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Acta del Consell de Barri de Sant Antoni 
 
 
 
 
Data:   19 de maig de 2016 
Lloc:    Biblioteca de St. Antoni "Joan Oliver" 
Hora:    19:00h 
 
 
Ordre del dia:   

• Retorn del procés del Programa d'Actuació Municipal i de Districte 
• Presentació del procés participatiu: "Els tres mercats de St. Antoni i els 

seus entorns" 
• Precs i preguntes 

 
Presideixen la Taula: 

Ilmo. Agustí Colom i Cabau, Regidor del Districte 
Sr. Màxim López i Manresa, Gerent del Districte 
Sr. Toni Coll Tort, Secretari del Consell 
Sra. Eulàlia Corbella, Consellera adscrita al barri de St. Antoni 

 
 

 
 
A les 19:15h el Regidor del Districte Agustí Colom dóna la benvinguda als 
assistents i comença el Consell de Barri amb el primer punt de l'ordre del dia: 
 
 
Retorn del procés del Programa d'Actuació Municipal i de Districte 
 
En una sessió anterior vam mostrar la voluntat que els Consells de Barri es 
poguessin situar en un debat de temes concrets, i després se’n fes un 
seguiment. Per tant, el Consell de Barri, en lloc de ser un espai merament de 
reproducció de l’Audiència Pública, de preguntes i respostes, que el poguéssim 
centrar en alguns temes d’interès per al barri, i que els Consells de Barri 
tinguessin el paper de posar en comú, entre tots i totes, aquelles qüestions que 
poguessin semblar rellevants. 
 
Seguint aquella idea que es va plantejar, tractarem dos punts i deixarem per al 
final la possibilitat que qualsevol de vosaltres que vulgui fer alguna pregunta 
sobre qualsevol tema al regidor.  
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El primer punt serà el tema relacionat amb el PAD, el Programa d’actuació del 
districte. Aquí primer vam establir les bases del procediment, que després s’ha 
seguit, d’elaboració del PAD. S’ha fet un procés participatiu i avui el que portem 
és el retorn del buidatge d’aquest procés participatiu, que l’Eulàlia Corbella, la 
consellera del barri, us presentarà.  
 
El segon punt, serà els termes del procés de participació sobre alguns aspectes 
del mercat de Sant Antoni que també explicarà la Sra. Corbella. Ara no 
m’estendré a assenyalar de la importància del mercat en el barri, és un mercat 
que porta molts anys en obres, fruit d’algunes situacions sobrevingudes que 
han anat allargant les obres més enllà del que hauria estat desitjable. Una de 
les primeres coses que vam fer en aquest mandat va ser poder aclarir quina 
era la data de termini, el tercer trimestre de l’any que ve, perquè per Nadal 
pugui estar funcionant. Des de Mercats estan fent tots els processos necessaris 
per poder complir aquesta data d’inauguració. Ara el que es planteja, a partir 
del conjunt d’entitats del barri, veïnals, entitats de comerciants, paradistes, és 
que hi ha alguns aspectes susceptibles de poder ser debatuts entre tots. Hi ha 
un procés participatiu sobre algunes d’aquestes qüestions, que no afecten ni el 
desenvolupament de l’obra, ni el de parades, que segueix el procediment del 
mercat, perquè tot això ja està decidit. Però sí que hi ha aspectes sobre l’entorn 
que no estan decidits, i aquí podem tenir-hi un paper perquè entre tots puguem 
donar-li aquelles funcions o definicions més adients i que permeti que aquest 
mercat recuperi el fet de ser no només un punt de venda fonamental per al 
barri, sinó també ser un punt central de l’activitat del barri.  
 
 
El Regidor dóna la paraula a la Sra. Eulàlia Corbella per a que expliqui el 
segon punt de l'ordre del dia: 
 
 
Presentació del procés participatiu: "Els tres mercats de St. Antoni i els 
seus entorns" 
 
El PAD és el Pla d’actuació del districte, que és el que marca les actuacions a 
fer durant els anys de mandat. Es va començar a principis d’any amb propostes 
que es feien des de l’Ajuntament i es van penjar en una web on la ciutadania, 
tant a títol individual, com des d’entitats, associacions de veïns, podien fer-hi 
propostes. Després d’això, es van fer tot un seguit de debats participatius 
centrats en els temes i també ubicats territorialment, segons on convingués 
més pel tema, en un barri o en un altre. Se’n van fer sobre turisme, salut, 
educació, tots els temes que componen els eixos del PAD, que està dividit en 
cinc eixos. D’aquí n’han sortit milers de propostes. Tot aquest procés ha acabat 
configurant un seguit d’actuacions que formen el Pla d’actuació de districte.  
 
Aquí quan entràveu hi havia un tou de fotocòpies ―si no n’hi ha per a tothom, 
si no, les compartim―, que és el primer buidatge que s’ha fet de totes aquestes 
propostes i actuacions. És un document provisional, però creiem que és 
important poder-vos fer aquest retorn, ja que molta gent hi ha participat tant a 
títol individual com des de les seves entitats. Així podeu veure quines són les 
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actuacions que estem treballant ara per anar acabant de configurar aquest 
PAD.  
 
En el document que teniu veureu que no està dividit per barris, no hi ha una 
secció que digui Sant Antoni, que és el tema que avui ens ocupa, sinó que està 
dividit per eixos temàtics. Podem destacar algunes de les actuacions que són 
més significatives per a Sant Antoni.  
 
Hi havia una proposta d’establir comissions amb veïns i veïnes que hi 
estiguessin interessats, i també entitats que reivindiquen temes de drets de 
salut, que poguessin fer una comissió mixta amb la gent del Consorci i de l’ICS, 
que són els que maneguen com funcionen aquestes coses. Al CAP Manso ja 
s’estan engegant el treball de salut comunitària, s’està fent feina amb les 
entitats 
 
Hi havia una proposta destacada per a Calàbria 66, perquè es pugui fer el 
conveni amb la federació d’entitats. Aquí també hi va haver debat.  
 
Hi ha una proposta macro sobre el tema del mercat de Sant Antoni. El títol crec 
que és bastant clar, i també hi ha hagut moltes aportacions per potenciar el 
mercat de Sant Antoni basat en un model de mercat popular, de proximitat, i 
iniciar un procés participatiu per fer una redefinició conjunta dels mercats i 
entorns. És una proposta que avui, a més, podem donar per començada.  
 
Hi havia propostes pel que fa al tema de turisme, pel que fa a economia 
solidària, temes de suports a grups que fan xarxes de suport entre veïns.  
 
Hi havia propostes que venien d’entitats per acabar elaborant un pla de barris, 
si considerem que és necessari poder fer un pla d’equipaments, de mobilitat, 
aprofitant l’avinentesa que el mercat segurament reconfigurarà bastant el perfil 
que tenim al barri.  
 
La web ja està tancada, tota la part participativa ja s’ha fet, i llavors continua en 
el sentit que s’acabaran d’ajuntar totes aquestes propostes i s’acabarà 
elaborant un document final que, evidentment, estarà a l’abast de tothom.  
 
Respecte al segon punt, que és el del procés participatiu del mercat. Tenim una 
presentació.  
 
Tot això surt d’una demanda veïnal. Llavors el que s’ha fet és treballar-ho a la 
Comissió de Seguiment d’aquest Consell de Barri. Per si algú no ho coneix, 
cada consell de barri té una comissió de seguiment que està composada per 
entitats i veïns. Tothom qui hi vulgui participar, és oberta, et demanen cert 
compromís, perquè és un grup de treball, i des d’allà es va demanar que es fes 
el disseny d’aquest procés participatiu, des de la comissió, per després portar-
ho al consell.  
 
