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ACTA núm. 2/2015 
ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
 
 
A la Sala de Plens de la seu del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la 
Ciutat de Barcelona, carrer Aragó, 311, el dia QUATRE DE NOVEMBRE DE 
DOS MIL QUINZE a les 19.06 hores, s’hi reuneix el Consell del Districte de 
l’Eixample, per celebrar l’Audiència Pública de conformitat amb el que disposa 
el Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte de l’Eixample, 
sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona Ima. Sra. Trini 
Capdevila i Burniol, assistit per la secretària delegada del Consell del Districte, 
Sra. Ana García Cachafeiro, que certifica. A efectes d'assessorament, hi 
assisteix també el gerent del Districte, el Sr. Màxim López Manresa.  
 
Hi concorre també el regidor del Districte de l’Eixample, Im. Sr. Agustí Colom i 
Cabau.  
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels veïns i 
representants de les associacions i entitats, així com de les respostes per part 
del regidor i del president del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
 
La presidenta saluda els assistents i obre la sessió d’Audiència Pública del 
Districte de l’Eixample a les 19.06 hores.  
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
inicia la presentació de l’Audiència anomena les persones que han demanat 
paraula i pregunta: 
 
Si hi ha alguna persona que ha demanat la paraula i no l’he esmentat, si us 
plau, que ho manifesti ara. Vostè? Havia demanat la paraula per escrit? Com 
es diu? 
 
El Sr. Antoni Clemares intervé per comentar que també havia sol·licitat la 
paraula per escrit. 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
demana si algú més ha demanat la paraula per escrit. 
 
El Sr. Hèctor Garcia manifesta que també havia demanat la paraula per escrit. 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
dóna pas al torn de paraules: 
 
Algú més? Molt bé, doncs passaríem la paraula al Sr. Tamel del Pablos. No hi 
és? Doncs passaríem la paraula a la Sra. Mercedes Melendo. 
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Tots els ciutadans tindran un temps d’intervenció de cinc minuts. Si es passen 
dels cinc minuts, jo una mica abans els avisaré. Té la paraula. 
 
La Sr. Mònica Julià intervé en nom de la Sra. Mercedes Melendo: 
 
Bona tarda. 
 
Em dic Mònica Julià, parlo en nom de la Sra. Mercè Melendo. Faig un 
agraïment a totes les persones i plataformes que han fet possible que avui 
siguem aquí.  
 
Sóc aquí representant la veu de la comunitat de veïns del carrer Bruc, 90. Els 
informo, i els recordo, en el cas de l’Ajuntament, que vostès han donat una 
llicència a un propietari de la nostra comunitat per fer ús turístic, en concret, ús 
d’un alberg, amb 50 places, en els pisos de l’entresòl segona, tant en els 
accessos de Bruc, 90 com de Bruc, 94.  
 
Agraeixo també el temps que ens va donar l’Ajuntament, concretament dilluns 
passat, que ens va atorgar una entrevista privada. I agraeixo també 
especialment tot l’ajut de l’associació Eixample Sostenible.  
 
L’inici d’aquestes obres està provocant molts danys a la nostra comunitat. 
Danys que estem gestionant de forma privada, danys com esquerdes, 
destrosses dels diferents baixants de la finca, i això porta conseqüències a les 
altres parts comunes, danys que evidencien que una finca que és d’ús familiar 
no està preparada per a aquesta nova activitat. Tots aquests problemes que 
estem tenint els hem denunciat i presentat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Des 
del primer moment hem de dir que se’ns ha escoltat i se’ns ha atès, també hem 
fet un escrit a la senyora alcaldessa Ada Colau i en tot moment hem obtingut 
resposta. Ella és una persona referent com a activista per a persones que 
creiem que hem de lluitar per circumstàncies que no podem acceptar com a 
ciutadans.  
 
Referent als danys que estem tenint a la finca, hi ha els danys acústics, dels 
quals vostès també han estat informats. S’ha informat que no es respecta el 
descans dels veïns. Aquestes obres s’estan realitzant el cap de setmana. 
S’estan realitzant concretament en dissabte. S’ha avisat la Guàrdia Urbana. 
Hem trucat diversos cops a la Guàrdia Urbana. En alguns casos han vingut, i 
en d’altres, no. Ens ha sobtat que hem trucat algun dissabte que estaven 
treballant i la Guàrdia Urbana no ha vingut. Els ho hem comunitat a vostès, i 
ens han dit que hauria de ser un cas d’urgència major el fet que no vinguessin.  
 
El nostre edifici és una comunitat on vivim famílies, i tots estem en contra que 
es desenvolupi aquesta activitat turística. Referent als danys acústics, que no 
respecten el nostre descans, els recordo que tenim familiars amb alts nivells de 
dependència, i que els malalts i els cuidadors necessiten descansar. Com ho 
podem solucionar, tot això? Què pot fer l’Ajuntament per a nosaltres? La seva 
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resposta es repeteix i ens diu que les obres estan conforme als tràmits 
administratius que tenen vostès. Jo els dic: encara no han començat aquesta 
activitat turística, d’aquest alberg per a 50 persones, i ja estem patint totes 
aquestes conseqüències. Senyors i senyores de l’Ajuntament, el descans dels 
veïns ha d’estar per damunt dels interessos econòmics.  
 
Se’ns ha informat que només s’ha realitzat una inspecció d’una de les entrades, 
d’un dels accessos, en el cas de Bruc, 94. I que no s’ha fet a Bruc, 90 perquè 
en el moment de realitzar-la, no hi havia soroll.  
 
Senyores i senyors de l’Ajuntament, aquests senyors estan treballant i el soroll 
el sentim. Si vostès no poden entrar per verificar-ho en un dels accessos, com 
ho hem de fer nosaltres? Quines mesures podem prendre?  
 
Des de les administracions ens diuen, i ho entenem, que hem d’aprendre a 
conviure amb el turisme, però qui vetlla pels nostres drets com a ciutadans? No 
parlem tant de conviure, i mirem el malviure que tenim alguns dels ciutadans. 
Som una comunitat on vivim famílies i hem manifestat per unanimitat que no 
volem aquesta activitat. Quins recursos tenim? Com ens poden ajudar? Ens 
poden recomanar alguna actuació en concret? Moltes gràcies.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula al Sr. Lluís Willaert. 
 
 
El Sr. Lluís Willaert saluda els assistents i inicia la seva intervenció: 
 
Sóc veí de l’Eixample, entre els carrers Mallorca i Aribau. A la plaça del Mercat 
del Ninot, on tenim el mercat del Ninot, a les placetes que hi ha ara no hi ha ni 
un seient. Hi ha molta gent gran, o gent que porta els nens a passejar una 
mica, i demanaria que almenys en aquella plaça tan mancada d’encant, que 
està pelada, que hi hagués seients.  
 
Hem parlat també amb els del mercat, que han posat uns seients, però són 
insuficients. Alguns seients d’aquests és d’aquells que són tan baixos que a la 
gent gran li costa aixecar-se. Només volia fer aquesta petició a l’Ajuntament, 
que posessin alguns seients en aquella plaça. A dins del mercat han dit que no 
se’n poden posar més, perquè hi ha els bars i tot això, però la gent gran, segur, 
no s’asseurà en aquells seients. Caldria posar algun seient més, i sobretot a 
fora la plaça, i així si hi ha alguna festa o alguna cosa... no interrompen la 
fesomia de les placetes, perquè es poden posar just a les voreres, i donaran 
una mica més d’animació en aquell tros. Només és això. Gràcies. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció i passa la paraula a la Sra. María Jesús Pascual. 
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La Sra. María Jesús Pascual saluda els assistents i exposa:  
 
Como no podía ser de otra manera, venimos a volver a hablar, ya lo hemos 
hecho miles de veces, del famoso Bailén 22. Otra vez más de lo mismo. Haya 
quien haya en el Gobierno, o se siente quien se siente en la mesa que tenemos 
delante, la cuestión es que nosotros seguimos de la misma manera. Si tienen 
licencia de teatro, como parece ser que ustedes le dieron, no cumplen las 
normativas porque cierran a las 5 h de la madrugada. Si les han dado o les 
piensan dar la licencia de discoteca, como parece ser, tampoco puede ser, 
porque tienen cuatro residencias de ancianos, un colegio de niños y una iglesia 
a menos de 100 metros. Por lo tanto, sería del todo imposible, y las reglas no 
las cumplirían.  
 
Miren ustedes, yo soy de la residencia. Y de las residencias, es la más 
afectada, puesto que tengo las habitaciones justo encima de ellos. Y luego, la 
parte de la discoteca, me da en toda la parte de atrás, y se siente el «chumba».  
 
Ahora veo con sorpresa que cierran. Sí, pero cierran para hacer unas obras y 
ampliar la discoteca. Esto según los propios trabajadores de la obra, que nos lo 
han dicho. No es un tema de aislamiento, es un tema de entradas, de salidas, 
de ruidos, de ruidos molestos. Los residentes no lo van a soportar, pero ya no 
solo ellos, nosotros tampoco, las personas que los cuidamos. Sigo pensando 
que durante diecisiete años que llevamos luchando, nos están ustedes 
tomando el pelo, pero miserablemente tomando el pelo, porque hemos venido 
mil veces y las mil veces no nos dan una respuesta.  
 
Si ustedes no son capaces de solucionarlo, yo sí que me veo capaz de 
solucionarlo, la verdad. Yo ahora tengo tiempo porque me he jubilado. Y saldré 
a la calle con todos los residentes. He hablado con el resto de las residencias y 
lo haremos lo mismo, convocando a la prensa. Es una vergüenza lo que 
estamos padeciendo. La residencia con 40 plazas, llevando 31 años de edad 
que tiene la residencia, y que no nos hagan ustedes ni puñetero caso. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció anterior i passa el torn de paraula a la Sra. Llúcia Tolosa. 
 
 
La Sra. Llúcia Tolosa comenta: 
 
Alguns ja ens coneixem, com diu la María Jesús. Espero que aquest nou 
Ajuntament representi un canvi per als problemes del districte. Disset anys són 
molts anys de demanar el dret al descans per part dels soferts veïns del carrer 
Bailèn, entre Ausiàs March i Casp.  
 
El local de Bailèn 22 es va obrir el 1998 amb una llicència per a activitat de cafè 
teatre. L’Ajuntament va tardar set anys a descobrir el que era públic, que 
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l’activitat no s’adaptava a la llicència, perquè era un prostíbul. Al llarg d’aquests 
disset anys hi ha hagut diferents gestors del mateix local. Sempre hem portat 
proves que l’activitat que es desenvolupava era la de discoteca i no la de cafè 
teatre. A més, hem denunciat les molèsties per sorolls que impedeixen el son. 
Poques vegades l’Ajuntament ha fet un informe constatant l’incompliment de la 
llicència, i menys encara del soroll. Al llarg dels anys, el local ha canviat de 
titulars, però la situació ha estat la mateixa, amb esporàdics tancaments per 
compliment d’alguna sanció anterior, però mai s’ha revocat la llicència. Fins 
quan un dret econòmic, com és l’exercici d’una activitat empresarial, és 
superior al dret a la intimitat, emparat per l’article 18.1 de la Constitució, que 
inclou el dret a no sentir sorolls exteriors dins del propi habitatge? 
 
Actualment s’està treballant dins del local, i els que hi treballen ens han 
informat que aviat obririen com a discoteca. Aquesta discoteca ha estat 
funcionant els darrers mesos, excepte l’agost passat, que va estar tancada, 
segons sembla per donar compliment a una sanció anterior. Això ha passat 
durant diversos agosts. Es va canviant, i queda una sanció pendent... 
 
No volem seguir patint més soroll a les nits, fins a les 5 h de la matinada. És un 
soroll que és discontinu i, per tant, imprevisible.  
 
Aquest local, que ara es diu Dark, i que segons ens ha informat la presidenta 
d’aquest districte Trini Capdevila, havent-ho consultat el cap dels serveis 
tècnics, el Sr. Massanes, disposa de llicència de restaurant amb cuina, activitat 
que no admet una discoteca.   
 
Cansats i alarmats demanem aquí si l’Ajuntament té la intenció de tornar a 
ignorar la veritable activitat que té lloc al local, o si pensa exigir que es 
compleixi la legalitat. I finalment, si s’incompleix, si pensa revocar la llicència de 
cafè teatre. Bona nit. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula al Sr. Àlex Broch. 
 
 
El Sr. Àlex Broch comença la seva intervenció saludant tothom i manifesta: 
 
La meva intervenció és la primera de quatre, que és Transformadors 1, 
Transformadors 2, Transformadors 3, Transformadors 4. És a dir, quatre veïns 
que volen intervenir sobre el tema de Transformadors, que jo ja vaig comentar 
en el plenari anterior.  
 
De fet, dubto de com començar. Potser caldria una mica de contextualització. A 
l’inici de setembre, la portaveu de la nostra associació, la Charo Martínez, de 
l’associació per un Eixample Sostenible, va anar a Transformadors, va trucar, 
va entrar, i va estar una hora i mitja amb les persones que ocupaven l’espai. La 
conversa va arribar on va arribar, però el primer que va haver de sentir la 
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Sra. Charo Martínez és que era una burgesa. Davant d’una opinió com 
aquesta, no sé si he de començar esmentant-ho o no, però ja defineix aquesta 
anàlisi fina de certes interpretacions sobre el comportament que els veïns 
puguin tenir, oblidant que molts de nosaltres som fills de la postguerra, que 
portem la solidaritat i el compromís com a lliçons ben apreses, i que fa molts 
anys, potser més dels que tenen algunes de les cares que avui veiem aquí, 
estem en aquest espai de veïns defensant els interessos dels veïns, fent 
ideologia de barri i no fent mai ideologia de cap classe.  
 
Dit això, potser la persona que va dir que érem burgesos oblidava que 
segurament la burgesia ja no hi és, en el barri. Hi ha eixos de l’Eixample que sí 
que ho són, com el passeig de Gràcia i la rambla de Catalunya, però el passeig 
de Sant Joan, justament, malauradament, no té l’entitat que pugui tenir l’altre 
barri. I també obliden que probablement l’entorn del passeig de Sant Joan està 
ocupat per una sèrie de gent, molta d’ella molt gran, i tenen i viuen amb una 
pensió que és de subsistència.  
 
