y a nivel de fuerzas, y pienso que 
estamos en una situación similar a la del Niza, llega el momento de decir que hasta 
aquí hemos llegado y coger esto, porque de la otra forma lo vamos a perder todo.  
 
Firmo lo que ha planteado Joan, también lo que ha planteado Ricardo, y mi 
reconocimiento a la labor de la Asociación de Vecinos, porque gracias a ellos tenemos 
lo de la Henkel y ahora tendremos lo del Niza.  
 
 
Sra. Mireia 
 
Hola.  
 
Hi ha una altra via, que no sé si se la planteja algú, que és l’ocupació. Jo no he ocupat 
mai res, però em faria il·lusió. Ho dic de debò.  
 
(Parlen tots alhora.) 
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Exacte. Hem arribat a aquest punt que és tan estèril, com ha dit el company, doncs 
intentem obrir la porta, entrem, netegem una mica les runes, potser es pot fer alguna 
cosa, no ho sé.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
Mireia, tu i jo segurament som les més novates en aquest punt perquè hi ha molta feina 
al darrere. Potser la gent que hi està treballant seria als qui hauríem de deixar... Tu i jo, 
les dues.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Tanquem aquest punt, entomem les aportacions i tot allò que heu fet. Cadascun dels 
espais tindran els seus moments per validar-ho. Des del Districte entenem que aquesta 
necessitat és real, té el suport del Consell de Barri, i seguirem treballant en aquesta 
línia d’aconseguir aquest nou local al barri de la Sagrada Família. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
Simplement reiterar que això és un tema que ens depassa, tenim molta il·lusió 
dipositada en aquest procés, sense cap voluntat d’interferir-hi, i esperem que es 
resolgui de manera adequada.  
 
Passem a l’últim punt, que és el de diversos. Hi havia algunes intervencions pendents.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Primer, el tema de les vibracions del metro, que van fer la petició via la Comissió de 
Seguiment.  
 
Fem un torn tancat de paraules. Us demanaria que els que ja heu parlat no repetiu, 
perquè, si no, en cada punt parla la mateixa gent.  
 
Per tant, les vibracions. El Pol. Algú més?  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
Primer parlen de vibracions i després hi ha torn obert.  
 
Tinc apuntats el company de les vibracions, el Pol, l’Eloína, la Maria Rosa, el Pau, la 
Maria Lluïsa i el Jesús.  
 
Intentem ser breus perquè tothom se’n vol anar cap a casa.  
 
 
Sr. Xavier Prats 



Acta del Consell de Barri de Sagrada Família del 4 de juliol de 2016. Transcripció literal de l’enregistrament.   29 
 

 
Ja em coneixes, Jordi, és pel tema de les vibracions de la línia 2 del metro. Fa dos anys 
que anem darrere d’aquest tema, amb unes vibracions que van augmentant cada 
vegada més.  
 
Hem tingut dues reunions amb la gent de TMB i amb la gent de la Generalitat. Vull 
agrair especialment a l’Olga el seguiment que ha fet del tema. En la primera reunió 
se’ns va dir que es prendrien una sèrie de mesures, que s’havien de canviar les soles 
de la via del metro del revolt que fa a Castillejos, i que en principi era un tema de 
manteniment, que es comprarien les soles, hi havia pressupost per fer-ho. En principi 
s’han comprat i estan disponibles, i simplement era un tema de manteniment. Hem fet 
diverses mesures de les vibracions, la llei diu que fins a 75 dB no estan obligats a fer 
cap actuació. La mesura que s’ha pres ha donat 67 dB, no hi arriba, però ens han dit 
que igualment ho han d’arreglar, però el compromís d’ells a la reunió va ser que el mes 
de juny ja estaria arreglat, que manteniment de TMB faria els canvis, i la darrera 
resposta que vam tenir fa 15 dies és que no sabem quan s’arreglarà. Ara s’ha de licitar, 
quan en principi era un tema de manteniment, i diuen que ho faran després de l’estiu.  
 