Aquest procés, tal com es va treballar a la comissió, es va demanar que tingués 
tres fases: una primera fase informativa, la segona part seria deliberativa i 
l’última fase és la de retorn.  
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La fase informativa van decidir que tingués quatre sessions principals, amb una 
presentació abans, i les quatre sessions serien les següents: La primera seria 
una explicació dels arquitectes sobre les obres del mercat, on es pogués fer un 
històric, i que ens poguessin explicar temes tècniques, que hi hagués una 
explicació de les coses en què es pot participar. Aquesta primera sessió aniria 
acompanyada, no el mateix dia, de visites a les obres del mercat guiades amb 
els arquitectes. La primera sessió la faríem el dimecres 8 de juny al vespre, és 
la data que proposem, i les visites es farien, per fer-ho més operatiu, els 
dissabtes al matí. Si algú té interès a venir a les visites, els arquitectes ens han 
demanat que els grups siguin de màxim 15 persones, per qüestions de 
seguretat. Per tant, s’ha de fer d’una manera ordenada perquè sapiguem qui hi 
vol anar. I aquí rebríem tota la informació relativa al tema arquitectònic. 
 
La segona sessió informativa d’aquesta primera fase seria sobre el model 
econòmic dels tres mercats. Tenim molt clar que des de les entitats es demana 
un model de mercat de proximitat, etcètera, doncs ens ho vindrien a explicar 
des de l’Institut de Mercats. Serien sessions informatives, però evidentment es 
podran fer preguntes i òbviament s’hauran de respondre, encara que no sigui 
l’espai deliberatiu en si. Aquesta està prevista per al dimecres següent. Com 
veieu, està tot concentrat en el juny. La idea és que es faci una sessió cada 
dimecres del mes de juny.  
 
De la tercera sessió en diem «d’espais comunitaris», que seria el tercer 
dimecres del mes. Hi haurà a la planta -1 del mercat superfície comercial, però 
també hi haurà uns quants metres quadrats destinats perquè el Districte els 
puguem posar a disposició de les entitats. Llavors, això demana un debat i una 
planificació que s’ha de fer, òbviament, amb les entitats. Aquí es podria fer una 
primera aproximació a aquests temes.  
 
I l’última sessió d’aquesta fase primera, seria la dedicada a l’espai públic que hi 
ha als entorns del mercat. Principalment hi ha els triangles, que són els patis 
que queden quan fas la creu del mercat. I la pacificació o no dels carrers 
adjacents.  
 
La segona fase, és la deliberativa, que està prevista per al mes de juliol. Tot 
això respon als tempos que són els que hem escrit a l’Ajuntament perquè tot 
això sigui realista i efectiu i després, pel que fa a les licitacions, es pugui fer 
real. La fase deliberativa no està explicada perquè la Comissió de Seguiment 
encara no ens hem reunit per dissenyar-la, com sí que vam preparar la primera 
fase.. D’aquí una setmana o dues ens tornarem a reunir la Comissió de 
Seguiment per dissenyar aquesta fase.  
 
Després d’això, els arquitectes i tothom qui hagi d’aportar coses ens faran un 
retorn. És a dir, donem un seguit d’indicacions de què vol el veïnat, i els 
arquitectes i els tècnics, baixen a comentar-nos, de tot el que nosaltres hem 
volgut proposar, com es materialitzaria sobre plànols, etcètera. Per fer això hi 
hauria una sessió segurament el mes de setembre, que encara no s’ha 
dissenyat. Tot això és perquè a finals de setembre tot el procés hauria d’estar 
acabat. Hem posat com a data de finalització el 9 d’octubre. Per fer tot això, 
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planificar-ho, fer la participació veïnal, fer la difusió, també tindrem el suport 
d’una entitat que es dedica precisament a temes de participació i de processos 
participatius, que està especialitzada en temes d’urbanisme i que coneixen 
bastant el barri i la qüestió del mercat.  
 
 
El Regidor obre un torn de preguntes sobre el tema tractat: 
 
 
Sr. Pep Sala, president de l'Associació de Veïns 
 
Jo només voldria preguntar si ens podria dir on es farà aquest procés, 
físicament.  
 
 
Sra. Corbella 
 
Físicament, els espais de la primera fase, que és la que hem treballat, no estan 
reservats. La idea era, vam comentar-ho a la Comissió de Seguiment, que la 
primera sessió es pogués fer dins del mercat. Parlat amb els arquitectes, ens 
diuen que per qüestions de seguretat és impossible. Llavors, vam pensar fer-ho 
a qualsevol dels espais que hi ha per aquí a prop que puguem fer servir, com 
centres cívics, biblioteques, però això encara no està reservat, per això no puc 
dir: tal dia, tal hora. Sí que seria els dimecres, per fer-ho fàcil, hem dit els 
dimecres com hauríem pogut dir una altra cosa. I quant a l’hora, des de la 
comissió es va demanar que fos cap al vespre perquè comerciants, veïns i 
companyia s’ho poguessin combinar amb la feina. Pel tema de conciliació 
familiar, sí que preveiem que si hi ha la necessitat de tenir un servei de 
cuidadoria ―allò que abans en dèiem «guarderia»―, que també es pugui 
facilitar.  
 
 
Sra. Carme, de Fem Sant Antoni 
 
Ha dit que la fase dos i tres encara no estan dissenyades, però sí que tenim un 
marge d’un mes. Hi ha com a mínim una previsió de quantes sessions es 
podran fer, en la fase dos? Perquè veig que de temps no en tenim gaire.  
També vull preguntar quina és l'entitat que portarà el procés 
 
 
Sra. Corbella 
 
El nombre de sessions dependrà del que la Comissió de Seguiment determini. 
Ja sabeu que no és un procés que des de Districte diguem «serà així». En la 
propera reunió de la Comissió de Seguiment direm quantes sessions creiem 
que són necessàries. Segurament seran dues o tres, com a mínim, per tractar 
cada una de les qüestions: l’interior, l’exterior, etc. A la propera reunió de la 
Comissió de Seguiment, per la qual no hem posat data, ho decidiríem.  
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El Col·lectiu Punt 6, segurament serà qui porti el procés. No hem firmat res, 
encara. És per la qual apostem.  
 
 
Un Veí del carrer Urgell 
 
M’agradaria que m’expliquéssiu què es farà en els actuals espais provisionals 
dels mercats, especialment la carpa del carrer Urgell, la dels llibres, entre 
Tamarit i Floridablanca. Hi ha un rumor en el nostre carrer que hi ha la intenció 
de deixar-la definitiva, aquella carpa, de no treure-la. Jo crec que allò ha d’anar 
fora. És a dir, dels que són provisionals d’ara, tant el de la ronda Sant Antoni 
com el de la carpa del carrer Urgell.  
 
 
Sr. Colom 
 
El que està plantejat en aquests moments és, en primer lloc, la resolució del 
mercat, i la resolució del mercat implica la reurbanització dels entorns, i en el 
marc d’aquesta reurbanització dels entorns, s’ha de decidir què fer respecte 
tant al carrer Urgell com a la ronda Sant Antoni i com a tot l’entorn. En aquests 
moments no hi ha cap decisió presa perquè no s’ha plantejat. Ara tot l’esforç 
l’estem centrant en el tema de la finalització del mercat. I, per tant, de moment 
tenim encara un any i mig més o menys. El dominical està utilitzant el carrer 
Urgell, el provisional està a la ronda Sant Antoni i, per tant, ningú ha plantejat 
res ni en un sentit ni un altre. Simplement no s’ha parlat.  
 
Evidentment, aquí hi ha un tema. Quan es parla de les places, de la deliberació 
i del procés de decisió respecte a les places, s’està parlant també del conjunt 
de l’entorn. En tot cas, en el conjunt de l’entorn, benvingudes seran les idees 
que hi hagi. Entenem que hem de fer una reurbanització del conjunt.  
 
Per la dificultat que té, si encara no hem decidit com serà la ubicació del 
dominical, com podem estar pensant com serà el postdominical? Per tant, no hi 
ha ni rumors. Tothom pot dir el que vulgui, però no s’ha plantejat res.  
 
 
Sra. Carme, de Fem St. Antoni 
 
Les propostes que es recullin en la fase deliberativa, si són propostes de 
consens, seran vinculants? Si en aquestes sessions de la fase dos no s’arriba a 
consensos, qui prendrà l’última decisió? Tindrem un assessorament tècnic in 
situ durant la fase deliberativa? 
 