Dit això, que és una presentació per saber qui parla i com parla, voldríem 
parlar, perquè tots vostès ho van sentir, i molts es van quedar escruixits, o jo 
almenys vaig quedar escruixit, i altres persones també, quan vam sentir que 
una consellera, que no hi és, la consellera Anna, de la CUP... en tot cas, 
m’adreço a ella, i si em diuen que no em puc adreçar a ella, perquè no hi és, 
m’adreço als seus companys de partit perquè li transmetin les meves paraules. 
I si això no és possible, faig una abstracció general per parlar de quina 
sorpresa pot tenir un veí quan escolta que un representant de l’Ajuntament, que 
ha de representar els interessos de l’Ajuntament, és a dir, els interessos de la 
gent del barri, perquè això és l’Ajuntament, diu que Transformadors és un espai 
alliberat. Alliberat de què? De qui, Sra. Anna? Alliberat de vostè mateixa, que 
és portaveu de l’Ajuntament, que representa els interessos de l’Ajuntament? 
Vostè s’autoallibera de l’espai, que ha de representar un benefici per a tots els 
veïns? Alliberat de qui? De tots aquells veïns que durant temps hem estat 
negociant en aquest espai, des d’aquest mateix faristol, amb els representants 
de l’Ajuntament per poder arribar a un consens, senyor regidor, que sí que 
existia, per poder fer de Transformadors el que vam arribar a interpretar...  
 
Llavors, davant d’aquesta qüestió, no sé si realment la senyora consellera va 
dir el mateix que li van dir, jo no sé si ella estava en aquell espai o si d’alguna 
manera és una idea general, però li van dir a la Sra. Martínez, quan va anar a 
parlar amb ells, que durant set anys l’espai de Transformadors havia estat 
tancat. És cert, i nosaltres ho lamentem, i ens hauria agradat que no fos així, 
però aquests set anys tenen història, i és bo que se sàpiga i es conegui. I en 
aquests set anys han passat moltes coses. En aquests set anys han passat 
tres partits polítics dirigint l’Ajuntament: PSC, CiU i en aquests moments BC. 
No vull dir res, però si el Sr. Riera és aquí, el representant del PSC... No hi és, 
però jo l’he vist abans. No va contra ell, però hi ha una carta en el meu 
ordinador del 24 d’octubre del 2008, en la qual els veïns de Transformadors ja 
es queixaven a l’Ajuntament i deien en aquell moment, que estava sense 
insonoritzar, «denunciem públicament que no volem una discoteca municipal 
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dins de casa nostra —perquè Transformadors ho era—, atesa la inexistent 
insonorització i el condicionament de l’esmentat local» Això passava i, com que 
passava, es va tancar Transformadors i es va iniciar un procés de millora. I 
aquí ja entra el Govern de CiU.  
 
Durant el Govern de CiU es van establir una sèrie d’elements de revisió. I tinc 
aquí un altre text, adreçat al Sr. Ardanuy, el regidor anterior, en el qual els 
veïns es queixaven. I el Sr. Ardanuy deia que sempre que hi hagués una nova 
informació ens ho faria saber, i així ho va fer. Hi va haver una constant 
interlocució amb l’Ajuntament anterior, que va comportar aquest consens que 
es va produir a València, 307-313, davant del mercat que hi ha. Per tant, hi va 
haver intervenció de les associacions i dels veïns. I finalment, es va arribar a un 
consens i a un acord, i després tots els representants dels partits ho rebran. Jo 
aquí porto les 425 signatures dels veïns que defensen el que jo vaig exigir 
l’altre dia aquí. Aleshores, en aquest espai on s’havia acordat una cosa, on hi 
havia el consens de tots per fer-hi un casal de gent gran, serveis per a entitats, 
serveis per a joves, sala d’actes i auditori, això és el que es va acordar: «una 
proposta d’un nou edifici de Transformadors, es caracteritza per la voluntat de 
convertir-lo en un espai obert, des del carrer es veuran les activitats que els 
joves i la gent gran del barri realitzaran, etcètera». Per tant, això estava pactat i 
estava acordat, i això és el que nosaltres sabíem.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
avisa el Sr. Broch que ha d’anar tancant la seva intervenció. 
 
 
El Sr. Àlex Broch replica: 
 
Sempre he d’anar acabant abans d’hora, senyora presidenta.  
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
aclareix que el deixa acabar, però que l’ha d’avisar que ha exhaurit el temps. 
 
 
El Sr. Àlex Broch continua: 
 
Doncs acabo de la següent manera. Crec que seria bo que penséssim que aquí 
hi ha dos temes. Un tema és l’ocupació i desocupació de Transformadors, i 
l’altre és l’ús posterior que se’n pugui fer. En el primer cas, és el que jo li deia, 
d’aquest ús o d’aquesta ocupació i desocupació, vostès són l’Ajuntament i han 
dit el que faran. Esperem que ho compleixin i ho facin. I nosaltres avui 
entregarem a tots els partits polítics les 423 signatures en les quals es dóna 
conformitat al que es va acordar de l’espai del qual acabo de parlar.  
 
I la segona, i acabo, senyora presidenta, volem dir que nosaltres, des de 
l’associació, sempre hem defensat integració i no exclusió. Hem defensat que 
la gent gran i la gent jove puguin compartir un espai comú, i no entenem que 
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l’Ajuntament pugui fer una exclusió i no entenem que la gent jove, o no sé si 
dir-ho entre cometes, la «generositat» de la gent jove, vulgui excloure la gent 
gran del barri. Tothom sap que aquest és un barri que va envellint. I 
l’Ajuntament, si no és a Transformadors, haurà de dedicar molts elements a un 
col·lectiu que cada vegada creix més. Per tant, la nostra posició, ho hem dit 
sempre, és inclusió i no exclusió. Un espai compartit per tothom. I en aquest 
sentit, jo demano a tots els partits polítics que facin un pacte d’ús del que ha de 
ser Transformadors, i que també facin un pacte d’ús de la desocupació, perquè 
és necessari, perquè ja he dit que hi ha hagut tres partits polítics en aquest 
Ajuntament, mentre nosaltres hem estat aquí quinze anys, però després, 
qualsevol dels partits que hi ha aquí pot ocupar l’espai i es trobarà amb el 
mateix problema. Transformadors és un problema i l’han de saber resoldre. La 
millor manera resoldre-ho és que vostès pactin i, aleshores, els veïns tindrem 
una certa esperança que la política té efectivitat.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció del Sr. Broch i dóna la paraula a la Sra. Pietat Martinell. 
 
 
La Sra. Pietat Martinell saluda tothom i exposa: 
 
Vinc a parlar sobre aquest mateix tema del qual ha parlat aquest senyor, 
Transformadors. Tinc més de 80 anys i fa 50 anys que visc al barri, al passeig 
de Sant Joan cantonada Ausiàs March. Ara aquest temps teníem molta il·lusió 
tota la gent gran del barri —grans, petits i joves—, estàvem esperançats per 
l’obertura d’un centre intergeneracional de Transformadors. Jo i la resta de la 
gent del barri, tots plegats i amb l’experiència dels veïns i l’empenta dels joves, 
per no recloure els vells en espais aïllats, com si ja no forméssim part del teixit 
del barri.    
 
Durant 25 anys ha sigut un casal de joves, una nefasta experiència per la 
convivència dins del barri. He de dir que els joves que en feien ús no eren fills 
d’allà. A la nostra comunitat, durant aquesta època, hi havia molts joves que no 
hi havien anat mai. El local era utilitzat com una discoteca municipal i sortien al 
carrer, bevien alcohol i prenien droga a la via pública. Es barallaven, trencaven 
béns privats dels veïns i mobiliari urbà, i altres accions encara més incíviques 
que em fa vergonya explicar.  
 
Per això els veïns ens oposem enèrgicament al fet que l’equipament 
Transformadors es destini a un casal de joves, després de 25 anys toca a la 
resta de les persones que formem part del barri. Per favor, volem un centre 
cívic, un centre de civisme per a tots els que formen part del barri, grans, joves i 
petits. Preguntem als polítics el perquè de la insistència que sigui un centre 
exclusiu per a joves, és a dir, que exclogui la resta de ciutadans. L’única 
explicació és que vulguin fer d’aquest local el que era abans.  
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En definitiva, volem que Transformadors sigui per al barri, per a tots els veïns, i 
no només per a una minoria de joves que no representen en absolut la majoria 
de joves d’aquell barri ni d’aquell entorn. Moltes gràcies per la seva atenció. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció i passa la paraula a la Sra. Andrea Garcia. 
 
 
La Sra. Andrea Garcia saluda i inicia la seva intervenció: 
 
M’agradaria, abans de començar, agrair l’oportunitat que se’ns ha donat avui 
per reunir-nos i parlar del tema de Transformadors. Em presento, em dic 
Andrea Garcia, sóc nascuda a l’Eixample sud i visc al sud del passeig de Sant 
Joan. Aquests dies s’està parlant de la destinació que es vol donar al centre 
cívic anomenat Transformadors, ubicat al carrer Ausiàs March número 60.  
 
Pel que m’han explicat els meus familiars i veïns, sé que durant molts anys 
aquest centre estava destinat al jovent. Avui s’està plantejant un altre cop què 
fer amb aquest espai. He pogut comprovar que els joves que actuen sota el 
paraigua d’entitat Exigim Espais, que precisament han ocupat un local situat a 
pocs metres de Transformadors, no representen en absolut els joves del barri. 
Atès que aquest tema està causant molt d’enrenou, he volgut informar-me jo 
mateixa de quins moviments es volen dur a terme o s’estan duent a terme. He 
tingut l’oportunitat d’apropar-m’hi i la gran majoria d’ells no pertanyen barri. 
Formen part d’un col·lectiu molt determinat de joves antisistema i anarquistes, 
una minoria en aquest barri. Jo, i com la majoria de joves que conec del barri, 
tenim la il·lusió d’un centre apte per a totes les generacions, dirigit a aquelles 
persones que formen part del teixit d’aquest barri, tant grans com petits. 
Personalment, ho veig com una oportunitat de compartir cultura i oci mitjançant 
activitats enfocades tant a infants com a jovent i persones d’avançada edat.  
 
Què els semblaria que els infants gaudissin d’un espai on poder fer titelles, on 
desenvolupessin la seva activitat, o bé hi fessin tallers, o els llegissin contes? 
Què en dirien d’un centre on la gent gaudís aprenent senzilles i pràctiques 
receptes de cuina i, alhora, tingués un lloc on divertir-se amb classes de ball? 
Potser també es podrien fer projeccions setmanals de pel·lícules per a aquelles 
persones més cinèfiles. I si les persones a les quals els agraden els jocs de 
taula poguessin disposar d’un espai on quedar i fer tornejos de dominó, 
d’escacs, de mus. Això són només uns quants exemples d’altres activitats que 
es podrien fer per a tot el barri i per a gent de qualsevol generació.  
 
El cert és que nosaltres, els joves del barri, no tenim cap inconvenient a 
compartir l’espai amb grans i petits. I jo em pregunto: per què els joves d’Exigim 
Espais sí que hi veuen un inconvenient? Per què els exclouen? No entenc com, 
només donant un parell d’exemples que deixen al descobert un benefici per a 
tothom, se’ns privi d’aquest dret que tenim com a veïns del barri. Potser 
hauríem de preveure el fet que si donem el casal als joves d’Exigim Espais, la 
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conseqüència directa podria ser que els joves del barri es quedaran sense 
espai. Tota una paradoxa.  
 
Per acabar, m’agradaria agrair un últim cop que ens haguem reunit per escoltar 
les nostres preocupacions. Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció a la Sra. Andrea Garcia i dóna la paraula a la Sra. Charo 
Martínez. 
 
 
La Sra. Charo Martínez saluda els assistents i comenta: 
 
Continuem, indiscutiblement, amb Transformadors. És el tema de la Dreta de 
l’Eixample sud.  
 
Conselleres i consellers del Districte, defensores i defensors a ultrança de la 
gent gran i dels seus drets cívics i socials, m’agradaria tenir i trobar la vostra 
més àmplia col·laboració en un fet quotidià i trist que quasi veiem com a normal 
per la seva continuïtat i persistència. Em refereixo a la vida quotidiana 
d’algunes de les moltes veïnes i veïns, gent gran d’aquest barri. Si no les 
coneixeu, si encara no les coneixeu, us les presento. I si parlo en el seu nom és 
perquè elles no saben què han de fer ni a qui s’han d’adreçar: Elena Costa, 83 
anys, Toledo; Maria Dolors Torrent, 85 anys, Lleida; Gràcia López, 79 anys, 
Màlaga; Inés Toledo Garcia, 83 anys, Badajoz; Pepita Muñoz, 82 anys, 
Almeria; Marina Romero, 86 anys, Granada; Sole Martín, 82 anys, Múrcia; 
Núria Bel, 85 anys, Mataró; Milagros Sicilia, 83 anys, Múrcia i Barcelona, 
segons ella; Glòria Simó, 81 anys, Barcelona; Lola Musa, 85 anys, Burgos; Nati 
Cabezas López, 79 anys, Tàrrega; Aurèlia Simeona, 77 anys, Alacant; Felisa 
del Monte, 83 anys, Ceuta i Barcelona. Totes dones amb unes condicions 
econòmiques humils. També he pogut parlar amb un sol home, amb Alzheimer. 
Naturalment no m’he atrevit a demanar-li el seu nom, ni els seus anys, ni el lloc 
d’origen. Lloc de trobada, els bancs renovats del passeig de Sant Joan sud. 
Busquen el sol, la conversa, la distracció, el contacte, la comunicació.  
 
Conselleres i consellers del Districte, vull creure, espero creure, que defensores 
i defensors de la gent gran del nostre barri, d’aquestes veïnes que us he 
presentat, les tindreu molt en compte en les vostres negociacions i decisions 
administratives per tal d’optimitzar i ajudar-les en la seva vida quotidiana, en el 
seu dia a dia. Moltes han vingut de lluny, però ja són d’aquí. I elles se senten 
molt d’aquí. Han lluitat tota la vida, moltes d’elles sabien que Transformadors 
es transformaria en un centre cívic, en un local que les podria acollir quan 
volguessin, on trobarien comunicació amb altres veïns, amb els joves, amb 
l’actualitat del barri i de la ciutat. Ara no sabem què pot passar.  
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Conselleres i consellers, del districte, defensores i defensors, vull creure. A la 
gent gran del barri, què els puc dir ara? Què els he de dir? Què puc dir quan 
parli amb elles i m’ho preguntin? Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agreix la intervenció i passa la paraula a la Sra. Montserrat Gabarró. 
 