No sé com afecta un veí o un altre veí, però encara que siguin 67 dB, si cada tres 
minuts tinguéssiu una vibració com aquesta a casa vostra... és insuportable, a part del 
mal estructural que pot fer, que ho desconec.  
 
La reivindicació és que hi havia un compromís pres en les reunions amb TMB i la 
Generalitat, i aquest compromís l’estan incomplint totalment. Crec que s’hi ha de posar 
remei.  
 
Vull fer un comentari d’un altre tema totalment diferent. Demanar a l’Ajuntament, si us 
plau, que si aquest any per la Mercè es fa la festa a la Damm, que la Guàrdia Urbana 
ho reguli d’una forma més lògica que no sigui fer de cop el desviament de Castillejos 
cap a baix, perquè es fa un tap brutal. Crec que és fàcil que ho vagin desviant a poc a 
poc.  
 
 
Sr. Pol Rojas 
 
Hola. Sóc el Pol.  
 
No he demanat torn de paraula abans perquè he pensat que no era l’espai ni el 
moment, que respecte a l’espai del Niza persones que no hi estaven implicades podien 
preguntar dubtes i aquest era l’espai de debat per resoldre’ls, però ara sí que he 
demanat torn de paraula perquè crec que les intervencions han estat una mica 
desiguals.  
 
El que la plataforma ens plantegem de cara a dilluns vinent és un debat sobre com 
sortir del pas de dues posicions molt igualades. No ens ve de gust prendre aquesta 
decisió perquè, per una banda, vol dir renunciar a una lluita i, per altra banda, vol dir 
tenir una oportunitat d’un equipament que ens faci créixer més al barri. Són coses que 
mai vols decidir si una o una altra, posar-te en aquesta posició.  
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Crec que ara no és el moment de parlar sobre els arguments de l’altra banda, però sí 
que demanaria a les persones que d’aquí a dilluns... la plataforma llançarem un 
document informatiu i una campanya informativa de cara a apoderar les persones i les 
veïnes del barri perquè dilluns puguin decidir cadascú amb arguments i de manera 
crítica, i seguir estar atentes aquests dies, d’aquí a dilluns.  
 
Per altra banda, també volia afegir, no sé si hi són, pel que fa a Ammbar, hi ha hagut 
dues intervencions sobre els usos d’aquest equipament, i jo us convidaria que us 
suméssiu a la plataforma. Sembla que la lluita de la plataforma durant aquest temps 
s’ha portat des d’un caire molt veïnal, però les entitats hi tenen molt a dir, perquè tenen 
moltes necessitats, i a la plataforma estem mancades de forces en aquest sentit, hem 
de donar molta més potència al nostre discurs. Per tant, cal que Ammbar, l’Esbart... les 
entitats del barri s’hi sumin. Faig una crida en aquest sentit, que ens responsabilitzem 
tots, que una vegada aquesta lluita estigui assolida no podem anar de manera 
clientelista a demanar el meu espai, «hi haurà lloc per a mi o no?», crec que el procés 
l’hem de fer totes. També perquè durant el procés de construcció d’aquest equipament 
puguem tenir en compte les demandes de totes, perquè fer l’exercici de què és el que 
necessita el barri i fer-ho des de la teva parcel·la és molt difícil, i crec que la plataforma 
és un espai on podem compartir això.  
 
 
Sra. Eloína 
 
Jo també sóc novata aquí, i a sobre he arribat al final.  
 
Jo sóc veïna d’adopció, fa relativament poc que sóc aquí, deu anys, i amb molta il·lusió. 
Sóc barcelonina, i molt orgullosa de ser-ho. M’he adaptat molt bé a viure aquí, m’ha 
agradat, m’he sentit acollida, sí que potser és una mica fred pel que fa al turisme. 
També he de dir que, tot i que no m’hi dedico, sóc professional del turisme.  
 