 
Sra. Corbella 
 
Evidentment és vinculant perquè allò sigui estudiat sobre plànols, per veure si 
és real o no real, possible o no possible. Òbviament.  
Hi haurà un suport tècnic. Jo no puc portar tot aquest tema, si no porto gent al 
costat que en sap i respon.  
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Sr. Colom 
 
El que és tot l’espai del mercat és un espai de l’Institut Municipal de Mercats. A 
l’Institut Municipal de Mercats, les decisions últimes es prenen en un consell 
rector, del qual formen part no només els membres del Govern, sinó també els 
grups municipals i representants de les associacions de paradistes de la ciutat 
de Barcelona. Per tant, allà és on es prenen les decisions. Si s’inicia un procés 
de participació, i s’arriba a un consens, és clar que aquest consens té una força 
que farà que qui ha de prendre la decisió... perquè al final qui ha de firmar és 
qui pren la decisió, i si això s’ha d’aprovar en un consell rector, les persones 
que formen aquest consell rector hauran de tenir en compte quin és aquest 
consens que hi ha. Però seria faltar a la realitat pensar que una decisió, que ha 
de passar per un consell rector, avui ja diguem que els membres de l’oposició 
no podran dir res perquè hem arribat a un acord per un altre costat.  
 
Avui a Barcelona cap consell participatiu té caràcter de vinculació, més enllà 
que a la ciutat les decisions que són de ciutat, i avui encara que estem parlant 
del mercat de Sant Antoni, és un mercat que traspua més enllà del barri, és un 
mercat de ciutat, i òbviament, si hi ha un consens entre tots, ben fet i construït, 
segurament acabarà prosperant, perquè totes les forces que governen i les que 
estan a l’oposició hi estaran disposades, i també les associacions de 
paradistes. Hem de saber quina és la realitat de les normatives que hi ha i de la 
reglamentació.  
 
A Barcelona, el Govern volem impulsar processos de participació a través 
d’una modificació de les normes que permeti que aquests processos tinguin 
aquest caràcter vinculant en determinades decisions, però això encara no està 
en marxa i no tenim els òrgans que ens ho permetin. Però hi ha aquest grau de 
vinculació que li he dit.  
 
 
Sr. Josep Coderch, comerciant del carrer Urgell 
 
Jo tinc un negoci a la zona de la carpa d'Urgell. Els comerciants creiem que la 
foscor que hi ha a la carpa ens perjudica bastant. Per tant, demanaríem que 
aquesta carpa o bé s’anul·lés o bé es deixés oberta permanentment. En principi 
aquesta carpa s’havia de poder obrir i tancar, cosa que no s’ha fet mai.  
 
 
Sr. Colom 
 
Torno a reiterar que des de la regidoria som conscients del que significa tenir la 
carpa, som conscients que és una carpa que es pot obrir i es pot tancar. De fet, 
no s’ha tornat a obrir perquè quan s’obria perdia l’estanquitat, i el fet que hi 
hagués una activitat que són llibres, que és paper, i no hi hagi assegurada 
l’estanquitat podria malmetre el producte. Però en aquests moments, no estem 
pensant en el post, quan encara hem de resoldre situacions prèvies. Per tant, 
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seria una mica absurd arribar a un acord sobre com serà després i encara no 
tinguéssim el previ.  
 
Estem treballant per intentar veure com podem resoldre un tema fonamental, 
que és la ubicació del dominical, i òbviament quan el tinguem decidit i acordat, 
voldrà dir que aquell espai queda lliure. I quan estigui l’espai lliure és quan 
haurem de pensar què fem, entenent la realitat de l’espai, el que significa, els 
beneficis de tenir un espai en el barri que pugui ser cobert en un moment 
determinat, sent conscients que això també genera determinades dificultats per 
als veïns i les botigues. Tot això és un procés que obrirem després i ja ho 
valorarem. Per tant, ara no fem cas de cap rumor. Em sembla que hi ha una 
web a Barcelona que és una web antirumors, i aquest també l’hi podeu posar. 
No hi ha cap rumor perquè en cap moment s’ha plantejat el tema, perquè hi ha 
altres temes que hem de resoldre prèviament.  
 
 
Sr. Agustí, paradista dels Encants 
 
Represento l’Associació dels Encants de Sant Antoni, concretament les 
parades del carrer.  
 
Des de fa temps nosaltres sempre estem vivint una mica al marge. Pertanyem 
a Mercats en un tema i pertanyem al Districte en un altre tema. Sabem mitges 
tintes, voldríem saber més coses. S’ha pensat si hi ha la possibilitat de fer 
parades fixes? O les parades integrar-les dins del pati fent unes petites illes? O 
si hi ha algun tema que s’hagi pensat sobre les parades de l’exterior.  
 
 
Sr. Colom 
 
Suposo que saps que l’Institut Municipal de Mercats és un tema que encara no 
ha resolt. Hi estem treballant. Quan ho resolguem, evidentment vosaltres sereu 
els primers a saber-ho, perquè formareu part de la solució. N’estareu tots 
assabentats, però ara és un tema que encara estem treballant.  
 
Com deia abans, intentarem que tot el que estem treballant aporti satisfacció a 
tots i a cada un dels implicats, i que sigui la millor solució i la solució que, des 
del punt de vista de l’espai públic i del veïnat, sigui una solució satisfactòria. 
Ara no puc anticipar coses perquè el tema encara no està resolt.  
 
 
Un veí 
 
En el paper posa que a l’octubre del 2017 s’acabarà això. Anem bé?  
 
I segona, el planning que hi ha per començar a tapar el mercat, per començar a 
posar les botigues a dins, està planificat?  
 
 
Sr. Colom 
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Els ritmes en aquests moments s’estan complint i es compliran. Hi ha un esforç 
des de l’Institut Municipal de Mercats i des de la seva direcció perquè es 
compleixin, i seguiran tots i cadascun dels procediments perquè es pugui 
complir.  
 
De fet, hi ha el pressupost, les partides estan dotades, els terminis de qualsevol 
de les licitacions es coneixen, es va fer el que és la programació de licitacions 
comptant sempre amb un temps prudencial. Per tant, és més fàcil que vagi a 
menys que no pas que vagi a més. Però, en tot cas, s’està comptant amb 
aquest temps, perquè pot sorgir qualsevol imprevist. En aquests moments 
s’està complint.  
 
Sobre les parades, en aquests moments el que s’està treballant... el que és la 
configuració ja està establert, i el que sí que falta és qui ocuparà cadascun dels 
espais. La idea és que a la part central del mercat hi hagi les parades del fresc, 
i les parades dels Encants estan dins del mercat, però a les zones laterals. Això 
és el que s’està treballant. En aquests moments, el director del mercat s’està 
reunint amb uns paradistes, i no sé si en aquest moment amb els dels Encants. 
Amb el fresc ja s’ha fet. Per tant, se segueix el mateix procediment que s’ha 
seguit en qualsevol altre cas, i és que el director fa unes reunions, mira quines 
són les demandes, les necessitats, els interessos, ho intenta casar i llavors fa 
una proposta. Si aquesta proposta té el suficient consens, serà validada, i si no, 
caldrà reajustar-la perquè tingui el consens necessari perquè prosperi.  
 
Sobre el tema del carrer, està en funció de si s’omplen totes les parades de 
dins d’Encants o no, podrà ser que algunes del carrer entrin, i també dependrà 
de quines són les voluntats. Òbviament, la idea és que tot el que puguem 
omplir a dins, millor que no fora, perquè li dóna continuïtat. S’ha de garantir tota 
la transparència i tot el coneixement de tothom.  
 
 
Un Veí 
 
Primer de tot, agrair que fem una jornada així i aquest nou procés. Veurem com 
va. Fer una valoració una mica crítica quant als tempos. Els tempos han de ser 
els necessaris perquè si es pren algun tipus de decisió es pugui adoptar. Anirà 
just, perquè els mesos de juliol i de setembre són mesos difícils.  
 