 
La Sra. Montserrat Gabarró saluda i manifesta: 
 
Jo vaig ser aquí a l’últim plenari que es va fer, bé, el primer plenari d’aquest 
nou Govern, i es va dir que no estava gens clar tot el tema de Germanetes. Jo 
vull fer una petita explicació d’un procés que nosaltres portem des de fa molts 
anys.  
 
Es tracta de l’escola Fàsia, d’educació especial, que atén nens i joves amb 
discapacitat. Jo, que ja estic jubilada, la vaig fundar fa 42 anys. Portem una 
certa antiguitat, i he de dir que és l’única escola d’educació especial que hi ha 
aquí a l’Eixample. Tinc apuntades unes quantes dades. A la Gaseta Municipal 
del 10 de desembre del 2010, ja consta la cessió d’una part del solar de 
Germanetes, i aquest va ser el darrer plenari del Govern del Sr. Hereu. Fa 
temps. A partir d’això, vaig crear una fundació per separar-la de l’escola, 
perquè com que ja estic jubilada, l’escola va quedar en propietat meva i de dos 
treballadors de l’escola. La vaig crear per al projecte de continuar ajudant les 
persones amb discapacitat, nens i joves, no parlo d’adults, màxim 30 anys. El 
principal objecte d’aquesta fundació, en un principi, seria dedicar-se a l’escola 
Fàsia, i més tard, al que faci falta. Amb aquesta finalitat, vol promoure la 
construcció de noves instal·lacions per a l’escola, que ara està en dos edificis, 
amb moltes escales, amb pocs espais bastant estrets... Però tot i això, és una 
escola que continua tenint molta fama, treballa amb l’Hospital Clínic, treballa 
amb Sant Joan de Déu, treballa amb la Vall d’Hebron. Hem presentat a  
l’Ajuntament, fa diversos anys que hi treballem, un projecte d’arquitectura de 
l’edifici fet per Francesc Buixeda, i un estudi econòmic fet per l’aparellador 
Ricardo Villo. Els estudis de viabilitat els està portant una empresa que es diu 
INEO Corporate. Aquesta inversió que es vol fer en aquest edifici, que és una 
cessió, tinc entès, per a 50 anys ―si fos més, millor―, la construiríem 
nosaltres i revertiria a favor de la ciutat.  
 
La manera de crear aquest edifici és a través dels socis, de donacions i també 
de deute financer, i tot això ens ho porta el gabinet que he dit d’INEO 
Corporate. El Districte té tota la documentació, inclús l’any passat, a corre-
cuita, a finals de desembre vam haver de presentar... perquè havia de sortir en 
un Plenari de febrer, que no va sortir, i en aquest moment no sé si la cosa 
encara està aquí, si ha passat ja a la Casa Gran, si hi ha intencions que 
Germanetes es faci, que no hi hagi res a Germanetes, perquè van dir que no 
volien l’institut ni la llar d’infants. Llavors, nosaltres fa molts anys que hi 
treballem, hem fet moltes despeses, hem fet molts bons projectes. El nou 
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consistori segurament no ens coneix i he portat quatre coses perquè ho pugui 
veure. Només volia saber si tenim futur, l’escola Fàsia, dintre de Germanetes. 
Era concretament aquest angle de Viladomat amb Consell de Cent, on ara hi 
ha uns horts urbans i un envelat on fan coses els joves. Estaríem disposats a 
deixar una part de planta baixa o semisoterrani d’aquest local a l’Associació de 
Veïns perquè pogués continuar fent tasques. Els horts nosaltres els faríem al 
terrat, perquè als nostres nens una de les coses que els ensenyem és això, a 
fer hort. Res més. Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix les paraules de la Sra. Montserrat Gabarró i dóna la paraula al Sr. 
Ricard Garnier. 
 
 
El Sr. Ricard Garnier saluda tothom i exposa: 
 
Jo voldria parlar també de l’assumpte de Transformadors. Ha sigut ocupat amb 
molta tolerància per part del Govern d’aquest Districte. Si s’hagués actuat 
ràpidament, s’hauria pogut solucionar fàcilment i ara serà molt més complex.  
 
A l’Eixample falten molts espais per a la gent gran, i aquest era un espai que 
podia ser per a la gent gran, i ara ens hem quedat sense. No és un problema 
de joves o grans, és un problema d’organitzar de manera que els joves i els 
grans puguem tenir espais compartits i espais de trobada. Podríem dir, i es 
podria dir, que l’actitud de l’Ajuntament, en el moment en què s’ocupa un espai, 
no ha sigut suficientment ràpid per haver-ho aturat al moment. Ara ens trobem 
que no hi ha l’espai. Aquest és un districte que té dificultats per trobar espais.  
 
A veure si podem solucionar això perquè la gent gran tingui un lloc. I també que 
sigui per a la gent jove, i així, tenir un espai per a grans i joves, que és el 
sistema que actualment s’intenta imposar, perquè és bo que les generacions 
estiguin relacionades. Gràcies. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
després d’agrair la intervenció anterior, dóna la paraula al Sr. Joaquim Asensio. 
 
 
El Sr. Joaquim Asensio saluda i manifesta: 
 
Em dirigeixo a tu precisament perquè realment no conec gaire bé què està 
passant a Germanetes, en aquest equipament, i he sentit que hi haurà una 
consulta, però no sé sobre qui ni sobre què es convocarà aquesta consulta. Jo 
sóc veí de la zona i, realment, no tinc gaire més informació, a part d’això. Em 
podria dir alguna cosa respecte d’això, si us plau? 
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La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Eugènia España. 
 
 
La Sra. Eugènia España inicia la seva intervenció saludant i diu: 
 
L’objecte de la meva intervenció és respecte a un habitatge d’ús turístic que és 
al carrer Roger de Llúria, número 96, baixos primera, i l’actuació, crec que 
insuficient, per part de l’Ajuntament aquests dos últims anys.  
 
Resulta que la meva germana va venir amb uns amics francesos, perquè viu a 
l’estranger, i es van allotjar en aquest habitatge turístic l’agost del 2013. Va 
resultar que allò era un soterrani que tenia dues finestres i que era per a 12 
persones, quan és un pis que té 115 m², per 2.500 euros a la setmana. Va 
resultar que, per coincidències, com que tenia la meva germana aquí a 
Barcelona, vaig poder anar-hi, vaig poder comprovar-ho, i l’últim dia vam posar 
una denúncia. Aquests dos últims anys hem fet un seguiment constant d’aquest 
expedient.  
 
La denúncia sol·licitava concretament, per part de l’Ajuntament, que 
esbrinessin si tenia cèdula d’habitabilitat per a 12 persones, si tenia una 
llicència d’habitatge d’ús turístic, si havia liquidat la taxa turística, si havia 
liquidat l’IVA corresponent, i totes aquestes coses. Resulta que l’Ajuntament 
s’ha conformat amb una declaració unilateral dels denunciats. És a dir, ells fan 
un certificat i diuen: «Sí, certifiquem que tenim una cèdula d’habitabilitat per a 
13 persones». Però també certifiquen que en aquell pis només hi ha set llits. 
Com pot ser que hi hagi set llits però que, en canvi, ho puguin llogar per a 12 
persones? Aquell pis era insalubre. Em va fer molta vergonya i molta llàstima 
que a la nostra ciutat donem aquesta imatge a turistes que vénen a passar un 
bon moment, però que se’n van amb molt mal gust de boca.  
 
Vaig parlar amb el tècnic de llicències i inspecció i ell va considerar que això 
era suficient. Li vaig dir que no ho entenia, perquè si deia que només hi havia 
set llits... No cal ser arquitecte per veure que en un pis de 110 m², 13 persones 
no hi caben. Li vaig preguntar com era que no demanava la cèdula 
d’habitabilitat a la Generalitat. A mi no em deixen portar-la, perquè sóc una 
tercera persona, però tu com a Ajuntament crec que ho pots fer. O com és que 
no hi ha cap inspector que hagi anat allà per mirar-s’ho, prendre mesures i 
veure en quin estat està aquest pis. Ell va considerar que això era suficient.  
 
Llavors, les meves preguntes vénen per tot això. Si, a la vista d’aquesta 
informació de la qual disposa l’Ajuntament, creu que és suficient una declaració 
unilateral per part dels titulars de la llicència? A més a més, després resulta que 
els titulars no són els mateixos que figuren al contracte. En el contracte es veu 
que només volen cobrar en líquid. Hi ha tota una sèrie d’indicis i d’irregularitats, 
que crec que són prou manifestos i prou evidents per actuar, i més sabent que 
això forma part del programa polític del nou Govern de l’Ajuntament.  
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Han passat dos anys i estem en el mateix punt. Jo, com a ciutadana, no sé què 
he de fer, i per això vinc aquí, a l’Audiència Pública, a veure si es pot actuar de 
manera molt més eficient per part de l’Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció; tot seguit dóna la paraula al Sr. Ignasi Corretger però, en 
no ser-hi present, passa el torn de paraula al Sr. Antoni Clemares. 
 
 
El Sr. Antoni Clemares saluda tothom i recorda: 
 
Del tema del qual vinc a parlar ara, de pisos turístics, no és la primera vegada 
que vinc. Abans de tot això, voldria fer-los entendre què he hagut de fer per 
arribar aquí, després de la denúncia que hem presentat.  
 
Nosaltres, tota la comunitat, vam presentar una denúncia el dia 5 de març 
d’aquest any passat. I aleshores, al cap d’un parell de mesos, vaig venir aquí i 
vam preguntar per aquesta denúncia, però no la van trobar. No la tenien a 
l’ordinador. A mi em van haver d’intervenir, i aleshores una vegada ja em van 
intervenir, vaig tornar un altre cop. Vaig trucar a l’Ajuntament i em van dir que 
havia de trucar a Inspecció General de Pisos Turístics, que és a la Diagonal 
240, i aleshores, vaig trucar allà, perquè em van dir que els expedients d’aquí 
els havien passat allà. Vaig trucar i em van dir que no, que havia d’anar al 
carrer Aragó. Vaig venir al carrer Aragó i vaig preguntar per la meva denúncia. 
Tot això que estic dient és una part, després parlarem dels pisos turístics. A 
continuació, automàticament vaig venir aquí i el senyor que em va atendre em 
va dir: «Ah, és clar, vostè ja ha anat a Inspecció perquè vingui un inspector a 
casa seva per mirar el tema dels pisos turístics?». Jo he de demanar la 
inspecció? Tots els veïns han signat això i presentem una denúncia, suposo 
que haurà de l’Ajuntament qui s’haurà de preocupar d’enviar algú a casa nostra 
per veure tot el que passa en aquella escala.  
 
Això només ho explico perquè s’adonin que hi ha alguna cosa que no funciona. 
No els culpo a vostès perquè són nous, però pensi que amb els d’abans 
tampoc aconseguia res.  
 
Una vegada passat tot això, jo vaig fer una pregunta. Ja sé que ara en aquests 
moments de pisos turístics vostès no donen llicències. Jo visc a ronda Sant 
Pere, número 28, que no ho he dit abans. No sé si és lògic que en una escala, 
el 19%... jo no sé si ho tenen valorat, vostès, o vostès donen llicència a tothom 
que la demana, però el 19% aproximadament de veïns que hi ha allà són de 
pisos turístics. O sigui, hi ha cinc pisos turístics perquè l’Ajuntament els ha 
donat la llicència. Com deuen saber, hem d’aguantar a la matinada trucades, 
equivocacions dels que truquen de matinada, vòmits, juergas, etcètera. Potser 
vostès tenen la sort de no tenir pisos turístics a casa seva, però és així com l’hi 
estic explicant. A part de tot això, em recorda al que ha dit una senyora 
anteriorment, a part dels cinc pisos turístics... jo voldria saber si és lògic que en 
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una escala hi hagi cinc pisos turístics. Doncs a part d’això, hi ha un pis turístic, 
que és el segon primera, que té una llicència per a 10 persones, i el pis té 
91 m². Però compte, dit pel conserge, a l’estiu hi ha 14 o 15 persones, en un pis 
de 91 m². Segons em va dir l’anterior regidor, vostès tenen una mesura sobre 
quantes persones hi pot haver per metre quadrat. Jo no la sé en aquest 
moment. Però hi ha una cosa molt clara, perquè a mi m’ho havien dit, que en 
aquest pis de 91 m² no hi poden anar 10 persones. 
 
En primer lloc, demanem que la llicència d’aquest pis es torni a revisar, perquè 
jo penso que això no és per a 10 persones. I ho pensem tots els veïns. 
Aleshores, evidentment, els altres pisos turístics també em molesten, i les 
meves preguntes són: si jo faig una denúncia a l’Ajuntament, després m’han de 
dir a mi si he anat a demanar a l’OAC que vingui un inspector a casa? Ho he de 
fer jo? O quan jo presento una denúncia a l’Ajuntament, l’Ajuntament s’ocupa 
de tot? Això en primer lloc. I després, voldria saber també si en una escala hi 
pot haver cinc pisos turístics, un 19% aproximadament. No sé si ho valoren, o 
si els ajuntaments veuen diners i deixen fer els pisos turístics.  
 
Els asseguro de veritat que després de les vegades que he parlat d’aquest 
tema amb anteriors persones, les coses no se solucionen. I vull que quedi clar 
que no se soluciona el tema dels pisos turístics ni se soluciona tampoc el mal 
ús que fan dels diners dels ciutadans, que venim aquí a perdre el temps i 
després ens diuen que hem d’anar a una altra banda a fer coses.  
 
Els demano disculpes si m’he passat de to. Bona tarda i moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix les paraules del Sr. Clemares i dóna la paraula a la Sra. Elizabeth 
Casañas. 
  
 
La Sra. Elizabeth Casañas saluda i inicia la seva intervenció: 
 
Yo estoy representando hoy a la Plataforma Ciudadana Pro Viviendas 
Turísticas.  
 