Fa uns dies em vaig trobar amb una situació molt desagradable. Tinc una nena petita i 
pel carrer Marina no es pot caminar. Vol dir que quan portava la nena amb el cotxet no 
em podia moure. Actualment, caminant passa el mateix. He intentat parlar amb una 
guia, li he parlat en quatre idiomes i no m’ha respost, ha passat de mi. M’he adreçat a 
un agent cívic i ha fet exactament el mateix. En aquell moment va passar la Guàrdia 
Urbana, se’ns va escapar una mica el grup, al final la vam localitzar, quan ens 
pensàvem que l’havíem perdut, i va contestar malament a la Urbana. I l’única solució 
que vaig trobar va ser posar una denúncia, però crec que jo no m’he d’encarregar 
d’això.  
 
Entenc que si tot el món vol passar per aquí per veure la Sagrada Família, que hi 
passin, i per davant de casa meva, em sembla genial. Però que aquests 18 euros que 
costa l’entrada em repercuteixin en una certa qualitat de vida. Simplement, poder 
caminar per la meva vorera.  
 
La solució no la sé, que es talli el trànsit des de Diagonal cap amunt. 18 euros per 
persona, amb la riuada de gent que passa, crec que ho justifica. Vivim en una ciutat 
que és de les més contaminades del món. Al Japó, passes per carrers com la Diagonal 
i sents els ocells, perquè els cotxes són elèctrics. Aquí no. Estem en un nivell en què a 
Europa moren, m’atreviria a dir, milions de persones i, si no, el CREAL, a la 
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Barceloneta, està fent estudis d’això. Morts directament relacionades amb la 
contaminació ambiental. El nivell d’intel·ligència i de resultats acadèmics de les 
criatures es veu reduït pel nivell de contaminació acústica, això em sembla molt greu. I 
el fet que a les persones ens pot afectar més el soroll, i m’hi incloc, també incideix en el 
fet de poder tenir Alzheimer en un futur. Crec que hem de millorar la nostra qualitat de 
vida. Tallar el carrer Marina des de Diagonal, amb la riuada de gent que hi passa, no 
trobo que sigui inviable.  
 
En principi s’havia regulat que la pujada fos per Marina i la baixada per Sardenya. Això 
no es fa. Hi ha coses al·lucinants, per exemple, autobusos que paren a València a 
deixar els turistes, encara passa això. Però és que jo m’he trobat amb una persona 
treballadora de TMB a la cantonada i li he dit: «Fes alguna cosa, què podem fer?», i em 
toca l’esquena somrient i diu: «¿Qué te molesta, si es un minutito?». Jo m’he trobat 
amb això, no estic mentint, no estic exagerant.  
 
Després, hi ha diverses coses. Ara que estic en una cooperativa de consum ecològic hi 
ha gent que em diu: «Per què no te’n vas a viure fora de la ciutat?». Considero que no 
he d’anar a viure fora de la ciutat. Visc en una ciutat que m’encanta i crec que puc 
continuar gaudint-ne, jo i la gent que tinc al voltant, perquè hi ha coses de respecte que 
es poden mantenir. Hauríem d’estar orgullosos. Tenim un lloc per fer compostatge aquí 
al barri, diria que no n’hi ha enlloc més, etcètera. S’hauria de donar molt més valor a 
coses que tenim i que potser no estem donant a conèixer perquè es faci un servei més 
de comunitat. Per exemple, en alguns barris hi ha plantes al costat dels arbres, les 
criatures podrien col·laborar-hi i sentir-se molt més involucrades. En definitiva, un barri 
molt més humà, i penso que ens cal. Londres té el centre tancat al trànsit. Potser el 
carrer Marina podria seguir aquesta línia. Un tramvia que uneixi la ciutat. Crec que ho 
hem d’aconseguir ja. Jo vull deixar un món ja no millor per a la meva filla, però sí no 
molt pitjor, i és decebedor quan veus com van les coses.  
 
 
Sra. Maria Rosa 
 
Abans de venir aquí m’havia plantejat com a veïna, com a trepitjadora d’aquesta ciutat 
cada dia amb el Bernat, amb el meu company, veure quina cosa podia dir que percebo 
que no està del tot endreçada i us pugui transmetre, i és la meva consideració sobre les 
bicicletes. Jo no vaig en contra de la bicicleta, però sí de l’incivisme.  
 