Dues qüestions. Primera, pel que fa a la comunicació, com ho teniu previst? 
Perquè avui som gent, però segurament si hem d’acabar parlant del mercat en 
tots els àmbits, s’ha de garantir que hi hagi una bona participació. I després, 
una proposta, sobre els consensos, si es tindran en compte. En el seu moment 
a l’Eixample es va aprovar una proposició per intentar que els processos 
participatius siguin vinculants, abans que aquest canvi es pugui fer en el 
reglament de participació, aquest podria ser un bon exemple de prova per 
començar. Per tant, la meva proposta seria demanar que sigui des del punt de 
vista veïnal i que les propostes es tinguin en compte, i no esperar que després 
el Consell Rector triï les que li agraden o no.  
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Sr. Colom 
 
Sobre els tempos, ara ho explicava l’Eulàlia. Són els que són possibles per no 
endarrerir cap dia la consecució del mercat, que és la condició que ens van 
posar des de l’Institut perquè s’obrís aquest procés participatiu.  
 
Segona, el tema dels consensos i de la vinculació. Estem dient que el procés 
participatiu de deliberació fonamentalment és respecte a dos espais, que són 
dues places, que són les que queden difuses, i que no tenen cap tipus 
d’ocupació. Les altres dues tenen serveis o és on hi ha les escales. I després 
estem parlant d’un espai de la planta -1 del qual disposarà el Districte i, per 
tant, s’ha de decidir quina és la composició. Sobre això, l’únic que puc dir-te és 
que mentre no hi hagi cap posició que sigui una cosa molt absurda respecte al 
que és raonable, tot plegat porta que això serà el que tirarà endavant. Si ara 
comencem a reclamar que els grups es comprometin haurà passat tot l’any i no 
ho tindrem. Comencem treballant, fem unes coses, i segur que com que 
sortiran coses amb un ampli consens, aleshores el que s’acabi aprovant serà 
això. El tema de les vinculacions, depèn de qui té la responsabilitat. Si només 
la tingués el Govern, i no fos una cosa de l’Institut Municipal de Mercats, el 
Govern pot dir que cedim, però com que estem parlant dels diversos grups i de 
les diverses associacions, no podem demanar en aquest procés que tothom 
faci deixadesa de les seves funcions. Al final, la responsabilitat és de qui 
aprova les coses.  
 
Per tant, quan tinguem una normativa que ho aculli, serà molt més fàcil. Però 
quan no n’hi ha, al final la responsabilitat és de qui firma. Quan tinguem una 
normativa que digui que s’eximeix la responsabilitat de qui signa perquè això és 
fruit d’un procés i per la vinculació i tot això, aleshores serà un altre 
plantejament. Fem un procés, sortiran coses molt interessants, que tindran un 
ampli consens. La voluntat és que el que surti serà el que finalment segurament 
prosperarà.  
 
 
Una Veïna 
 
Vostè ho ha explicat molt bé, que no fem cas de la rumorologia, però hi ha 
rumors, hi ha coses que es diuen. Llavors, vull que em confirmi... la part 
estructural del mercat de Sant Antoni és intocable, segons els arquitectes i 
segons l’estructura que té el mercat, però la part de comerciants, la part dels 
artistes, la part de menjars, la part estructural de parades, és un lienzo en 
blanco? Està tot encara per treballar i per decidir?  
 
 
Sr. Colom 
 
Ja ho he dit abans. Està decidit que les parades del fresc van al centre del 
panòptic i als braços, que els Encants van als costats d’aquests braços, que 
algunes donen al carrer i altres a l’interior, però que tota la venda es fa a 
l’interior. El que no s’ha decidit en aquests moments, almenys pel que fa als 
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Encants, és qui té cada parada. Això no s’ha decidit perquè no s’ha fet la 
decisió. L’altre dia ho vam estar explicant a alguns dels paradistes. El director 
fa aquesta feina, i quan tinguin una proposta, l’Institut Municipal de Mercats ho 
validarà en funció del que digui proposta. La del fresc no ho sé, com està. Aquí 
hi ha la presidenta. No sé si ja han arribat a un acord. Ja ho miraré i us ho diré.  
 
 
La presidenta dels paradistes del Mercat 
 
Jo volia dir que encara no ho sabem. Estem en procés. Teòricament, tot i que 
és diferent de l’anterior mercat, ens guiarem una mica en com era abans. 
Evidentment, descomptant la gent que no hi és. De fet, tenen aquesta idea, 
però encara no ens ho han dit. El que han fet és demanar a tothom qui vol anar 
cap allà amb els metres que tenien. Estan estudiant tot aquest procés. Tampoc 
ens han dit data de quan ens ho diran. Se suposa que serà el setembre o 
l’octubre. De moment no sabem res més.  
 
També volia fer la pregunta de si creieu que com a veïna del barri, i com a 
presidenta del mercat, seria interessant que estiguem en aquest procés 
participatiu. Perquè a vegades coneixes més la realitat i les necessitats.  
 
 
Sr. Colom 
 
Evidentment. Aquest procés és obert als veïns, a les entitats, a les entitats 
veïnals, a les entitats comercials, a l’associació de veïns, a les entitats de 
paradistes, als paradistes individualment... És a dir, és un procés obert de 
participació de tothom. Tothom està en igualtat de condicions, perquè estem 
parlant de temes sobre els quals tothom té coses a dir però no són patrimoni de 
ningú perquè estem parlant de les places, estem parlant de com es pot 
gestionar la part no comercial de baix. Si estiguéssim parlant sobre les 
parades, és evident qui ha de parlar.  
 
Alguns podran aportar experiència, els altres coneixements, els altres 
imaginació, els altres inquietuds, els altres idees. Per tant, que tothom 
s’enriqueixi i puguem arribar a definir com serà la utilització d’uns espais que, a 
més, són comuns per a tothom.  
 
 
Sr. Vicenç Gasca, president de Sant Antoni Comerç 
 
Com sabeu, Sant Antoni Comerç és l’entitat que aixopluga diferents 
associacions que hi ha, des de l’associació de veïns, els botiguers, mercat, 
Encants i voluntaris.  
 
La meva pregunta seria: Hi ha prevista la inauguració a la tardor del 2017, entre 
la forquilla de la Mercè i el Pilar. El Pilar és quan van fer el trasllat del mercat a 
les carpes, doncs com a màxim seria bo anar de les carpes al mercat. El temps 
necessari per posar bé les parades és de tres mesos, més o menys, i això vol 
dir que tornar el mes de setembre o d’octubre vol dir que hem de tirar uns dos 
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mesos enrere perquè ells poguessin començar ja a fer les obres. Hi ha obres 
que han d’estar prèviament ja aprovades per l’Institut Municipal de Mercats. 
Això vol dir que ens hauríem de posar tots les piles perquè no ens agafi el toro. 
Fer el trasllat molt a prop del Nadal no va bé per ningú.  
 
Sobre el tema de la rumologia, des del SAC informem a qui ve del que ens 
diuen, els diem que no és cert, que no hi ha res, etcètera. Per tant, ens oferim a 
continuar informant la gent de totes les coses que a vegades es diuen i corren 
pel barri.  
 
Sobre el carrer Urgell. És veritat, sobretot a l’hivern, que queda molt fosc. I és 
veritat que no es pot obrir perquè si plou es va impermeabilitzar perquè hi havia 
unes goteres que feien malbé els llibres. Una altra alternativa és posar-hi llums 
suficients perquè allò no sigui la gola del llop.  
 
També volia agrair l’aprenentatge que estem fent ara dels processos 
participatius. Hi ha gent que hi està molt acostumada i gent que hi estem 
menys, però és una bona tasca poder participar entre tots per fer les zones que 
diem que es poden treballar.  
 