La primera cuestión que les quería exponer es nuestra preocupación por la 
continua criminalización de las viviendas turísticas, que se destinan al alquiler 
turístico, y a sus propietarios, al margen de si cumplen o no con la legalidad, al 
margen de que causen o no molestias, al margen de que cumplan o no con sus 
obligaciones, y al final, al margen de una realidad objetiva.  
 
Yo soy propietaria de una vivienda turística hace muchos años, antes de esta 
campaña mediática, y no me identifico, en absoluto, con la imagen que se ha 
querido dar utilizando las viviendas turísticas como excusa por parte de la 
Administración para no enfrentar la incompetencia para hacer cumplir las 
ordenanzas públicas y defender un modelo turístico sostenible. Hemos sido 



 
 
 
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Dept. de Serveis Jurídics - Secretaria 

 
utilizados como excusa por un sector hotelero privilegiado, acomodado de toda 
una vida, que no quieren perder su cuota de poder ante una repartición más 
democrática de los beneficios del turismo.  
 
Somos vecinos, familias, autónomos y pimes, que además de alquilar nuestras 
viviendas cuando nos vamos de vacaciones, no podemos hacerlo a un hotel, 
porque el modelo no es el adecuado para una familia. Además, cuando 
viajamos no nos convertimos en salvajes, y parece que hay una amnesia 
colectiva y ahora nadie se va de vacaciones alquilando una vivienda 
vacacional. No queremos causar molestias, creemos que quien cause 
molestias ha de cerrar, tenga o no tenga licencia. Pero un 0,2% de denuncias 
respecto a las pernoctaciones no guarda relación con el ruido que se ha hecho 
alrededor de nosotros.  
 
Mi pregunta es si la actual Administración de este distrito va a continuar 
criminalizando a esta economía ciudadana y haciendo el favor a lobbies 
hoteleros, si se va a perseguir y a sancionar a los que causan molestias, como 
debe ser, o se va a seguir persiguiendo a todos, sin discreción. Por otro lado, 
manifiesto que antes de que vosotros llegarais a la Administración, tuvimos la 
esperanza que desde el Ayuntamiento se dejarían de poner obstáculos a 
economías colaborativas que permitan una distribución más igualitaria de los 
recursos. Es el llamado que se hace desde la Unión Europea a todos los 
estados para poder salir más empoderados de la crisis, es también el llamado 
que se hace desde la Unesco en un marco del turismo sostenible, que reparta 
los beneficios transversalmente en la sociedad y no los concentre solamente en 
unos pocos. La OCU también avala que es el segundo servicio vacacional 
mejor valorado en España por los usuarios. Y hay cantidad de entidades que lo 
avalan. Lo que se oye en Barcelona es un caso único, porque se ha politizado 
el asunto y nos han criminalizado al sector que alquilamos habitaciones o 
alquilamos viviendas. No causamos problemas y no queremos causar 
problemas.  
 
Mi pregunta es si se van a seguir creando estos obstáculos a estas economías 
ciudadanas que realmente permiten una repartición. El descanso de todos los 
vecinos es necesario, pero también tenemos que pagar colegios, también 
tenemos que pagar alquileres, también tenemos que pagar cosas. La economía 
no está por encima de todo, y todo es necesario. Creo que hay que utilizar el 
equilibrio. Me encantaría saber si va a existir este equilibrio o si la balanza va a 
seguir empoderando a los de siempre y beneficiando a los de siempre, y 
perjudicando a otros. Muchas gracias. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció i passa la paraula a la Sra. Maria Rosa Mallol. 
 
 
La Sra. Maria Rosa Mallol dóna la bona nit a tothom i intervé: 
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No volia parlar d’això que vaig a dir ara, però jo considero que els pisos turístics 
estan molt bé, sempre que siguin com un bed & breakfast, és a dir, un lloc on 
vagis a estiuejar, com jo he fet, a Pamplona i en altres llocs, i al pis on vas hi ha 
una persona que hi és dia i nit permanentment, per tant, si tu vas a aquell pis, 
no fas cap mena de soroll ni molestes ningú. Nosaltres no és que ho 
criminalitzem, però d’aquesta manera que he dit els veïns ni ningú pateix les 
conseqüències d’aquest mal ús que fan determinades persones que vénen de 
l’estranger i que no saben respectar el descans ni el que és viure en una casa 
de veïns.  
 
Jo venia per una altra cosa. Jo penso que amb aquest nou Ajuntament, i 
pensant en el bé comú de tots els veïns i veïnes de l’Eixample i de tota la ciutat, 
ha arribat el moment de plantejar-se un model de ciutat diferent. És a dir, un 
model que respecti i que pacifiqui el trànsit, el soroll, la contaminació d’aquesta 
ciutat. És una ciutat on no es pot viure bé, jo no hi visc bé. Jo he nascut a 
l’Eixample, tinc 67 anys, i penso que no pot ser que continuem així. És a dir, 
l’Eixample és un martiri. Jo visc al carrer Enamorats, entre Dos de Maig i 
Cartagena, i visc rodejada pel carrer Aragó, que és com una autopista, el carrer 
València, que és horrorós la contaminació que hi ha i el soroll, i després el 
carrer Mallorca, a continuació ve el carrer Provença. Al carrer Provença sí que 
s’ha aconseguit... mira, t’hi passeges més o menys i s’hi està bé. Jo visc al 
carrer Enamorats, que m’agradaria que fos un carrer més maco, perquè està 
molt abandonat, i també és un carrer que és simpàtic de passejar-hi. També és 
maco perquè jo estic tocant al Clot, i hi ha el carrer Rogent, que és com un 
poblet, i és molt bonic de viure-hi. Jo voldria que la meva ciutat fos així. És a 
dir, que es pensés ja en una solució per a tot aquest soroll que ara sentim i que 
traspassa els vidres d’aquesta sala, per tot aquest soroll que sentim i la 
contaminació que respirem quan passegem pels nostres carrers. I vull que això 
se solucioni ja pel bé de tots nosaltres. Gràcies. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció anterior i dóna la paraula al Sr. Hèctor Garcia. 
 
 
El Sr. Hèctor Garcia saluda i exposa la seva intervenció: 
 
Seré breu. Avui veníem aquí en representació del centre social ocupat 
Transformadors amb la principal motivació de tenir coneixement directe del que 
es dirà de nosaltres. I ja que som aquí, davant les difamacions que s’han anat 
dient envers nostre, també ens agradaria que constessin en acta algunes 
coses.   
 
En primer lloc, dir que la plataforma veïnal que demana el nostre desallotjament 
no és representativa de tot el barri, sinó només d’una part, que desconeixent el 
nostre projecte, s’ha situat en una posició de prejudici. No diem que nosaltres 
siguem representatius de tothom, això és obvi, però quan parlen elles i ells en 
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nom de tothom, estan menystenint els veïns i veïnes que participen en les 
activitats que hi fem, i que s’involucren en la gestió i ús de l’espai.  
 
En lloc d’establir un diàleg, al qual sempre hem estat obertes per tal de treballar 
plegades i solucionar qualsevol inconvenient, han optat per difondre la mentida 
i l’hostilitat a les nostres esquenes.  
 
Argumenten contra el centre social que suposadament les persones 
involucrades no pertanyen al barri en què es troba. El col·lectiu està format per 
gent de tot arreu, en bona part del barri i també de fora. I ens preguntem 
nosaltres: alguna vegada va ser Transformadors un equipament exclusivament 
del barri? Sabem que no i també ens preguntem: ha de ser així? Però més 
enllà d’això, nosaltres considerem que l’ús que hi donem és de rellevància tant 
per al barri com per a la ciutat. I és important per a les persones que hi 
participen, vinguin d’on vinguin.  
 
Ara bé, trobem comprensible, per què no, que si no estan satisfetes amb el 
nostre projecte, demanin a l’Ajuntament, atès que és l’únic interlocutor que 
consideren apropiat, un altre tipus d’activitat. Nosaltres no entrem en aquest 
tipus de negociació. El que em sembla més trist i decebedor és que dirigeixin 
tots els seus esforços a fer-nos fora d’un espai on no passava res des de fa 
més de set anys, en un moment en què s’està omplint d’activitat cultural, lúdica 
i política independent, per al barri i per a la ciutat. Prefereixen l’edifici buit i 
abandonat i seguir esperant que l’Ajuntament hi faci alguna cosa? Doncs bé, 
Transformadors està obert. No hi hem entrat per tancar-lo. Està obert a la gent 
que anomenàveu abans. Tota aquesta gent hi és benvinguda. I us ho hem dit 
directament, no és cap sorpresa.  
 
Acabo aquí. Gràcies. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció i constata que el Sr. Tamel de Pablos, que havia demanat 
la paraula, no hi és; per tant, un cop finalitzat el primer torn de paraules de 
l’Audiència Pública, dóna la paraula al regidor, no sense abans comentar: 
 
Jo vull agrair a tots els intervinents que no hagin esgotat, molts d’ells, el temps 
que tenien. Ara passaré la paraula al regidor del districte, que el que farà és 
respondre totes les seves intervencions. Recordin que quan acabi el regidor, 
tenen un torn de rèplica. No hi hem posat temps, a aquest torn, però entenem 
que un torn de rèplica pot ser més breu que el primer torn, que és el torn 
d’exposició, i finalment, com els he dit abans, es tancarà l’audiència pública 
amb l’última intervenció per part del torn de rèplica del regidor del districte. Té 
la paraula el regidor. 
 
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, saluda tots 
els assistents i tot seguit passa a donar resposta als intervinents: 
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Jo en primer lloc el que vull és agrair totes i cadascuna de les intervencions que 
s’han fet, el seu to, el fet que es facin, el fet que vinguin aquí i s’exposin les 
diferents problemàtiques, les sensibilitats, les inquietuds, les crítiques davant 
de l’actuació municipal, i les demandes d’actuacions que es puguin fer. Per 
tant, en aquest sentit, jo crec que avui vostès han fet un exercici important de 
cara a millorar l’activitat municipal, a millorar la convivència en aquesta ciutat i a 
fer una ciutat millor, més confortable, més amable per als seus veïns i veïnes. 
Jo aniré responent una a una les diferents intervencions que s’han fet, i 
n’agruparé algunes perquè tenen la mateixa temàtica. Intentaré estar a l’altura 
del que se’ns ha demanat en aquest exercici de transparència i d’informació, i 
exposaré el que nosaltres, des del Govern, hem fet, estem fent i volem fer.  
 
En primer lloc, la Sra. Mercedes Melendo, que parlava de Bruc, 90-94. En el 
seu nom parlava la Sra. Mònica Julià. A veure, jo crec que en el tema de Bruc, 
que és aquest alberg de 50 places, i després tornaré a insistir en el tema dels 
apartaments turístics, es veu que estem davant d’un problema, un problema 
greu a la ciutat, i és que en els darrers anys han anat proliferant tota una sèrie 
d’habitatges d’ús turístic que tenen una incidència en el seu entorn. Per això 
nosaltres, en termes generals, el que hem fet, que ha sigut una de les primeres 
mesures que va fer aquest Govern, és fer una moratòria dels allotjaments 
turístics, d’aquells que no estaven encara amb una moratòria. Els habitatges 
d’ús turístic ja ho estaven, finalitzava l’any que ve, però no cobria tota l’àmplia 
gamma d’allotjaments d’ús turístic. I per què vam fer aquesta moratòria? 
Justament per poder debatre amb tranquil·litat amb el conjunt dels veïns i de 
les veïnes, i també dels operadors, és a dir, amb tots els agents que hi 
participen, per poder parlar i reflexionar sobre el que significa, sobre quins són 
els problemes que generen, quins són els avantatges que poden aportar des 
del punt de vista d’activitat econòmica, però també totes les qüestions de 
convivència, que també van generant, i per veure quina és la capacitat de 
càrrega. Algú deia: «És lògic que en un edifici hi hagi un 20% de turisme»? El 
que s’està plantejant és veure quina és la capacitat de càrrega, quants 
allotjaments turístics hi pot haver per edifici o en un territori. Per això vam fer 
aquesta suspensió, per poder reflexionar sobre aquest tema, en un període curt 
de temps, un any, per ser àgils. I així poguéssim arribar a una solució, a un 
consens, i a partir d’aquí, comencéssim a aplicar-lo.  
 
Justament, l’exemple de Bruc, 90-94 és un exemple que demostra que era 
encertada, aquesta decisió. Per què? Perquè Bruc, 90-94, no ens permet fer un 
debat perquè ja està en marxa i, per tant, si no haguéssim fent aquesta 
moratòria, aquesta suspensió temporal, ens trobaríem amb moltes llicències i 
quan haguéssim arribat a una conclusió, aquesta decisió no l’hauríem pogut 
materialitzar perquè ja estaria en marxa i no hauríem pogut fer una revocació 
amb efectes retroactius, perquè en el seu moment complia els requisits. Per 
tant, el cas de Bruc 90-94 és un cas que justament és el que ens ha incitat a 
prendre la mesura. Malauradament, en alguns casos no hi hem arribat a temps, 
i són casos que ja estaven en marxa, que ja tenien una llicència d’obres i, per 
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tant, la llicència d’obres ja estava atorgada i aquí nosaltres no podem fer una 
revocació de les llicències perquè, si no, estaríem prevaricant.  
 
Una altra cosa diferent és que nosaltres hem d’assegurar-nos que el resultat 
sigui aquell pel qual s’ha donat la llicència. I també hem de verificar que en 
l’execució d’aquestes obres s’estigui complint amb tot allò que mana la norma i, 
per tant, garanteixi la seguretat en el sentit de les obres. Aleshores, nosaltres el 
que hem fet en aquest cas és que hem estat controlant les obres. Segurament 
no amb la suficient exactitud que caldria. Per què? Perquè com s’ha dit, i ho 
hem comprovat, en alguns dels pisos no hi hem pogut entrar i no ho hem pogut 
verificar. Jo el que li puc dir és que nosaltres seguirem controlant aquestes 
obres. És obvi que per poder-les controlar hi hem de tenir accés i ja hem 
quedat amb el director d’obres per entrar a verificar les obres. Farem aquest 
exercici per tal que sigui un control efectiu. I en funció de la inspecció que es 
faci, actuarem en conseqüència, tenint sempre aquest doble principi, i això val 
per qualsevol altra resposta: el resultat sempre ha de ser l’adequat en funció 
del que se’ls hagi permès en el seu moment. Sobre el que es va permetre, hi 
ha casos en què no podem dir res, perquè ja se’ls va donar la llicència, però en 
tot cas, el que sí que hem de garantir és que sigui exactament allò que es va 
permetre. I el segon aspecte és que en aquest procés es compleixi amb els 
requisits que s’han de complir. Per tant, estem obligats a exigir-ho i a fer que 
se’ns capaciti per poder-ho exigir. Per tant, sobre el fet que no vam poder 
entrar, ja vam actuar i ho vam sol·licitar, i serem exigents en aquest aspecte.  
 