I voldria parlar de l’estat en què es troba la pavimentació de molts dels carrers del 
nostre Eixample. Jo visc a l’extrem del barri, tocant a Dos de Maig, i potser no se’ns 
cuida tant com a altres llocs.  
 
Voldria fer una consideració sobre la circulació dels vehicles de dues rodes amb motor 
o sense. És un fet el descontrol existent respecte a aquests vehicles en aquest moment 
a la nostra ciutat i al nostre barri. Pel que fa a les bicis, no respecten el seu carril allà on 
hi és, van contra direcció i no respecten els semàfors, anant per les voreres no 
controlen la velocitat i te’ls trobes sobtadament a les cruïlles. En definitiva, surten de 
qualsevol lloc i de qualsevol manera. Tot això crea una inevitable alarma social. Hi ha 
hagut accidents, alguns d’ells mortals, que tots coneixem. D’altra banda, crea al vianant 
una situació d’indefensió i inseguretat continuada. I al contrari, crea en una bona part 
dels conductors de les bicis la sensació que amb ells no va cap norma i que poden fer 



Acta del Consell de Barri de Sagrada Família del 4 de juliol de 2016. Transcripció literal de l’enregistrament.   32 
 

el que els dóna la gana. Per tot això, és urgent una normativa específica per a aquests 
vehicles i un seguiment del compliment d’aquesta normativa sense el qual qualsevol 
norma és inútil i ineficaç.  
 
Pel que fa a les voreres, l’anterior consistori es va dedicar a arreglar part de la 
Diagonal, el carrer Balmes, el carrer Urgell, la rambla Catalunya, part del passeig de 
Sant Joan, el passeig de Gràcia, voltants de la Sagrada Família, i tots aquests llocs han 
quedat força bé, tot i que ens podríem qüestionar si eren o no prioritaris. Ara tocaria 
arreglar, ja que parlem del nostre barri, els desperfectes que hi ha a moltes voreres, 
que estan molt malmeses a causa del pas del temps i del desgast per l’ús habitual.  
 
Començaria parlant, per exemple, d’on jo visc, de la placeta del carrer Enamorats, 
seguint per Cartagena, de Cartagena a Aragó pujant amunt, anant cap al carrer 
Provença fins arribar a l’avinguda Gaudí, tots aquests carrers estan molt boteruts, els 
panots de terra estan trencats, hi ha forats. Sort que vaig agafada al Bernat, que em 
priva de caure per terra perquè m’entrebanco sovint. Jo proposo si no seria factible, 
com han fet a Badalona, que de manera continuada es creessin unes brigades de 
conservació d’aquests desperfectes mentre no es faci una actuació més important i 
definitiva. Gràcies.  
 
 
Sr. Pau  
 
En primer lloc, estic totalment d’acord amb el que ella ha proposat. I enllaçant-ho amb 
el que ha dit, m’agradaria fer dues preguntes.  
 
Una és saber quines són les funcions dels agents cívics. I la segona, pel que fa al bus 
turístic que té la parada davant la Sagrada Família, hi hauria algun problema per posar-
lo a l’altra banda de la plaça, perquè no molestaria tant?  
 
(Parlen tots alhora.) 
 
Ja estava allí? Em sembla que és un error.  
 
 
 
Sra. Maria Lluïsa 
 
Ho faré curtet, perquè tots volem marxar.  
 
Jo vull agrair a la Maria Rosa el que ha dit sobre les bicicletes. Si m’hi poso jo, i ja em 
coneixeu, és el meu cavall de batalla, perquè quan no ho puc dir directament ho escric.  
 
Jo també demano una normativa, perquè ja que la gent no és cívica, almenys que hi 
hagi una normativa. Tota la vida he dit que si portessin un distintiu, una matrícula, i 
paguessin el seu impost per aquesta matrícula, segurament no passarien les coses que 
passen. Ja sé que el Bicing porta un distintiu, però el porta a la roda. Que porti el 
número al darrere.  
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Això ja seria ficar-me en un altre tema, però que consti que és una reivindicació 
constant de l’Associació de Veïns.  
 