 
Sr. Joan Bordetas, de l'Associació de Veïns  
 
Necessitem el procés participatiu. El procés participatiu en aquest barri sempre 
ha funcionat. Aquest barri l’avantatge que té és que els diferents col·lectius 
hem acostat les diferències per arribar a un acord i hem anat a una. Això ens 
ha donat una diferència en la convivència del barri, 360º diferent a quan ens 
barallàvem entre nosaltres i el barri. La participació si no hi va tothom, no serà 
la participació que aquest barri necessita. I si la participació és amb aquest 
estil, segur que ens en sortirem perquè un consell d’aquest nivell ha de 
representar una resposta política, i molt llarga.  
 
I posar en valor el procés que hi ha hagut del PAD. A mi em sembla que he de 
valorar l’esforç, l’associació, tot i que ens heu fet anar una mica de canto, però 
he de valorar l’esforç d’intentar saber quines eren les necessitats o les 
voluntats de la gent. Independentment dels errors que hi pugui haver, per mi el 
que és més important és la voluntat de saber a tots els nivells què passa.  
 
 
Sra. Rosa, una veïna 
 
A mi el que em preocupa és saber quin caràcter tindrà el mercat. Si es 
mantindrà l’activitat que hi havia abans que era bàsicament de venda de 
productes, o si es convertirà en un mercat d’aquests que tenen degustacions i 
tot són com restaurants. Perquè això canvia totalment la clientela, el tipus 
d’usuari i el caràcter inclús de l’entorn del barri.  
 
 
Sr. Toni Oller, de l'Associació Tàlia-Olympia 
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El mercat també és vist com una àgora, com un espai de trobada veïnal, cívica, 
on hi haurà un espai reservat a la història. El regidor ha dit que hi haurà un 
espai del Districte, i per què no un córner, o un racó, dedicat a la cultura. Hi 
podria haver una vida activa cultural, per entitats com de músics del carrer, 
etcètera, i per a la canalla els dissabtes podria ser un element fantàstic. 
Evidentment, tot el tema de la muralla i el punt històric, jo crec que això s’ha de 
treballar amb les entitats i sobretot amb gent que hi vulgui participar.  
 
 
Sr. Colom 
 
El tema de les característiques del mercat, a veur es debatrà en la segona 
sessió, per tant, et recomano que vagis a la segona sessió perquè, si t’ho 
explico, ja no tindrà valor.  
 
En tot cas, és clar que el mercat de Sant Antoni és un mercat per vendre 
productes, és un mercat del barri i és un mercat de ciutat. Els Encants és un 
espai que tothom coneix, i tothom ve als Encants. El mercat no pretén ser cap 
cosa que no sigui un mercat. Sí que vull deixar clar que no hi ha cap pretensió 
de convertir el mercat de Sant Antoni en una Boqueria II, perquè seria el pitjor 
error que cometríem a la ciutat de Barcelona. Si tots tenim clar que la Boqueria 
és un espai que volem que sigui per a la clientela del barri, i que els turistes van 
ser un element merament accessori, ara no reproduirem això. Això també vol 
dir que haurem de fer un esforç tots plegats, perquè el mercat de Sant Antoni 
tindrà un punt d’atracció. I més enllà del que vulguem fer o del que no vulguem 
fer, també tindrà un punt d’atracció.  
 
Per tant, serà feina dels veïns i de les veïnes omplir el mercat de clients propis, 
de donar-li vida i això farà que el mercat pugui viure del que vivia abans. La 
reorganització implica, també, reorganitzar algunes de les parades, i donar a 
les parades una dimensió que faci que millorin les que queden amb capacitat 
de poder rendibilitzar-se. I el mercat serà, al final, el que nosaltres fem. És a dir, 
els mercats gastronòmics són perquè els mercats s’han abandonat per part de 
la clientela. Això no passarà a Sant Antoni perquè el mercat de Sant Antoni té 
molta capacitat d’atracció des del punt de vista de venda de productes, però 
també hi hem d’anar a comprar. Hi ha diverses possibilitats.  
 
I pel que fa al tema de la cultura, en la tercera sessió parlareu d’aquests temes. 
No és que el Districte tingui un espai, l’Institut  Municipal de Mercats donarà un 
espai que el Districte demana que es pugui gestionar des del Districte o des del 
barri, i és un espai que s’ha de configurar. T’insto a portar aquestes idees a la 
sessió corresponent i es treballi quina configuració es podria fer en aquest 
espai. Més enllà que, en principi, estava previst un espai de sala d’exposicions, 
una sala per poder fer activitats culturals de forma permanent. Penseu que 
tindrem un espai que serà preciós, que és el tros que queda entre la muralla i 
les altres carpes, que serà un espai per passejar i un espai per omplir-lo 
d’activitats. Per tant, té moltes possibilitats. I tenim un espai, que és el tros de 
Via Augusta, que és l’únic tros de la Via Augusta que existeix autèntica, perquè 
la resta sabem que està sota la Via Augusta però mai s’ha trobat la part 
romana, i aquí també hi haurà una certa part museística.  
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Sr. Josep Coderch 
 
Pel que fa al que ha dit aquesta senyora dels usos del mercat, si penséssim en 
el mercat més famós que hi ha a Madrid de consum, si els quatre triangles que 
queden s’habilitessin per això, segurament serien una gran atracció. El mercat 
de Sant Miquel de Madrid atrau molt de públic, si aquí es fes una cosa 
semblant en els quatre triangles exteriors que queden, seria una cosa molt 
important per al barri.  
 
 
Sr. Colom  
 
En la quarta sessió es parlarà d’aquest tema, però en tot cas, el mercat de San 
Miguel de Madrid ja no és un mercat, és un espai gastronòmic que està ubicat 
en l’antiga ubicació del mercat de San Miguel. Per tant, l’únic que manté del 
mercat és el nom. Per evitar rumors, en cap moment està pensat convertir el 
mercat de Sant Antoni en res que no sigui el mercat de Sant Antoni, per tant, 
no es preveu cap possibilitat de construir al voltant del mercat de Sant Antoni 
un espai gastronòmic, perquè aniria en contra del mercat. És un mercat 
municipal que, com tots els mercats que hi ha a la ciutat de Barcelona, 
s’intenta, quan fem aquests processos de modernització i remodelació, 
incloure-hi alguns elements que, amb el consens dels paradistes i dels usuaris, 
intentin donar-hi una millor capacitat de competitivitat i que millorin les seves 
prestacions. Hi ha molts aspectes que fan referència a obertura d’horaris, a 
repartiment a domicili, a activitats paral·leles de caràcter cultural, a posar en 
valor productes de proximitat, és a dir, moltes activitats vinculades a millorar la 
seva competitivitat. Hi ha aspectes vinculats a ser punts d’atracció des del punt 
de vista comercial, que és la política que s’ha seguit des de fa anys i que dóna 
bons resultats: posar en el mercat un centre comercial que faci de tractor, en 
general ha funcionat bé, i els casos que no han funcionat... És a dir, sabem que 
un supermercat funciona bé i una botiga d’electrodomèstics no funciona, per 
tant, són coses que, com que ja se saben, ja no s’ha experimentat en els nous 
mercats. I al mercat del Ninot es va procurar que les parades tinguessin una 
extensió, algunes d’elles, en termes d’oferta gastronòmica.  
 
 
Sr. Ferran, llibreter de la rda. St. Antoni 
 
Tota l’obra del mercat se’ns fa llarga. El fet que ens digueu que encara hi ha 
tantes coses per fer desanima una mica perquè durant molts anys hi ha hagut 
brutícia, soroll en el nostre tram, i tenim una il·luminació insuficient. Aquí tothom 
estarà content quan s’hagi inaugurat un mercat, però nosaltres, els comerciants 
del voltant, encara haurem de patir el temps que vosaltres trigareu a desmuntar 
aquestes carpes i a deixar-nos una ronda de Sant Antoni que sigui tan verda 
com sigui possible. Ho heu d’acabar ràpid, no trigueu cinc anys aixecant 
voreres, perquè ensorrareu tot el comerç que queda al voltant i vindran els que 
vénen, els Zara, els Mango, i tot això que ja en tenim prou. Us demanaria que 
milloreu la neteja i la il·luminació en aquest tram del mercat.  
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Sr. Colom 
 
D’acord. Mirarem el tema de la neteja i de la il·luminació, per veure si hi podem 
fer alguna cosa.  
 