La segona resposta, al Sr. Lluís Willaert i Garcia. És sobre el tema dels 
seients al Mercat del Ninot. Aquí ens trobem, com en altres situacions que 
aniran sortint ―ja ho hem sentit―, que algú ens diu una cosa, i algú altre, la 
contrària. I el paper de l’Ajuntament és intentar buscar solucions a aquests 
conflictes, trobar els consensos necessaris i, a vegades, decantar-se per una 
de les opcions perquè és la que és més feble, la més vulnerable, i és on ha 
d’intervenir el sector públic, justament per ajudar els més febles i més 
vulnerables davant dels que tinguin més poder, perquè si no, no està equilibrat 
de partida. I en altres casos, el que hem de fer és mirar qui té reconeguts els 
seus drets a través d’una norma, i per tant, són les normes el que el 
protegeixen. Però hi ha casos com aquest dels seients en què no hi ha cap 
norma que reguli qui té dret a seure, o on s’han de posar. De la mateixa 
manera que hi ha veïns que desitgen poder disposar de cadires per poder 
seure i bancs en un espai concret, també hi ha altres veïns que veuen 
problemes pel fet que hi hagi bancs per seure perquè això genera altres 
activitats que no són les desitjables per als veïns.  
 
Hem de pensar que l’espai públic és un espai compartit per diferents persones, 
per tant, hi ha els que volen seure, els que volen caminar i necessiten eliminar 
els obstacles... Hi ha també les persones invidents, com més elements posem 
a l’espai, més dificultem la seva viabilitat. Per tant, hem de veure com ho fem. 
Aleshores, en aquest cas, en el Mercat del Ninot es va fer una resposta a 
aquesta demanda i es van situar... perdó, el Sr. Lluís on és? Sr. Lluís? No ho 
sé... era per poder parlar amb ell. En el cas del Mercat del Ninot s’ha respost a 
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la demanda posant aquests seients. Potser són insuficients, però ja els tenim, 
són els que el mercat considera que hi pot haver. I respecte als seients de 
l’exterior, realment a prop del Mercat del Ninot hi ha molts espais que s’estan 
habilitant en aquests moments per ser espais per gaudir-ne. Espais de 
descans, per poder-hi estar una estona. Estem rehabilitant tot l’espai que hi 
havia a l’antic envelat del Ninot, que és la plaça Duran i Reynals, i s’hi farà un 
espai de gaudi. Allà tindrem suficients bancs. I al davant, a l’espai que queda 
entre Casanovas i Provença, també es fa una reurbanització provisional on 
també tindrem bancs.  
 
Per tant, en la zona més propera al mercat, de forma molt propera, tindrem 
diferents ubicacions de bancs, que són més apropiades perquè estan en un 
espai per gaudir-ne, perquè hi ha un espai d’esbarjo, i considerem que és el 
lloc adequat per posar-los, i no cal anar omplint un altre espai que, com deia, 
pot tenir altres usos. I com deia, si un dia hi ha una festa, posarem les cadires 
provisionals. Aquesta seria la resposta.  
 
Sobre el tema de Bailèn 22, aquí una mica la resposta va en la línia del que 
deia abans. En primer lloc, nosaltres des de l’Ajuntament som conscients que 
és un espai que ha tingut diversos problemes, els operadors del qual són 
personatges que estan involucrats en diverses actuacions que són totalment 
rebutjables, reprovables, i que algunes han estat molt sancionades, però quan 
es concedeix una llicència, no es pot fer en virtut de quin és el passat de les 
persones. Si tenen una sentència judicial que els inhabilita, aleshores actuem, 
però si no la tenen, nosaltres... que ens hagin pres el pèl, com a Administració, 
ens pot saber greu, hem d’estar més amatents, però no podem dir... és a dir, no 
ens en podem venjar. Per tant, se’ns exigeix que siguem estrictes a l’hora de 
complir.  
 
Què hi ha? Té demanada una llicència de cafè teatre. I, per tant, com deia, 
l’únic que pot fer és cafè teatre, no discoteca. I si intenta tornar a fer una 
discoteca, serà tancat, perquè no pot ser una discoteca. Se’l sancionarà en 
aquest sentit. Si la sanció comporta el tancament, es farà. Per tant, ha de ser 
un cafè teatre. Cafè teatre què significa? Malauradament, significa tancar a les 
5 h de la matinada. Tenen permís per això. És la llicència que tenen en aquests 
moments. Aleshores, en aquests moments, està precintat perquè no reunia les 
condicions de seguretat suficients i, per tant, s’estan fent les obres per complir 
aquestes condicions, per fer un cafè teatre amb seguretat, diguin el que diguin 
els treballadors, digui el que digui l’empresari. No hi haurà una discoteca 
perquè no té permís per ser una discoteca, només té permís per ser un cafè 
teatre. En aquest sentit, serem estrictes fins a l’últim moment. Mentre tinguin la 
llicència de cafè teatre, no podran fer res més que cafè teatre.  
 
Aquest és un debat molt més gran. Ja sé que hi ha un debat important a la 
ciutat, i s’ha fet un comentari al final sobre això, sobre quins són els diferents 
usos que té la ciutat i, per tant, els conflictes que sorgeixen entre el descans 
dels veïns i l’activitat econòmica. Aquest és un tema que l’hem de pensar, l’hem 
de treballar, hem de veure on es poden fer millor les llicències, on es poden fer 
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determinades activitats. És a dir, quins són els requisits que s’han de reunir en 
aquest sentit.  
 
Aleshores, se’m preguntava concretament si podíem revocar la llicència de cafè 
teatre. Sí, si es donen els motius que les normes diuen. I quin és el motiu que 
diuen les normes? Que si tenen sancions reiterades, i en un espai curt de 
temps, es pot revocar la llicència. Però si les sancions són molt esporàdiques 
en el temps, no dóna peu a poder-la revocar. Que serem exigents en el 
procés? Sí. Que hi estarem al cas? Sí. Però actuarem segons el que diuen les 
normes. En aquests moments el restaurant és en el soterrani, no està en 
funcionament, i l’únic que tenen és el cafè teatre, que està precintat per 
problemes de seguretat i només té llicència per a cafè teatre, i no podrà fer res 
més que això.  
 
Sobre el tema de Transformadors, i aquí ho lligo amb les diverses qüestions 
que s’han plantejat. Jo crec que aquí hi ha dos temes, com em sembla que deia 
el Sr. Àlex Broch: el tema de l’ocupació i el tema de l’ús que es fa d’aquest 
espai.  
 
Una prèvia. Els consellers d’una organització política com pot ser la CUP, puc 
no compartir les seves idees, però tenen el meu respecte per prendre les 
decisions que creguin i dir el que considerin oportú. Ells com a consellers 
d’aquesta ciutat són consellers de l’Ajuntament, no són el Govern de 
Barcelona. Per tant, que qualsevol persona —sigui de la CUP o de qualsevol 
altre grup— faci una manifestació, no es pot posar en boca de l’alcaldessa. 
Amb això hem de ser curosos. La llibertat que té qualsevol conseller, o 
qualsevol altre regidor que no sigui de l’equip de govern, no es pot posar en 
nom de l’equip de govern.  
 
Sobre l’ocupació, quina és la posició del Govern municipal, de l’equip de 
govern, i la meva posició? Nosaltres havíem dit... perquè s’havia preguntat ja 
en campanya a qui era en aquell moment candidata a l’alcaldia el següent: «Si 
hi ha una ocupació d’un espai públic, vostès actuaran de forma immediata?» I 
va dir: «Nosaltres desallotjarem, perquè no renunciem a cap espai públic, però 
no ho farem utilitzant la via de la força en primera instància». Això és una 
decisió política que vam prendre en el seu moment i, per tant, hem sigut 
coherents amb aquesta decisió. Per què? Perquè tampoc no ens soluciona les 
coses. Ho sabem. Si un lloc que està ocupat el desallotgem de forma 
immediata, al cap de poc aquell espai torna a ser ocupat al cap de pocs dies, si 
no és que tenim una persona allà permanentment vigilant, cosa que no podem 
fer. Què vam dir? I ho diem en aquest espai. Aquest espai és un espai 
municipal, l’Ajuntament de Barcelona no renuncia a aquest espai, i no hi ha 
renunciat. I què hem fet? Hem fet tots els processos que estan reglats 
administrativament per recuperar l’espai, de manera que quan va ser ocupat, 
de forma immediata vam presentar la demanda de recuperació de l’espai. Això 
exigia a les persones que l’havien ocupat que presentessin les seves 
al·legacions, les van presentar, les vam rebutjar, vam comunicar-los el rebuig 
de les al·legacions, vam sol·licitar el desallotjament voluntari, que són els 
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processos administratius i, una vegada ha finalitzat el període de 
desallotjament voluntari, nosaltres hem iniciat el procés que segueix, que és 
instar-los, ells van adduir unes causes, que comporta que s’hagi d’instar a 
través d’una demanda judicial i, per tant, nosaltres el que hem fet és demanar 
al jutge que ens habiliti per poder desallotjar l’espai. Aquest espai és un espai 
que més aviat o més tard serà un espai municipal ―en el temps que 
estableixen les normes―, i els usos els decidirem entre tots nosaltres, els 
gestionarem des de la titularitat pública, i la gestió serà la que correspongui i la 
que es decideixi, però serà un espai municipal. L’Ajuntament no ha renunciat a 
aquest espai. Perquè és cert que és un espai que feia 7 anys que no estava 
ocupat, però també és veritat que estava previst i estava en marxa una 
utilització de l’espai. A més, nosaltres defensem que els espais de titularitat 
pública i de serveis públics han de tenir totes les garanties que dóna 
l’Ajuntament a l’hora d’establir aquests serveis. Per tant, nosaltres aquí ho 
defensem.  
 
Quant a quin és l’ús que se li donava. Nosaltres també hem sigut coherents 
amb el que portàvem en el nostre programa. De totes les forces polítiques 
votades a l’Ajuntament, hem estat la més votada. Òbviament som conscients 
que som la que hem tingut més vots però estem en minoria respecte al conjunt, 
però és al nostre programa és el programa que els veïns i les veïnes de la 
ciutat van donar preferència, amb poca preferència respecte als altres, 
minoritari, el que vulgueu, però ens devem a ells.  
 
I què portàvem en el nostre programa? El nostre programa es va elaborar a 
través d’un procés participatiu, de tothom qui hi va voler participar, i l’havíem 
confrontat amb els veïns i veïnes de la ciutat. En el nostre programa portàvem 
la reivindicació d’un espai juvenil en l’entorn de Transformadors. Per tant, 
nosaltres portàvem aquesta reivindicació. També portàvem la reivindicació 
d’espais per a la gent gran.  
 
Què vam fer respecte a Transformadors? Quant a la realitat de l’espai de 
Transformadors, la seva previsió d’ús funcional era un espai de gent gran que 
es deia «intergeneracional», però l’únic que deixava als joves era un punt 
d’informació. És una manera d’anomenar-lo «intergeneracional» molt forçada, 
perquè no hi havia un espai on realment hi hagués uns usos equilibrats entre 
gent gran i gent jove. Era un espai en el qual s’intentava acontentar els joves 
només amb un punt d’informació.  
 
El que nosaltres vam plantejar és que, davant el fet que teníem un programa 
que reivindicava un espai de jove, que no treu que també reivindiquem espais 
per a la gent gran, ja que hi havia entitats veïnals que defensaven que fos per a 
gent gran però també hi havia entitats veïnals que defensaven que fos per a 
gent jove, vam decidir mirar, primer, quin era el pla funcional i si podíem trobar 
alguna solució que o bé equilibrés l’espai entre gent jove i gent gran o buscar 
espais per a gent jove en l’entorn o buscar espais per a gent gran en l’espai. El 
que vam fer va ser això, reflexionar, mirar el que hi havia i intentar buscar una 
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sortida per trobar l’equilibri per satisfer aquestes necessitats que estan 
contraposades.  
 
Això ho vam fer de forma immediata per donar celeritat al procés, però en 
aquells dos dies va ser ocupat. Si no hagués sigut així, probablement avui ja 
hauríem avançat.  
 
El que farem en aquest espai... i som sensibles al fet que hi ha necessitats per 
a gent gran i necessitats per a gent jove. Abans feia broma amb la Trini per les 
edats, devíem ser molt bèsties quan érem joves per les coses que devíem fer a 
Transformadors, jo hi havia estat però jo no recordo aquestes qüestions. Avui, 
a la ciutat de Barcelona hi ha espais per a la gent jove i no tenen els problemes 
que es plantegen, perquè no són discoteques. Som conscients del que hi pot 
haver en aquell edifici, per les dimensions, per la singularitat de l’edificació. Per 
tant, quan l’Ajuntament proposa un espai, ja sigui de gent jove o de gent gran, 
primer s’ha d’adequar a la normativa que en aquests moments hi ha a la ciutat, 
que és una normativa en termes de soroll, d’ús de l’espai públic, molt més 
exigent que la de fa 25 anys i que, per tant, s’ha de complir; i per altra banda, 
hem de veure com articulem les diferents demandes que hi ha en aquest sentit.  
 
Nosaltres parlarem amb tots els interessats i, en funció dels diversos interessos 
que hi ha a la zona —ja ho hem començat a fer perquè ens hem reunit amb els 
diferents actors—, farem una proposa per veure com casem els diferents 
interessos, jugant amb aquest espai i amb algun altre que hi pugui haver en el 
seu entorn o en algun de futur immediat. Per tant, estem mirant com podem fer 
aquest procés.  
 