Dues coses ràpides. No volia parlar del metro, però ja que ha sortit el tema del metro, 
sóc una de les perjudicades. Ara no parla la persona que està a l’Associació de Veïns, 
parla una persona que si arriba al 2018 i està tot arreglat, perquè sembla que serà un 
any amb moltes fites aconseguides, demano que a la meva filla se li pagui una nova 
cristalleria, perquè cada vegada que passa el metro tentinegen totes les copes que té 
dins la vitrina. Viu al carrer Rosselló 454, i no és l’única persona d’aquesta finca que 
està ficada dins del tema. En aquesta finca ja han vingut a fer les inspeccions 
adequades, han comprovat el que passa en certs pisos, el que li passa a la meva filla 
és una anècdota. Però potser no ens hauríem d’esperar tant. No és per falta de ganes 
de l’Associació de Veïns, que en aquest cas jo sóc arte y parte. I de debò, que si 
encara ens hem de tornar a esperar que ho vinguin a mirar... Hi ha persones a les 
quals se’ls belluga el moble, la taula del menjador, en aquest finca. I parlo de quarts i 
cinquès pisos, ja no parlo de l’aparcament, que seria fins i tot normal. Això és una falca 
que he posat perquè m’ha anat molt bé que traguessin el tema del metro.  
 
Dir que el company m’ha dit que ho digui jo, perquè resulta que és urbanisme, però en 
aquest cas fa servei a les persones, una d’elles jo. Carrer Padilla, xamfrà passatge 
Carsi, aquí mateix. Hi ha una verduleria, la verduleria no fa cap mena de nosa, actuen 
molt bé, però per accedir a la verduleria, quan vas pel carrer Padilla i has de creuar el 
passatge Carsi, penseu que el pendent que hi ha és pujar l’Himàlaia. Penseu que 
aquests carrers són costeruts, no puc demanar que els facin plans. He vist caure dues 
persones, i una altra amb el carro de la compra com un trineu, anava disparat i la 
persona darrere. No sé fins a quin punt es pot allisar o no, o què es pot fer amb la 
rampa. Si més no, fixeu-vos el que us dic, si la rampa ha d’existir que existeixi, com de 
pronunciada o no, no ho sé, però que posin una barana que t’hi puguis agafar quan 
pugis. A mi em sembla senzill. Ho exposo. Feu-me el favor, camineu una mica. Padilla-
passatge Carsi. Us ho passareu pipa. Per la banda d’aquí encara es pot pujar, però 
l’altra banda... jo a vegades m’agafo a la caixa de les síndries.  
 
 
 
Sr. Jesús 
 
Abans, Jordi, has parlat sobre el solar de Lepant-Aragó, però no has dit què hi fareu. A 
mi m’han arribat diverses versions. M’ha arribat una versió que diu que es farà una 
zona verda, que es farà una escola bressol, que es farà l’aparcament d’autocars i es 
farà un institut.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Quants anys has tardat a recollir totes aquestes versions?  
 
La primera versió és la correcta.  
 
 
Sr. Jesús 
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Jo ho pregunto. He dit les quatre coses, no he dit que es facin. Se’n pot fer una, l’altra o 
l’altra. No has dit què s’hi farà.  
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
Jardins, sí.  
 
Hi ha hagut un procés participatiu, ja s’ha exposat el pla d’acció, l’he vist a diferents 
indrets. A més, un jardí que quedarà molt bonic.  
 
 
Sr. Jordi Matas 
 
No sé si ho han deixat posat però van fer una exposició a l’Espai 210 de tot el projecte, 
des de la proposta dels veïns fins a la proposta que finalment va fer Ecologia Urbana, 
tenint en compte aquesta proposta. De fet, si no ho recordo malament, també la van 
penjar a la tanca del solar. Allà veig una veïna i aquí els companys de l’Associació de 
Veïns, que et poden passar tota la informació, i des del Districte també te la podem fer 
arribar.  
 