Des que hem entrat al Govern, pel que fa al mercat de Sant Antoni hem 
treballat, primer, una decisió clara d’acabar les obres, sent realistes. Tots 
sabem que el Nadal és el període en què el comerç se la juga. Ha d’estar per 
Nadal, i no vol dir que ha d’estar el dia abans, sinó que ha d’estar en condicions 
perquè durant el Nadal es puguin fer les vendes. Aquesta és la idea. 
 
El procés de reurbanització s’està plantejant en aquest procés de participació. 
Ara estem a un any i quatre mesos vista, per tant, abans que es posi en 
funcionament ja estem parlant de com hauria de ser el procés de 
reurbanització. Aquest procés de reurbanització també preveu com ha de ser la 
ronda de Sant Antoni. En aquests moments sobre la ronda de Sant Antoni s’ha  
plantejat que, ja que ha sigut per a vianants durant molts anys, si podria ser 
una fórmula permanent. Aquest tema ha sortit i s’ha de treballar. Som 
conscients del que estan patint els comerços del voltant i t’asseguro que fem tot 
el possible per anar al més ràpid possible, però com també em va dir una altra 
persona del mercat, val més fer-ho bé i és el que estem fent. No hem esperat 
que acabi el mercat per obrir un procés per veure com haurà de ser la 
urbanització, ho hem fet amb temps per poder fer les licitacions que 
corresponen als espais més immediats, i a la ronda de Sant Antoni i als altres 
llocs estem obrint el debat.  
 
El mercat del Ninot va trigar 4 mesos en desmuntar la carpa i ara estem fent la 
urbanització. Mentre s’estava fent el mercat es va fer un procés, es va definir el 
funcional, l’hem acabat d’ajustar, i una vegada s’ha desmuntat, ja comença la 
licitació. I després perquè hem tingut una pròrroga pressupostària ens ho ha fet 
allargar mica, però tot està pensat perquè som conscients del patiment 
comercial i dels veïns i ho intentem accelerar al màxim. Estem en línia amb 
això.  
 
 
Un veí 
 
Felicito de per l'alta assistència en aquest Consell de Barri, la qual cosa vol dir 
que el Consell ha millorat, però també vol dir que l'Ajuntament ha de tenir la 
màxima claredat possible. 
 
Primer, com a ciutadà de Barcelona, voldria saber què val el mercat de Sant 
Antoni i qui l’ha pagat. Com es finança? I qui hi ha contribuït, si vénen diners 
dels fons europeus, dels paradistes...  
 
I un segon tema, com es fa la selecció d’adjudicació de parades. No sé si en 
algun lloc hi ha norma... Voldria saber la mecànica de com es decideix donar 
les parades a qui correspongui i amb quin criteri.  
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Sr. Colom  
 
Pel que fa a la transparència, és total. Jo ara no li donaré cap xifra, perquè no 
les sé exactament, però ja les sabran i les donarem totes. Qui ho paga? Doncs 
en gran mesura els paradistes, que són els que paguen les obres que fan de 
les seves parades, i l’Ajuntament a través de l’Institut Municipals de Mercats hi 
també posa els diners. El centre comercial també hi contribueix, té un cànon a 
pagar i el manteniment del mercat. Per tant, surt dels venedors, perquè estan 
utilitzant un espai públic, en el sentit que és de l’Ajuntament, en aquest cas de 
l’Institut Municipal de Mercats, i per tant com qualsevol concessió té un 
pagament, i paguen unes taxes, i hi ha una part que és del conjunt de veïns i 
veïnes que a través dels impostos paguem a l’Institut Municipal de Mercats. No 
té cap més finançament, ni de fons FEDER ni de cap altre fons, però quan 
tinguem el mercat, passarem tota la despesa que ha significat.  
 
Pel que fa a l’adjudicació de parades, si et refereixes a com s’estan adjudicant 
les parades ara en el mercat, abans ho he explicat. El director del mercat es 
reuneix amb tots els paradistes i analitza quins són els espais de nova ubicació. 
Aquests espais de nova ubicació responen, per una banda, a quina és la 
configuració general, que és la que he explicat. La idea del fresc al mig amb les 
tècniques que crec que es respecten que el peix va al centre i la resta als 
costats. I les ubicacions de cadascú, que encara no estan validades, responen 
a l’estatus quo, és a dir, aquell que té més parades, s’intenta respectar perquè 
deu voler mantenir-les, el que en té menys i no vol créixer, s’intenta respectar 
menys, el que estava en un lloc s’intenta que pugui anar a un lloc similar, el que 
diu que voldria canviar, mirem si pot canviar. Si hi ha situacions de desacord, 
haurem de veure com les resolem, però no anticipem que no hi hagi acords.  
 
 
No hi ha més preguntes i el Regidor dóna per finalitzat aquest tema i passa a 
l'últim punt de l'ordre del dia: 
 
 
Precs i preguntes 
 
 
Sr. Joan Mateu, del mercat del llibre dominical 
 
Hi ha una cosa que ens preocupa bastant. Ara hi ha hagut un petit canvi a 
l’Ajuntament, hi ha un pacte entre BC i el PSC. Hi haurà repartiment de 
regidories i de càrrecs. A mi em preocupa molt que hi hagi canvis. Em pot dir si 
vostè seguirà o no seguirà? O si hi haurà algú altre? Si he de tornar a 
presentar-me? 
 
 
Sr. Colom  
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Pel que fa als pactes de govern, hi ha un preacord que ha de ser validat per les 
bases de les dues formacions. El Grup del PSC ho ha acceptat i BC se sabrà 
aquesta nit o demà al matí. Per tant, això s’ha de validar.  
 
Quin és el preacord, pel que fa als temes que ens afecten aquí, en concret, 
comerç i mercat? Sabeu que a Comerç i Mercats inicialment, per seguir una 
tendència història, sempre hi ha hagut un regidor o un comissionat que portava 
aquests temes. Per tant, és un tema que té suficient rellevància pel que fa a la 
ciutat perquè hi hagi una persona que porti políticament només aquests temes. 
És veritat que quan hi ha governs que tenen un nombre significatiu de regidors i 
regidores, normalment davant de Mercats i Comerç hi ha una regidora o un 
regidor. En les noves etapes, en les quals tot està més fragmentat, hi ha un 
nombre de regidors i regidores més limitat, que són deu més l’alcaldessa, hem 
fet ús del comissionat i, per tant, tenim un comissionat que porta aquests 
temes. De facto, entre ser comissionat o regidor no hi ha gaire diferència.  
 
Per altres circumstàncies, aquest comissionat va passar a realitzar altres 
tasques i en aquell moment es va plantejar què fèiem amb Comerç i Mercats. 
Com que s’albirava la possibilitat de pactes, vaig suggerir que potser no era 
convenient tornar a nomenar un nou comissionat o comissionada, perquè 
tindria una vida breu, i com que jo ja portava l’Àrea d’Empresa, Ocupació i 
Turisme i ja tenia contactes amb les entitats associatives, i jo ja era el president 
de l’Institut Municipal de Mercats, encara que el comissionat exercia més la part 
executiva, perquè per ser president s’ha de ser regidor, per tant ell no podia ser 
president, però era qui ho comandava, es va considerar oportú que jo, que 
mínimament n’estava el cas, ho assumís de forma transitòria perquè així ningú 
hagués de fer un procés d’aprenentatge, perquè les entitats no veiessin una 
altra persona amb una vida curta, i vam considerar fer-ho així. Podem estar 
equivocats o no, però aquesta va ser la decisió.  
 
Sempre amb el criteri que era una mesura transitòria perquè ja s’albirava la 
possibilitat de pactes. I en el moment en què es fes el pacte, es decidiria. 
Transitòria no volia dir que finalment no ho acabés portant-ho jo com a regidor, 
però amb la idea que podia estar sotmès a canvis en el sentit que qualsevol 
canvi afectaria aquesta àrea, perquè per la rellevància política que té comerç i 
mercats, qualsevol partit que vol estar al Govern vol portar comerç i mercats.  
 