La idea seria, com deia, que necessitem que hi hagi un projecte en aquest 
equipament, que hi hagi diners, pressupost, i que hi hagi un consens. Aquest 
equipament tenia un projecte però no tenia el consens necessari, i volem veure 
si el trobem. En tot cas, tinguem clar que Transformadors serà un espai que 
serà recuperat per a la ciutat des de l’Administració pública, perquè en cap 
moment hem renunciat a aquest espai.  
 
Pel que fa al tema de Germanetes, se’ns feien dues preguntes. Segurament és 
una història similar, en la mateixa línia. Nosaltres coneixem el projecte de 
Germanetes i, quan vam arribar al Govern, una de les primeres actuacions que 
vaig fer com a regidor del districte va ser conèixer totes i cadascuna de les 
associacions de veïns que hi a al districte i veure’m amb totes i cadascuna de 
les entitats del districte, encara me’n falten moltes però ens vam començar a 
veure amb algunes, algunes perquè m’ho van sol·licitar, altres perquè hi havia 
interès des del Districte de contactar-hi. I pel que fa a Germanetes vam trobar 
que, si bé hi havia un projecte que tenia una alta acceptació per part d’un 
conjunt important d’entitats veïnals, hi havia altres entitats que discrepaven 
d’alguna forma amb el projecte. El que nosaltres vam plantejar va ser iniciar un 
procés participatiu per trobar consens amb les diferents entitats del barri. S’ha 
de tenir en compte que a Germanetes hem de portar una proposta que sigui la 
que faci consens.  
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Dit això, hi ha un equipament que ja es va acordar que en cap moment estava 
qüestionat, que era l’institut, no només per un tema d’interès general, que ho 
són tots, sinó també per una necessitat d’agilitzar els processos, perquè tenim 
uns barracons que en dos anys estaran totalment saturats i necessitem poder 
avançar i no demorar-ne el procés.  
 
Quant als altres equipaments, hi havia els pisos dotacionals per a gent gran 
més un espai per a gent gran, pisos de lloguer d’ús social, més una escola 
bressol, i l’equipament de l’escola d’educació especial, que en principi s’havia 
plantejat amb l’escola Fàsia.  
 
Què hem fet des del Districte? En primer lloc, el procés participatiu començarà 
el proper dissabte 14 de novembre, a les 11 h del matí, el lloc encara no l’hem 
decidit però quan el tinguem, ja ho sabreu, però probablement serà al nou IES 
Viladomat. Torno al que deia quan parlava del tema dels habitatges d’ús 
turístics: si volem poder reflexionar sobre els equipaments, no podem donar un 
equipament com a tancat —excepte l’institut, perquè hi havia un consens ampli 
i perquè l’havíem de tenir amb la màxima celeritat, i a més és una obra que fa 
la Generalitat i si hi posàvem cap problema, es retardaria l’obra i no es 
compliria, per tant, vam acordar impulsar-lo de forma ràpida—, però per poder 
fer qualsevol debat necessitem que no hi hagi decisions preses prèviament. Per 
tant, no podíem seguir el procés de l’escola d’educació especial, perquè si 
haguéssim donat continuïtat a l’expedient, ens hauríem trobat amb la decisió 
presa.  
 
Coincideixo amb la Sra. Montserrat Gabarró i amb altres veïns que van 
intervenir el dia del Ple, i he tingut el plaer de parlar amb ells, com l’associació 
APAM, que Barcelona en general i el districte de l’Eixample en particular té un 
dèficit important d’educació especial. I crec que aquest és un tema que l’hem 
d’entomar, i el Districte ha de trobar la manera de crear aquests equipaments, 
que moltes vegades, precisament perquè afecten una població que no és 
majoritària, no tenen la veu que tenen altres equipaments que tenen un 
caràcter més generalista, com una escola bressol, una escola de primària o un 
CAP, que són d’ús de tothom i les demandes són més visibles. A vegades hi ha 
demandes que queden amagades, invisibles, justament perquè les persones 
més interessades tenen més dificultats per poder explicar-se en el conjunt de 
tantes veus.  
 
Crec que la reivindicació que ha de fer l’Administració pública és justament 
defensar aquells més vulnerables, aquells col·lectius que tenen menys 
capacitat de poder-se expressar, o que per  nombre no són tan dominants, i els 
hem de donar veu. Per tant, crec al Districte que hem de buscar alguna solució, 
sigui a Germanetes o a un altre lloc, i no només en el tema de Fàsia, sinó que 
crec que en el nostre pla d’equipaments i actuacions hauríem de pensar com 
afrontem un tema que és molt important per als nois i noies, però també per a 
les seves famílies, perquè els veïns i veïnes que tenen aquesta situació puguin 
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trobar solucions en el mateix districte i no hagin d’anar a districtes a vegades 
força allunyats.  
 
Per tant, en aquests moments el futur immediat està en funció del que discutim 
a Germanetes, però hi ha el compromís de dir que aquest és un tema que hem 
d’emprendre amb força des del Districte i veure quina solució hi podem trobar, 
perquè crec que és una de les mancances importants que té el nostre districte, 
sobretot tant per les persones afectades com pels seus familiars, que són els 
que més necessiten suport perquè s’ha comprovat que, tenint bons 
equipaments i bons serveis, la seva qualitat millora molt, i també la qualitat dels 
pares i de les mares, i dels familiars que els atenen. Per tant, haurem de veure 
com ho fem.  
 
Amb això crec que també he contestat el Sr. Joaquim Asensio, perquè he dit 
que aquest procés, que durarà dos mesos, començarà aquest mes de 
novembre.  
 
Quant al tema de la Sra. Eugènia España, sobre els habitatges d’ús turístic. Jo 
aquí li diré tres coses. Una general sobre el conjunt dels habitatges d’ús turístic, 
que ja he comentat al començament. Una segona concreta pel que fa als 
habitatges d’ús turístic, que és que tenim dues situacions: una són els 
habitatges d’ús turístic il·legals, i aquí la nostra tolerància és zero, no és fàcil 
però hem de veure com ho confrontem. I després, els habitatges que són 
legals, que tenen la seva cèdula i estan legalitzats.  
 
Després ha intervingut la Sra. Elizabeth Casañas. I crec que hem de situar les 
coses en la seva justa mesura. És veritat que no tots els habitatges d’ús turístic 
generen problemes de convivència, però sí que aquells que en generen són per 
a les persones afectades d’una importància elevada. Per tant, tenim aquella 
situació en què a vegades un respecte a deu no és gaire, però aquell un pot fer 
molt de mal al seu entorn. Per tant, nosaltres hem de veure com entomem el 
tema de la convivència. 
 
Quant al volum, em remeto al que he dit al començament. Estan en moratòria, 
la decisió del nou Ajuntament és analitzar-ho conjuntament amb tots els 
allotjaments i plantejar quin és el seu nombre. A Barcelona, i per això es va fer 
aquesta suspensió, des de mitjan 2015 el nombre de places hoteleres que 
havien entrat per a llicències havia crescut un 18%. És a dir, fins a aquest any a 
Barcelona més o menys les places anaven creixent de forma gradual. Des de 
mitjan aquest any es disparen, només les de places hoteleres. Per això vam 
reaccionar i vam dir «ho hem de mesurar perquè ens podem trobar amb una 
bombolla que es faci ingovernable». A més, sabem que en els llocs on es 
concentren creen molts problemes. És veritat que aquí sempre hi ha conflictes 
d’interessos econòmics entre els hotelers i els propietaris dels pisos, però els 
efectes són diferents. Si els pisos turístics estan molt concentrats en un 
determinat barri, tenen efectes sobre les rendes de lloguer, per tant, disparen 
les rendes. Per tant, ho hem de regular i veure com ho ordenem.  
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Una de les qüestions és que inclús aquests que són legals, que determinem el 
nombre que n’hi pot haver, i algú parlava dels bed & breakfast i nosaltres també 
havíem parlat d’aquest tema i com s’han de constituir, i si permetem que siguin 
pisos amb promotors o que el propietari hi hagi de viure... Hi ha moltes 
diferències i són els temes que estem discutint i plantejant.  
 
Però independentment d’això, hem de buscar fórmules per resoldre els 
problemes de convivència. Paral·lelament a la suspensió, hem iniciat converses 
amb algunes de les plataformes que gestionen pisos per Internet i que són la 
part visible d’aquests pisos, i estem intentant arribar a algun tipus d’acord, com 
han fet algunes ciutats europees, per regular els processos i que s’impliquin en 
la resolució dels problemes de convivència. Estem treballant en diferents 
àmbits, i a la vegada exigim a aquestes entitats que contribueixin al compliment 
de la norma i de la llei, i que no permetin tenir a les seves plataformes pisos 
que siguin il·legals. Per tant, estem avançant en diferents camins.  
 
És veritat, i ho reconec i ho sé, que qualsevol persona que viu al costat d’un pis 
turístic, qualsevol persona que viu al carrer Aragó i té la contaminació, 
qualsevol persona que té un problema vol solucions ja, però s’ha d’entendre 
que si hi ha temes que no s’han pogut resoldre en cinc anys, en quatre mesos 
és difícil. Però el nostre compromís és anar avançant i presentar solucions, i 
ser exigents per trobar aquests mecanismes. Això serien temes generals.  
 
Pel que fa al cas concret que m’està plantejat. Comparteixo que no pot ser que 
aquest tema duri dos anys. Jo em comprometo que nosaltres entomarem el 
tema i demanarem la cèdula d’habitabilitat, que és la que ens diu el nombre de 
persones que hi poden viure. Una vegada la tinguem, ho analitzarem tot i 
donarem resposta a totes les preguntes que es fan, i a veure si així resolem 
aquesta situació de forma definitiva. Estic d’acord que no pot ser que els temes 
es quedin aquí encallats durant dos anys i no siguem capaços de trobar una 
solució. Crec que l’Ajuntament de Barcelona té l’obligació de verificar quina és 
la cèdula, veure que existeixi, verificar-la i veure si s’adequa a la norma que hi 
ha. Com que tot depèn d’això, no avanço més respostes, ho verificarem, i quan 
tinguem la resposta contestarem a tot, i ho farem al més aviat possible.  
 
Quan es parla dels tècnics i del treball, s’ha de pensar en la dimensió que té 
l’Eixample, i no és cap excusa. Penseu que al districte de l’Eixample tenim 
4.600 pisos turístics. Òbviament la inspecció l’hem de fer nosaltres, el Districte. 
Aquells que són denunciats s’han d’inspeccionar i ho estem fent. Estem 
treballant amb la Generalitat temes d’inspecció, estem treballant fent buidatges 
de les pàgines web, s’estan fent coses que a vegades no es fan públiques 
perquè si han de ser efectives no es poden explicar, perquè si no, els altres 
utilitzaran eines per... però estem actuant. Per veure la seva efectivitat hem de 
tenir els resultats, però estem actuant en aquest sentit.  
 
La Sra. Elizabeth Casañas parlava de la criminalització. Jo li puc dir que de mi 
no ha sortit cap expressió que criminalitzi els pisos turístics. El que he dit 
abans, de forma oberta, és que amb els pisos il·legals hem de tenir tolerància 
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zero i hem de posar totes les nostres forces perquè no hi hagi cap pis il·legal, 
perquè si no, no és governable. Els pisos legals aquests moments tenen una 
moratòria. Hem de veure com resolem, a través d’aquest debat sobre 
allotjaments, quina és la capacitat de càrrega de pisos i quin és el model que 
volem, i que sigui el més beneficiós per a la ciutat. Sabem que hi ha conflictes 
d’interessos, hem d’enfrontar-nos a això.  
 
Pel que fa al que em preguntaven sobre l’economia col·laborativa: és tot un 
món i hi ha realitats molts diferents dins la mateixa idea. Un dels principis que 
hi ha d’haver és que tots els actors econòmics i totes les persones que 
intervenen a la ciutat han de partir de les mateixes condicions. Crec que en 
aquest element tots hem de coincidir. És a dir, si a un restaurant li demanem 
que tingui una llicència perquè creiem que ha d’assegurar la higiene i la sanitat 
de les seves instal·lacions, no pot ser que algú a casa seva pugui oferir 
menjars sense complir els mateixos requisits. Per tant, quan parlem d’economia 
col·laborativa, hem de pensar que una cosa és quines són les formes 
d’actuació econòmica, quan hi ha interès econòmic, i com això no fa que es 
transgredeixin aquelles normes que fan que Barcelona sigui una ciutat 
moderna. No tornem a la Barcelona dels anys seixanta, que era la ciutat on, 
fruit d’una situació de greu crisi econòmica, la gent buscava solucions. Avui ho 
hem vist, només reaccionem quan passen coses. Ahir hi va haver el trist 
accident a la residència de Lleida, i dèiem que no hauria de ser en una zona 
que era inundable. Les normes són per a això, perquè si hi ha una 
salmonel·losis, no diguem «és que no podien donar menjar». 
 
Per tant, l’economia col·laborativa és una realitat. Hem de veure que les noves 
fórmules d’activitat econòmica varien respecte a les anteriors i, per tant, hem de 
veure com juguen, i hi ha uns espais importants que han de funcionar. Però 
també hem de veure com s’insereixen dins d’aquelles normes generals 
d’actuació que  permeten que els clients i els usuaris tinguin les garanties que 
l’Administració està obligada a poder-los donar. Perquè al final, quan una 
persona va a un lloc, pensa que si el deixen actuar és perquè compleix, i hi ha 
la certa confiança que des de l’Administració s’està garantint. Hem de buscar 
aquest equilibri de garanties amb les realitats que es puguin generar.  
 
Ja acabo, només em queda un punt, perquè al Sr. Hèctor Garcia ja l’he 
contestat quan he parlat de Transformadors.  
 
La Sra. Maria Rosa Mallol, sobre la pacificació del trànsit, pacificació del 
soroll, pacificació de la contaminació, hi estic d’acord totalment. És el model de 
ciutat que voldríem. Una ciutat que sigui menys sorollosa, en què hi hagi menys 
contaminació. Sabem que una part important del soroll i de la contaminació és 
fruit de l’excessiu trànsit, per tant hem de veure com ho regulem. Hi ha 
diferents propostes sobre la taula: es parlava de superilles, d’eixos verds, hi ha 
diferents models per intentar pacificar la ciutat, estem compromesos a impulsar 
algunes d’aquestes mesures per pacificar el trànsit. És evident que pacificar el 
trànsit i l’Eixample són dos elements que van junts, perquè per l’Eixample 
passa la major part del trànsit de la ciutat i hem de veure com actuem. Des del 
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Govern ja s’està treballant, des d’Urbanisme i des del Districte, per intentar 
buscar solucions que permetin aquesta idea de la pacificació del trànsit. Durant 
uns anys es van treballar els carrers 30, però hi ha propostes que van més 
enllà, d’intentar buscar alguns espais per a vianants i que es vagi avançant en 
aquest sentit. 
 