És un projecte que combina zona verda amb zones d’estada, amb alguna petita àrea 
de jocs, i fins i tot una zona on les veïnes i veïns hi puguin fer activitats de proximitat i 
veïnatge.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín  
 
Crec que podríem dividir les respostes. N’hi ha unes que són més de manteniment i 
espai públic. Tenim un Pla d’il·luminació i un Pla de manteniment que prioritzaran els 
carrers més castigats.  
 
No sé si el gerent ho vol explicar una mica més.  
 
 
Sr. Màxim López 
 
Tenim 400 illes i 1.600 trams de vorera, a l’Eixample. Com dèiem abans, la priorització 
és essencial, i el que hem fet és, tenim tot l’estat de voreres detectat, sabem on podem 
actuar o on és més necessari actuar, i l’únic que intentem és no actuar en una vorera 
on properament algú, nosaltres també, obrirem per canviar l’enllumenat. Hem buscat el 
pitjor estat de l’enllumenat, amb el pitjor estat de vorera, i això és el que prioritzem. I 
anirem fent aquests carrers. Enamorats, per exemple, és un dels carrers on renovarem 
voreres i anirem fent, com vam fer fa un temps a Padilla. L’Eixample són cinc barris i 
intentem distribuir-ho entre els cinc barris. Hi arribarem, però a poc a poc.  
Un comentari sobre això. L’Olga em comentava que no ha tingut temps de passar-t’ho. 
Ahir van tenir reunió amb la Generalitat i amb TMB. TMB és qui ha endarrerit el procés, 
bàsicament perquè s’ha disparat el cost de l’operació, deia que havia de fer una 
licitació. La Generalitat i nosaltres estem pressionant perquè aquesta intervenció es faci 
abans del setembre. Hi estem treballant, però no puc concretar-ho. Ells es 



Acta del Consell de Barri de Sagrada Família del 4 de juliol de 2016. Transcripció literal de l’enregistrament.   35 
 

comprometen a fer-ho el setembre però nosaltres, juntament amb la Generalitat, estem 
intentant que es faci abans del setembre.  
 
 
Sr. Xavier Prats 
 
I sobre la negativa per part d’ells... teòricament s’havia de solucionar ràpidament, però 
no es plantejaven reduir la velocitat. Els vam demanar, mentrestant, que redueixin la 
velocitat, però no volen.  
 
 
Sr. Màxim López 
 
Hem de pressionar entre tots per resoldre aquest tema, això és clar. És una línia de 
treball que hem estat perseguint. El que nosaltres fem és canalitzar i pressionar TMB, 
junt amb la Generalitat. Quan teníem la solució resolta, ara vénen amb un problema. 
Tornarem a insistir-hi.  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
Per la reducció de velocitat.  
 
Un comentari que havies fet sobre la Damm. No t’ho puc confirmar, però el tema del 
concert de la Damm sembla que... 
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
S’està treballant aquest any per redefinir aquest tema. Quan ho concretem, perquè 
encara no tenim la redefinició... però estem treballant perquè aquesta activitat no es 
desenvolupi, segurament, o es redefineixi d’una altra manera.  
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
Hi ha la consciència i s’està treballant per redefinir aquesta activitat.  
 
Hi ha més temes que són de model de ciutat, que plantejaves tu, que són per a un 
debat més ampli. Però compartim que la ciutat ha de ser un espai per viure, i per viure 
d’una manera més sostenible. No entrarem en el debat, però aquest és el model pel 
qual s’està treballant en aquests moments.  
 
I pel que fa al tema dels ciclistes, evidentment hi ha problemes d’incivisme, com també 
n’hi ha per part d’altres col·lectius. Hi ha una normativa per a les bicis, no per a la resta 
de ginys i vehicles a dues rodes, però s’està treballant per elaborar també una 
normativa. Efectivament, no n’hi ha prou a tenir la normativa, sinó que cal posar molt 
l’accent a fer-la complir. En tot cas, crec que aquí a l’Eixample s’estableix un control 
bastant exhaustiu sobre les bicicletes respecte a altres districtes. Evidentment, és difícil 
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