Quan hi ha hagut un pacte, un dels acords als quals s’ha arribat ha estat que 
els temes de Comerç i Mercats passaven a mans la nova Regidora Montse 
Ballarín, i que estarà dins de la tinència del Jaume Collboni. Jo, com a regidor 
d’Empresa i Turisme, també seré en aquesta tinència, per tant, se segueix 
mantenint la unitat de la part de promoció econòmica en la tinència.  
 
Pel que fa als temes de comerç i mercats, entre la Montse Ballarín i jo mateix 
no hi ha diferències substancials, tenim un projecte similar, però en tot cas, són 
decisions de govern. Per tant, el procés participatiu al mercat de Sant Antoni és 
una decisió de govern i segueix, no hi ha cap canvi que afecti ni al més mínim, 
perquè són processos que ja tenen una trajectòria i que s’han decidit. 
L’avantatge que té Mercats és que molts dels processos es decideixen i es 
discuteixen al si de l’Institut Municipal de Mercats i al si d’aquest institut ja hi 
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som totes aquestes forces i ja ho consensuem. De fet, a l’Institut Municipal de 
Mercats normalment les coses es decideixen per consens, encara que hi hagi 
votacions, són merament formals. Per tant, la nova regidora coneix quin és el 
procés i comparteix aquest procés perquè hi ha participat.  
 
I pel que fa al districte de l’Eixample, és casualitat. La Regidora, que també és 
veïna de l’Eixample, portarà el Districte de l’Eixample. Per tant, tindreu 
l’avantatge que la mateixa regidora que treballarà els temes dels mercats és la 
que treballarà des del Districte, per tant, crec que és un avantatge perquè dóna 
més coherència.  
 
Mai es torna a començar. Per altra banda, primer farem un traspàs de tot, som 
companys, som amics, la Montse i jo. Estarem a la mateixa tinència. Ella sap 
que tindrà tota la meva col·laboració. Coneix moltes entitats, perquè ja s’hi ha 
reunit ara o en altres moments. No és una regidora nova, va estar quatre anys 
fora però hi havia estat en l’anterior mandat. És una persona que coneix la 
ciutat, que coneix el districte, que coneix les associacions.  
 
 
Sra. Carme, representant uns bars 
 
El tema de les terrasses ja ho hem patit, sembla que us hi heu posat. Però jo 
pregunto: els altres establiments que no són hostaleria que tenen coses a la 
façana que sobresurten molt, no molesta els minusvàlids, els cecs...?  
Perruqueries, floristeries i altres, no destorben a les façanes? Perquè estem 
amb molt desavantatge l’hostaleria, i algun dia tindrem un daltabaix. He parlat 
amb el Sr. Gasca d’aquest tema moltes vegades, he parlat amb el Gremi 
d’Hostaleria, i aquestes coses continuen estant al carrer. A més, si ocupen la 
via pública, suposo que també haurien de pagar, perquè els altres paguem. 
Només us prego que ho tingueu en compte. Perquè d’establiments d’hostaleria 
amb gent jove n’hi ha molts, i la gent jove ja no és com la gent gran, que ho 
aguantaven tot i no deien res. 
 
 
Sr. Colom  
 
T’explico el que estem fent. Barcelona té una normativa, que ve per una llei 
estatal, que correspon a la necessitat de disposar de l’espai públic, que sigui 
fàcilment accessible per a les persones amb discapacitat, i en concret per als 
discapacitats visuals. Si us hi fixeu, a Barcelona hi ha moltes parades d’autobús 
i molts carrers que estan gravats de forma diferent, com els guals dels 
semàfors, que estan marcats perquè els discapacitats visuals puguin utilitzar la 
paret com un espai de referència. Estem obligats a fer això i així estem actuant 
per a tots els establiments, excepte per a les floristeries més antigues, que 
tenen un tracte diferent, però pel que fa a la resta no hi ha excepcions. 
Qualsevol situació que no es compleixi, nosaltres avisem, i si no es retira el 
mobiliari, se’ls sanciona. Nosaltres no hem tancat mai cap establiment, ni un 
bar ni un restaurant, ni tampoc una papereria o una fruiteria, perquè tingui 
alguna cosa al carrer. Quan hi ha una terrassa que no compleix les normes, es 
precinta la terrassa, mai hem tancat un restaurant per la terrassa. Es treu la 
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terrassa, si ho retiréssim nosaltres, cobraríem el procés de retirada. Quan 
passa un temps es relaxen i ho tornen a provar. Però ho estem vigilant. L’únic 
que no es fa és a les floristeries més antigues, perquè tenen un dret en aquests 
moment a tenir fins a la façana 50 centímetres i algunes fins al metre. Com que 
tenen aquest dret, ho hem de permetre, som curosos. Ens fan més cas del que 
un es pensa. Fem el mateix amb tots els negocis, no hi ha cap tracte 
discriminatori. Posem una mitjana de 200 multes al mes.  
 
Ha de tenir en compte una cosa, per definició l’espai públic és espai i públic. 
Espai què vol dir? Que és limitat, si no, no seria espai. I públic vol dir que hi ha 
concurrència, que hi ha molta gent que l’utilitza, tots volem un espai. I hem de 
trobar un ús d’aquest espai que sigui compatible per a tothom. Per això la feina 
de l’Ajuntament és regular-lo. Perquè pensi que a Barcelona el 70% dels 
desplaçaments que fem els fem a peu. 
 
 
Sra. Carme, representant uns bars 
 
Una altra cosa, que no sé si és competència vostra o no.  
 
Fa molts anys hi havia una normativa, que suposo que encara segueix, que la 
gent no pot tocar el menjar amb les mans. Per això van sortir les bosses de 
plàstic, els guants de plàstic, etcètera. Als establiments de fruites i verdures 
tothom ho toca tot, sense guants. Jo ja no hi vaig a comprar perquè m’ha agafat 
un fàstic. Amb les infeccions i tot el que hi ha, trobo que una inspecció sanitària 
aniria bé, que en aquest barri no es fan. Vas al mercat i allí no ho toquen amb 
les mans.  
 
 
Sr. Colom 
 
A totes les botigues es fan inspeccions. Ho fa Sanitat, ho fa la Generalitat, ho fa 
l’Ajuntament, però hi ha espais que tenen més risc i hi ha espais que en tenen 
menys. Determinada producció té més risc.  
 
 
Representant de la junta en funcions dels Encants de St. Antoni 
 
Als Encants estem en procés electoral i aquí tenim companys de les dues 
candidatures. Guanyi qui guanyi i surti qui surti, ens hem d’entendre amb 
l’Institut Municipal de Mercats, amb el fresc, amb el llibre i amb tots els actors 
de la reforma. Incidint en el que ha dit el meu company Joan, el fet que canviï la 
regidora, suposo que serà la presidenta de l’Institut Municipal de Mercats. Cada 
vegada que hi ha una persona diferent, hem de començar, que ens conegui, 
etcètera, i volem saber si l’estructura de negociació canviarà. Inaugurem l’any 
que ve i no volem que això suposi un endarreriment.  
 
 
Sr. Colom 
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Vols dir els càrrecs de sota? Això és potestat de cada regidor. La pregunta no 
me l’has de fer a mi, li hauràs de fer a ella, però no te la contestarà fins que no 
prengui possessió. Però és igual, encara que no hi hagi canvis, podria canviar 
demà o no canviar en mesos. És potestat meva. Mentre jo he sigut president, 
he pres les decisions que he cregut convenient, hi ha llocs en què he fet canvis 
i en altres llocs no he fet canvis. No té cap vinculació. Hi ha canvis que un els 
planifica en x anys. Nosaltres tenim mandats de quatre anys, no tenim mandats 
d’un any ni de sis mesos, per tant, no cal fer-ho tot el primer mes. Pot seguir 
igual o no. No estic anticipant res sinó que constato que és una decisió que 
pren una altra persona, és més, no m’ho ha explicat i jo tampoc ho he explicat a 
ningú fins que prengui les decisions.  
 