Paral·lelament, la pacificació del trànsit es fa a través de limitacions de 
velocitat, en alguns casos mitjançant vies per a vianants (molt més ampli), 
també s’ha de treballar en termes més generals per afavorir el transport públic 
davant determinats vehicles. Estem fent un treball per seguir impulsant la xarxa 
ortogonal d’autobusos que faciliti que hi hagi un transport públic molt més àgil i 
ràpid, i que permeti millorar l’eficàcia del transport públic i dotar de més xarxa. 
Per tant, apostar pel transport públic i afavorir-lo, i en segon lloc, pel que fa als 
vehicles, afavorir la utilització de vehicles que siguin més sostenibles, ja siguin 
els híbrids o els elèctrics, i que puguem avançar amb vehicles que siguin 
menys contaminants i que facin menys soroll. Per tant, és una actuació que 
estem fent a través de diferents vies.  
 
A les Ordenances fiscals que portàvem per aprovar, hi havia una subvenció per 
a aquells vehicles que siguin menys contaminats a l’hora de pagar l’impost de 
circulació. Per tant, es vol treballar des de diferents enfocaments, no només 
des d’Urbanisme, que és la part de l’estructura, sinó també a través d’aquells 
que circulen, perquè no només ens interessa que hi hagi menys carrers per on 
passin cotxes, sinó també que hi hagi menys cotxes, perquè si hi ha menys 
cotxes, passaran per menys carrers, i si a més els cotxes que passen són de 
millor qualitat des del punt de vista ambiental, també ens ajudarà. Per tant, 
estem treballant en les tres línies.  
 
He intentat contestar-vos a tots. Us deixo parlar, per si m’he oblidat alguna 
cosa o per qualsevol pregunta que tingueu. 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix la intervenció del regidor i explica que a continuació tornarà a cridar tots 
els ciutadans que havien intervingut abans, pel mateix ordre, per si volen fer ús 
del seu torn de rèplica. Tot seguit, passa la paraula a la Sra. Mònica Julià, que 
ha parlat en nom de la Sra. Mercedes Melendro.  
 
 
La Sra. Mònica Julià agraeix les paraules del regidor i comenta: 
 
Transmetré el que vostè ens ha explicat avui aquí a la comunitat de propietaris 
de Bruc, 90. Esperem la seva resposta referent als temes pendents, a la 
inspecció de l’entrada de Bruc, 90.  
 
És un bon inici que aquí al nostre Districte es mirin de regular els interessos 
econòmics i les necessitats que tenim els ciutadans des d’un altre prisma. Crec 
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que tots intentem aprendre a conviure, però quan tenim mal viure, és més 
complicat buscar aquesta perspectiva.  
 
Li volia comentar a tall d’anècdota, amb relació al que vostè comenta que ja 
s’estan fent estudis per veure exactament com regular el turisme que tenim a 
Barcelona, que Barcelona és petita, però té un volum de turisme com el de 
ciutats com ara Londres, París o Roma, i som petits. Per tant, escoltem-nos els 
uns als altres, escoltem els que vivim aquí, els que ens aixequem per anar a 
treballar, i farem una ciutat més sostenible, un municipi més sostenible, i una 
Eixample més sostenible. Gràcies.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
passa el torn de rèplica al Sr. Lluís Villar, però en constatar que ja ha marxat, 
passa la paraula a la Sra. María Jesús Pascual.  
 
 
La Sra. María Jesús Pascual replica: 
 
A mí no me queda otro remedio que replicar al señor conseller, porque dice que 
el permiso que tienen es efectivamente de café teatro. Lo habrán vuelto a pedir, 
porque ahora mismo tienen el permiso de restaurante con algo, me imagino 
que con espectáculo. Pero no se confunda, porque usted me dice que un café 
teatro se puede cerrar a las 5 h de la mañana, pero el horario de cierre de un 
café teatro es a las 2 h o 3 h de la madrugada. Los que hemos visto el principio 
de esta discoteca, de este puticlub, de este café teatro, de este Cabaret Berlín, 
siempre lo han cerrado a las 5 h o 6 h de la madrugada. Y los que vivimos 
encima de ellos lo sabemos bien. Creo que no nos tienen que volver a engañar. 
Tienen que tomar medidas.  
 
Usted decía antes que se puede revocar una licencia según las denuncias que 
haya tenido. Pues hijo, no será porque este teatro no ha tenido denuncias. 
Denuncias de prostitución, de drogas, se ha cerrado durante un año, durante 
seis meses, durante tres meses, ahora no sé por cuánto tiempo, me parece 
que por seis según me dijeron los trabajadores. No sé a qué esperan, ustedes, 
porque han tenido denuncias de todo tipo: prostitución, proxenetismo, droga, de 
todo… No entiendo a qué esperan. Al final vamos a ser nosotros los que 
actuemos. Es insostenible que un centro geriátrico que lleva abierto 31 años 
esté sufriendo lo que estamos sufriendo, y que ustedes no nos protejan y, sin 
embargo, sí que estén protegiendo a esto otro que les debe dar mucho, desde 
luego.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
dóna la paraula a la Sra. Llúcia Tolosa.  
 
 
La Sra. Llúcia Tolosa respon: 
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Jo només volia parlar d’aquest epígraf famós del cafè teatre. Fa un temps, 
quan ens vam preocupar per la llicència el cafè teatre, aquí s’hi incloïa música 
en viu i després va resultar que podien tancar a les 5 h. Aleshores jo em 
pregunto com hi pot haver música en viu, que comporta ball, i després de 
música en viu, res, perquè els concertistes vénen a una hora i se’n van, i 
després posen música màquina, que estava prohibida. I així un any rere altre, i 
es convertia automàticament en una discoteca.  
 
Vostè al principi ha dit que no hem de carregar el passat amb el present, és clar 
que no, però són 17 anys amb el mateix tema. És igual que hi hagués 
prostitució o no, no era un tema nostre, però ara hi ha la llicència de prostíbul. 
Si l’Ajuntament hagués dit «poseu una llicència de prostíbul»... nosaltres no ens 
queixàvem pel prostíbul, sinó pel soroll. Però el tema sempre ha sigut el mateix, 
que el cafè teatre ho admet tot i només hi ha música en viu una hora, i què fan 
fins a les 5 h? A nosaltres ja ens agraden les discoteques, però resulta que a la 
sortida, contínuament hi ha gresca, hi ha soroll. 
 
També pregunto per què casualment les sancions s’aplicaven el mes d’agost? 
La gent que no marxem tenim les finestres obertes i no podem dormir. 
Casualment aquell mes d’agost podies dormir. Inclús els amos ens han ofert no 
fa gaire posar-nos aire condicionat.  
 
La pregunta seria què comporta un cafè teatre, si comporta només música en 
viu i després has de posar música màquina, que no està permesa en un cafè 
teatre, almenys no ho estava abans. El tema de la cuina... restaurant amb 
cuina, aquesta és la llicència que ens havien dit.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
abans de passar la paraula al Sr. Àlex Broch, comenta al públic en general: 
 
Perdonin, els vull fer un suggeriment. Vostès poden fer el que vulguin, però 
cada moment que aplaudim, si tenim en compte l’hora que és, anem retardant 
l’audiència. A tots ens agraden les intervencions de la gent però, si els sembla, 
si ens estalviem els aplaudiments, ens estalviarem una mica de temps, tenint 
en compte l’hora que és.  
 
 
El Sr. Àlex Broch manifesta: 
 
La meva intervenció té una doble direcció, m’adreço al regidor i m’adreço al 
jove ocupa. Ha marxat? M’agradaria saber el seu nom, perquè m’adreçaré a ell, 
i si no hi és perquè ha marxat, m’adreçaré a les persones que són aquí perquè 
li transmetin el que jo li diré quan el vegin. Em sembla que és important, perquè 
a vegades es desenfoquen les coses o es diuen d’una manera que precisen un 
aclariment.  
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(Parla algú amb el micròfon apagat) 
 
Doncs m’adreçaré a tu i l’hi dius.  
 
Senyor regidor, intento ser correcte i amable perquè vostè va tenir l’amabilitat 
de rebre’ns i, per tant, hi ha hagut una interlocució. No sé si això ens fa amics, 
però com a mínim ens fa més propers i fa que com a veïns puguem parlar.  
 
M’agafo a un aspecte que vostè ha dit. És cert que vostès són minoria 
majoritària, i governen la ciutat de Barcelona com a minoria majoritària amb el 
suport d’ERC i el PSC en el moment de la investidura, em sembla, però vostès 
són majoria minoritària. Ara bé, i si m’equivoco ho retiro, vostès no han guanyat 
a l’Eixample. Vostès a l’Eixample no són guanyadors, són perdedors. Vostè 
m’està dient que està intentant aplicar el seu programa en un districte en el 
qual vostè no ha guanyat. Jo li ho respecto i, com que hi ha uns pactes que ho 
permeten ho haurem d’entendre, però si us plau, digui tota la veritat. Vostès en 
el seu programa diuen que Transformadors ha de ser el que vostès creuen que 
ha de ser en un districte on vostès no guanyen. Per tant, els que som del barri i 
potser hem votat altres opcions què hem de fer? Acceptar aquesta proposta? 
Això queda dit, tingui-ho present.  
 
De totes maneres em quedo amb dues coses, i l’acte d’amistat li transmeto ara. 
Em quedo amb el que vostè ha dit, que es produirà el desocupament, i que en 
el futur serà d’usos equilibrats. Em quedo amb aquestes paraules. Són dues 
situacions difícils i li dic el que he dit als altres partits polítics. Busquin consens 
tant per una cosa com per l’altra. Perdoni l’expressió, no vulguin marcar paquet 
ideològic gran o petit, busquin pacte en els usos perquè després no traspassin 
el problema als veïns.  
 
Una altra qüestió seria que ara l’Ajuntament passés d’una ocupació il·legal a 
una ocupació encoberta. Perquè des del moment en què es va produir 
l’ocupació hem vist que algú amb vestit blanc ha pintat la façana, que ha 
quedat molt maca, i no sé si les persones que l’ocupen disposen d’aquesta 
possibilitat. Si li sorprèn, hi ha testimonis que l’altre dia una persona de 
l’Ajuntament estava netejant la vorera i quan algú es va acostar i li va dir «per 
què no neteja casa meva, que és la finca del costat», va dir «l’ordre que jo tinc 
és netejar aquest espai». Per tant, que quedi dit que potser hi ha alguna ànima 
caritativa que està intentant endolcir l’agressivitat inicial que va representar 
l’ocupació de Transformadors.  
 
I ara m’adreço a les persones que puguin parlar amb la persona que ha parlat 
anteriorment, l’Hèctor. A veure, quan he començat a parlar he dubtat si havia 
de dir que una persona que hi va anar a veure-ho va ser tractada com a 
burgesa. Ara ell m’ho ha justificat i vull que ho aclareixi. Ja vam anar a parlar-hi, 
nosaltres vam fer un primer intent d’acostament per parlar amb les persones 
que ho havien ocupat, per saber quins eren els projectes i per quines eren les 
intencions. La resposta, des de les paraules de l’Hèctor, suposo que pot ser 
una desqualificació ideològica. Justament per venir d’on venim hem entès que 
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la democràcia és participativa i que es basa en el respecte a les persones i a 
les idees.  
 
Quan nosaltres llegim papers dels ocupes de Transformadors adreçats a la 
senyora alcaldessa, és un text molt dur, diuen «no pactarem ni negociarem 
amb ningú perquè no reconeixerem l’autoritat dels òrgans de govern ni dels 
seus tècnics. El que no permetrem sota cap concepte és la intromissió de cap 
organització amb representació parlamentària. Nosaltres no marxarem, 
seguirem endavant agradi o no». Quan a mi em plantegen la possibilitat d’un 
diàleg, jo davant d’una intransigència no puc dialogar, perquè ells m’estan 
excloent a mi del diàleg, perquè estan dient tot el que no faran, com puc parlar 
amb ells? També he de dir a l’Hèctor i als companys que li transmetreu la idea 
que aquests cartells que s’han penjat al barri amb voluntat participativa, no sé a 
qui puc oferir el taller de dissabte dia 5, que és un taller de decoloración, 
«decoración de camisetas con lejía y plantilla». No sé si algú que jo pugui 
conèixer vulgui destenyir els seus texans i els vulgui foradar. Tampoc sé a qui 
convidar quan diuen «también podrás venir a hacer tus propias chapas con los 
diseños que desees». No sé si la gent del meu entorn, la gent del barri, la gent 
que jo conec, la gent amb la qual jo tracto i trobo al quiosc estan interessats en 
aquests tallers. Potser aquest és més interessant, perquè és un taller de 
«autosuficiencia doméstica, elaboración de productos de limpieza e higiene 
personal a partir de aceite reciclado». Tot està molt bé, jo ho respecto, però 
aleshores també respectin que al barri hi ha una associació que es diu Amics 
dels Clàssics, que són 20 jubilats que paguen de la seva butxaca un lloguer de 
800 euros al mes per poder tenir allí dipositades 1.200 partitures, i a més 
assagen als dominics i després fan els concerts a porta oberta, potser aquestes 
persones podrien estar interessades a tenir-hi un lloc i participar d’aquest 
diàleg.  
 
Finalment, i acabo. Tots el que hem parlat de Transformadors sempre hem dit 
integració i no exclusió, i em sembla una mica lleig parlar de la representativitat 
de les associacions. Les associacions som aquí quan podríem estar a casa, i 
estem aquí per defensar els interessos de tots els veïns. Jo ja ho he dit sempre, 
ideologia de barri. Dubtar de la representativitat d’una associació que va 
aconseguir 1.500 signatures per poder fer la reforma del passeig de Sant Joan, 
que avui existeix un passeig de Sant Joan al sud i al nord perquè es va fer a 
casa nostra, amb la consellera Escarp del PSC, imagineu el temps que fa que 
estem lluitant per aquestes qüestions, parlar de representativitat és dubtós. I és 
més dubtós el que ara jo faré, les 425 signatures de la gent del barri que ha 
signat el document que nosaltres portàvem on darrere hi ha aquest projecte de 
Transformadors en el qual nosaltres creiem i és el que havíem pactat amb 
l’Ajuntament. Gràcies.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
dóna la paraula a la Sra. Pietat Martinell, que no en fa ús, i tot seguit passa el 
torn a la Sra. Andrea Garcia.  
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La Sra. Andrea Garcia exposa: 
 
Em sap greu que el Sr. Hèctor García hagi marxat perquè volia compartir un 
parell de coses amb ell.  
 