No suposa cap endarreriment. Preocupeu-vos d’altres coses. El fet que hi hagi 
un canvi no ha de tenir cap efecte perquè, de fet, hi va haver un canvi i en tot 
cas segurament que ha anat una mica millor, Sant Antoni ha anat una mica 
més ràpid.  
 
 
Sr. Gasca 
 
Voldria fer una reflexió i una demanda.  
 
La reflexió és que quan tu vas agafar la regidoria o Comerç i Mercats, ho vas 
agafar ex novo, però ho vas agafar amb ganes, que no ens coneixes de res, 
has actuat amb diàleg i amb consens.  
 
I la petició que faig és per la línia 64 que per a nosaltres era molt important 
perquè unia la Barceloneta amb la part de dalt de la ciutat. A més, s’ha eliminat 
una parada d’autobús davant del carrer Urgell, al mercat de Sant Antoni. Ho 
hem demanat i ens han dit que era cosa de la Taula de Mobilitat, però nosaltres 
creiem que a part dels tècnics, també és un tema polític i us demanem que 
pressioneu perquè, tot i que és complicat que torni el 64, demanem que torni, hi 
ha una plataforma que ho demana, nosaltres també hi som, també volem que 
la parada d’autobús del carrer Urgell, de davant del mercat, es torni a posar per 
oferir el servei a tots els veïns i veïnes i a la gent que ve a comprar a la zona de 
Sant Antoni.  
 
Sr. Colom 
 
Prenc nota de la demanda.  
 
Respecte a la parada de l’autobús, en aquests moments, que para davant del 
mercat, com que el mercat està en obres no té lògica. La idea és que quan el 
mercat estigui en funcionament, s’hauran de reconsiderar les parades perquè 
corresponguin al mercat, i que hi permetin l’accés.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà, Conseller d'Urbanisme i Mobilitat del Districte 
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Hi haurà el procés participatiu de la nova xarxa de bus i es discutirà el tema de 
les parades. De fet, quan discutim el tema dels entorns, aquest serà un dels 
temes que sortirà.  
 
Crec que s’ha de dir que a vegades... si el 64 feia el recorregut de la 
Barceloneta, pujava cap amunt i després anava cap a l’altra banda, ara pots fer 
un horitzontal i baixar fins al V15 i arribar fins a la Barceloneta. El problema és 
que això només passarà quan tot s’implementi, i serà el 2018. Abans del 2018, 
a la tardor d’aquest any, es farà el procés participatiu per discutir les línies. Hi 
ha la voluntat que hi hagi menys línies i el guany que hi haurà serà en 
freqüència, però evidentment amb el handicap de fer un intercanvi. Tenim la 
voluntat d’acompanyar la gent, dir-li que hi ha un recorregut o un altre, el que 
està previst és que no hagi de fer dos transbordaments. Això està previst i en 
parlarem en el procés participatiu, també de la parada de bus al mercat.  
 
 
Sr. Ferran 
 
De les quatre places que formen el mercat, n’hi ha tres que estan obertes i una 
que no es pot utilitzar. Hi haurà ocupació de terrasses de bars del mercat dins 
aquestes places?  
 
També preguntar quin límit trobeu que podem posar als bars, perquè tenim el 
barri ple de bars i està una mica saturat.  
 
 
Sr. Colom 
 
Dels quatre patis, n’hi ha dos que estan totalment oberts, els altres dos tenen 
les escales de baixada i pujada, i a més tenen un espai obert al mig, que dóna 
il·luminació. Per tant, no són espais utilitzables de forma generalitzada. Els 
processos de participació els plantegem en aquells dos espais que són difosos, 
que són amplis i aquí sí que es pot fer. Els altres dos tenen uns usos limitats, 
perquè una part petita és la que està disponible.  
 
Pel que fa a la possibilitat que hi hagi terrasses o no, no puc aventurar què 
plantejareu en els dos patis grans. La meva idea, encara que no té cap 
vinculació, és que en aquests dos espais no hi hauria d’haver terrasses. En els 
altres dos, com que al mercat hi ha d’anar algun bar, perquè ara ja n’hi ha i 
tenen una llarga tradició, si a algun d’aquests bars se li dóna permís per tenir 
terrassa, és lògic que es pensi que el bar estigui en un lloc on no dificulti el pas, 
és a dir en els dos altres patis. Això no vol dir que estigui pensat que hi hagi 
bars, ni que ho vulguin demanar... Tot això forma part de Mercats i no sé com 
s’està configurant. En tot cas, si ara o en el futur n’hi pogués haver, s’ha de 
pensar que no han d’estar en l’espai que serà impossible que tinguin, o [...]. 
Depèn de la configuració interna i s’ha de veure si lliga o no lliga.  
 
Pel que fa al tema dels bars, a l’Eixample està limitat que n’hi hagi cinc per 
hectàrea, però això no afecta, de moment, els restaurants. Per tant, els bars 
que són restaurants es poden ampliar. Tot el que siguin terrasses, més enllà 
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dels locals, hi ha la normativa que abans dèiem que limita en aquests moments 
per distàncies, que sabeu que en aquests moments és un tema que s’està 
revisant perquè hi havia distàncies que eren molt raonables però n’hi havia 
d’altres possiblement el sentit de les quals era una mica més difícil d’entendre i 
s’està revisant. Però hi ha l’element de façanes i hi ha el tema de serveis 
vinculat a la capacitat. Per tant, el que ara s’ha fet és treballar el tema de les 
distàncies per fer una proposta. Pel que fa a la façana i la capacitat, s’ha 
posposat el seu compliment un any per veure com ho podem fer.  
 
Pel que fa al tema de la façana, per una llei estatal hi estem obligats, i a més 
crec que és lògica, és a dir, no han d’estar a la façana perquè s’ha de 
possibilitar que es pugui transitar fàcilment per allà. I el tema de l’aforament 
respon a una idea que crec que és important mantenir, i és que les terrasses 
sempre s’han plantejat com un espai complementari i, per tant, han d’estar 
vinculades a la capacitat total del bar, o el restaurant, per tant, no pot ser que la 
terrassa sigui l’espai principal i l’interior el complementari. La idea és hi hagi 
una relació entre capacitat, el servei i les terrasses. Però com que això forma 
part del que s’està debatent en aquests moments pel que fa a l’ordenança, jo 
tinc els meus criteris, però ho hem de discutir dins del Govern, després hem 
d’aconseguir les majories amb els grups municipals, i hem de trobar una 
solució que faci compatible un ús de l’espai públic, que sabem que té múltiples 
usos i que, per tant, no n’hi pot haver només un que imperi. I en espais 
concrets tenim les ordenacions singulars o les distribucions prèvies, com a la 
Gran Via.  
 
 
Sr. Alfredo, veí del c. Tamarit 
 
Voldria fer una observació. Quan baixo pel carrer Rocafort, i crec que a alguna 
altra cantonada passa el mateix, veig que qualsevol conductor despistat, no cal 
que vagi borratxo, com que no hi ha voreres al lloc on són els semàfors, es pot 
emportar les persones que tranquil·lament estan esperant que el semàfor es 
posi verd. Caldria habilitar pivots o algun element de visibilitat, i inclús de 
protecció.  
 
Sr. Colom 
 
És un problema de disseny. Ara sabem que no s’ha donat la solució a molts 
dels plantejaments de crear espais realment col·lectius públics, i hi ha algunes 
d’aquestes places que tenen algun disseny perillós.  
 
També t’haig de dir no en podem posar pivots a tot arreu perquè si un cotxe va 
a la vorera, se’l salta. Hem de parlar amb els experts en mobilitat i 
accidentabilitat perquè identifiquin si hi ha realment un perill important, perquè 
pot no coincidir amb la percepció que tenim. Potser visualment ens fa una 
sensació d’una cosa, però per les condicions que hi ha, potser no hi ha tant de 
perill, i llavors no cal omplir d’artefactes l’espai. Ho mirarem i intentarem 
anticipar-nos perquè no passi qualsevol cosa.  
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