Crec que ha quedat força clar que el nostre barri és un barri incloent. Volem 
compartir l’espai amb tothom, no som gens excloents. En el moment en què 
ells diuen «és el nostre espai i farem el que vulguem» i declaren la seva 
intenció de fer el que els doni la gana, queda molt clar qui és excloent, aquí. 
Vull que quedi clar, en primer lloc, que el nostre barri és un barri incloent.  
 
Ha passat una cosa que m’ha deixat una mica trasbalsada, i és que aquest noi, 
Hèctor Garcia, ha vingut en representació del noi d’Exigim Espais, no dels 
ocupes internacionals que hi havia abans. Ara bé, tot va començar perquè 
aquest espai, Transformadors, va ser ocupat per uns ocupes internacionals que 
fumaven droga, bevien cervesa i de tot, trucàvem a la policia, venien però no 
prenien cap mena de mesura. Pel que tinc entès, ara hi ha hagut un traspàs 
entre ocupes. No sé si tu estàs amb l’Hèctor però m’acabes de dir que ets de la 
CUP... 
 
(Parla algú amb el micròfon apagat) 
 
Sembla que hi ha una mena de pactes. Quina mena de pactes s’han dut a 
terme sense que nosaltres tinguem cap mena d’informació? Hi ha hagut una 
mena de subvenció o què ha passat aquí? M’ha deixat força trasbalsada, no 
m’ho esperava.  
 
Pel que fa a les activitats que pengen a les parets per informar tot el barri que 
hi som convidats, n’hi ha una, per exemple, en què informen que hi ha 
discoteca a les 21 h o 22 h de la nit d’un diumenge. No sé a qui li ve de gust 
anar un diumenge a la discoteca a les 22 h, potser no tenen en compte que hi 
ha gent que el dia següent, el dilluns, ha d’anar a treballar a les 7 h o 8 h del 
matí. No ho sé, però no es tallen un pèl.  
 
Només volia que això constés en acta. Gràcies per escoltar-me.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
primer passa la paraula a la Sra. Charo García, que declina fer-ne ús, i tot 
seguit a la Sra. Montserrat Gabarró.  
 
 
La Sra. Montserrat Gabarró aclareix pel que fa a la seva intervenció anterior: 
 
Jo volia fer notar que qui demana aquest terreny és una fundació, no és una 
societat amb afany de lucre ni molt menys. Vol afavorir l’escola Fàsia, però 
també vol fer més coses. Si ara les escoles Fàsia tenen 160 alumnes, cada any 
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en queden uns 50 en llista d’espera que no podem agafar. Si fem un edifici 
gran, es poden fer altres coses que nosaltres fem els dissabtes com podem, 
per exemple, un club de joves amb discapacitat que ja no estan en edat 
escolar, que tinguin com a màxim 30 anys, perquè no es converteixi en una 
casa de vellets. Perquè de la mateixa manera que els seus germans se’n van a 
la discoteca, al bar o amb els amics, que ells puguin venir, prendre’s una Coca-
Cola, jugar a ping-pong, o fins i tot fer una classe de gimnàstica. I una cosa que 
es podria afegir és l’estimulació primerenca.  
 
Ens aniria molt bé estar al costat de l’institut perquè podríem compartir el que 
ara estem fent amb l’escola IPSI, que és un projecte que es diu «Escola 
Amiga». Uns determinats nanos que veiem que estan capacitats per integrar-
se, van a l’escola IPSI amb un professor nostre, que queda relativament a prop, 
i aquest mestre està junt amb el mestre de la classe atenent tots els nois. Així, 
nosaltres ajudem els mestres que no tenen ni idea d’educació especial i els 
nostres nanos tenen la possibilitat d’ajuntar-se amb els altres, no quedar 
exclosos, i els altes coneixen què és un nen especial, que potser es pensen 
que és un fantasma i no ho és.  
 
Altres coses que podríem compartir, si hi hagués l’institut i l’escola al costat, 
són alguns serveis. Per exemple, nosaltres tenim projectada una cuina enorme 
en l’últim pis que la fundació podria llogar, per exemple, a una casa de càtering 
i que ens fes el menjar a les dues escoles. Si nosaltres també poguéssim 
aprofitar una estona el gimnàs de l’institut, seria fabulós. Nosaltres hem preferit 
fer un teatre perquè els nostres nois tenen molta vena artística, i ens ha 
semblat molt interessant. I aquest teatre també podria estar a disposició del 
barri, si fes falta.  
 
Vull que quedi clar que una escola d’educació especial no és un gueto. Si 
entreu a la pàgina web, veureu que els nostres nanos munten a cavall, van a 
esquiar, l’altre dia van anar a trepitjar raïms, fan de tot. El que passa és que a 
l’hora d’aprendre ho fan en el seu nivell, amb les seves possibilitats, i no tenen 
frustració, perquè abans quan entraven nens de 3 i 4 anys, potser al cap de 3 o 
4 anys el podies revertir a l’escola ordinària. En canvi, ara estem veient el 
contrari, que els pares els diuen que vagin a l’ordinària, que és millor per al 
nen, i vénen nois de l’ESO que, a part del retard que tenen, tenen problemes 
de comportament, falta d’autoestima, una sèrie de problemes afegits a la seva 
discapacitat, que simplement podrien ser uns nens borderlines, no deficients, 
però que després generen problemes de tipus psiquiàtric. Moltes gràcies.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
dóna la paraula al Sr. Ricard Garnier.  
 
 
El Sr. Ricardo Garnier saluda de nou i argumenta: 
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Quan vostè ha dit que a Transformadors no es podia actuar d’entrada perquè 
després es torna a omplir, tinc la sensació que estem donant un missatge que, 
primer, si s’agafa la via judicial quedarà buit i es podrà tornar a omplir. No trobo 
gaire coherent per què no abans i sí després. I per altra banda, fa la sensació 
que hi ha un missatge que si vols ocupar un espai, ocupa’l que és surt gratis. 
L’actitud de l’Ajuntament no crec que sigui la més adequada per a una ciutat 
que vol tenir unes normes. Si abans l’antic consistori estava intentant organitzar 
l’espai, si entren uns ocupes el que has de fer és treure’ls i no anar per la via 
judicial, que és molt llarg i no sabem quan acabarà, i no té cap avantatge 
respecte al fet de treure’ls ràpidament. És més una actitud política que una 
actitud lògica. El missatge que s’està donant és que es pot actuar i no passa 
res, i no crec que sigui el més adequat. Gràcies.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
primer passa la paraula al Sr. Joaquim Asensio, però en constatar que ja no hi 
és, passa el torn al Sr. Antoni Clemares.  
 
 
El Sr. Antoni Clemares planteja: 
 
Jo no sé si m’he explicat malament, m’ho hauré de fer mirar, però vostè no ha 
contestat a cap de les tres coses, per a mi principals.  
 
En primer lloc, li he dit que tenim una denúncia presentada de tots els veïns de 
l’escala, de la ronda Universitat, número 28. El senyor que m’ha atès a baix, 
després de la denúncia del mes de març, m’ha dit que he d’anar a l’inspector 
perquè vingui a casa meva a fer un paper. La meva pregunta és: quan jo faig 
una denúncia a l’Ajuntament, que també ho he dit abans, amb la denúncia n’hi 
ha prou o he d’anar a cinquanta llocs?  
 
A més, la Sra. Yolanda que m’ha atès abans per fer el paper, que vostès no 
l’han trobat, ha fet fotocòpia de la denúncia.  
 
Vostè parla dels pisos turístics en general, jo li he dit que a la meva escala n’hi 
ha cinc, que és un 18 o 19%. Tampoc m’ha contestat. Vostè parla dels pisos 
turístics en general, però cinc pisos turístics en una escala no crec que sigui 
una cosa gaire normal.  
 
Tampoc m’ha contestat que en aquesta escala, al segon primera, hi ha un pis 
que té llicència de 91 metres per 10 persones, que jo crec que aquesta llicència 
està mal feta perquè no hi caben 10 persones, i a vegades n’hi ha 14 o 15. El 
més important de tot és que no sé que he de fer amb la denúncia que he 
presentat, si he de fer el que em diu aquest senyor o he de fer una altra 
denúncia. Moltes gràcies.  
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La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
dóna la paraula a la Sra. Eugènia España.  
 
 
La Sra. Eugènia España manifesta: 
 
Moltes gràcies, senyor regidor, per atendre la nostra petició i per la seva 
resposta constructiva. Espero que la col·laboració entre la ciutadania i 
l’Ajuntament permeti solucionar aquests problemes. Dono trasllat de la seva 
resposta i de les actuacions de l’Ajuntament als turistes francesos afectats.  
 
Només una cosa pràctica. Quan rebin la cèdula d’habitabilitat real emesa per la 
Generalitat, com ho notificaran? Per correu electrònic o per mòbil, i llavors els 
l’hauria de donar, o a l’adreça que consta en el meu escrit de sol·licitud de la 
intervenció? Res més. Moltes gràcies per tot.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
passa el torn de paraula a la Sra. Elizabeth Casañas.  
 
 
La Sra. Elizabeth Casañas exposa: 
 
Quería agradecer este espacio para escuchar y para que se nos haya dejado 
hablar. También agradecemos las consideraciones del regidor, que reconoce 
que generalmente no somos un problema, aunque seguramente existen 
problemas que se tienen que resolver, y nosotros estamos de acuerdo, pero no 
es la generalidad.  
 
En los últimos tiempos han hablado muchos por nosotros y de repente abundan 
los expertos con mucha retórica que siguen la corriente de intereses políticos y 
económicos anteriores, y no siguen la realidad. Ahora se ha hecho una burbuja 
de información que no se sostiene en la realidad con los datos.  
 
Si me permite, un titular que se ha escuchado dice que hay 40.000 licencias en 
Cataluña, o 6.000 licencias en Barcelona, 4.000 licencias en el Eixample. Es un 
titular de la prensa que es muy llamativo, pero no aclara que, según los datos 
del Ayuntamiento, de técnicos del Ayuntamiento que aún están trabajando, no 
representamos más del 2,5% de las viviendas de Barcelona, y el 1,7% de la 
población flotante. Eso no sale en los titulares, no sale en la prensa y no se 
dice a las personas. 
 
Por otro lado, se habla del tema de los alquileres. Es curioso como 
representantes hablan acerca de que estamos haciendo una burbuja en los 
alquileres y se habla de barrios turísticos donde los alquileres están entre 700 y 
800 euros cuando podrían estar en 300 o 400 si no hubiese turistas, y yo digo, 
señores, Sants no es turístico y los alquileres valen 700 o 800 euros. Sería 
bueno pero no es verosímil decir a las personas que es culpa de los alquileres 
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turísticos cuando se sabe que hay barrios en la ciudad que no tienen turistas y 
los alquileres tienen el mismo precio.  
 
Por otra parte, se dice que los precios de compra y venta fueron afectados por 
las viviendas de uso turístico y, entonces, cómo se entiende que tras la 
moratoria se hayan detenido las inversiones y aun así los precios estén 
repuntando, muy poco a poco pero están repuntando, y las inversiones se 
fueron.  
 
Yo quisiera que desde la plataforma tengamos acceso a una mesa de trabajo y 
trabajemos sobre datos reales y sobre información real, y no material 
publicitario que se ha utilizado en los últimos tiempos para poner a un pequeño 
sector, a una minoría de la que en democracia se tiene que defender, como 
una excusa y una generalidad a todos los problemas del turismo. Porque si no 
trabajamos sobre datos reales, no vamos a resolver los problemas ni de la 
sostenibilidad del turismo ni de la ciudad. Tenemos que sincerarnos y ponernos 
de acuerdo en cuál es la información técnica y no la información de prensa y la 
información amarillista, y en base a esto, trabajar. Muchas gracias.  
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
dóna l’últim torn de rèplica a la Sra. Maria Rosa Mallol.  
 
 
La Sra. Maria Rosa Mallol comenta: 
 
Jo, de la resposta que m’ha donat el Sr. Colom, m’he quedat amb un dubte. Ja 
sabem que tot aquest problema que tenim a Barcelona és una cosa de molts 
anys, però no podem deixar passar quatre anys més sense actuar. És a dir, si 
tenim una sèrie de tècnics que estan pensant que a la nostra ciutat hi hagi... 
Penso que igual que es pensa que hi ha d’haver una moratòria de pisos 
turístics, hi ha d’haver una moratòria d’ús del vehicle privat. Penso que s’ha de 
penalitzar l’ús del cotxe privat per entrar a Barcelona. No pot ser que la nostra 
ciutat sigui l’autopista que va... Heu de veure el carrer Aragó, quan els cotxes 
connecten amb Aragó volen travessar Barcelona en 10 minuts, perquè els 
semàfors van molt bé. Tot això representa molt soroll.  
 
A mi no em resol el problema que em diguis que fareu més transport, 
evidentment s’ha de fer més transport i més sovintejat, i que fareu que els 
vehicles siguin híbrids, etcètera. Però els cotxes hi són. Si no feu alguna cosa 
per prohibir que els cotxes entrin a Barcelona, no es resoldrà el problema. La 
pacificació dels carrers també passa, com han fet a Londres, per prohibir que 
els cotxes entrin al centre de la ciutat, i a París també ho han fet amb els 
autocars i altres vehicles. No pot ser que nosaltres haguem de respirar aquest 
mal aire que respirem i suportar aquest soroll que patim. Gràcies.  
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La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
un cop exhaurit el torn de rèplica dels intervinents, dóna de nou la paraula al 
regidor.  
 
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, s’adreça 
als intervinents i explica: 
 
Segueixo l’ordre invers.  
 
Sra. Maria Rosa Mallol, hauries d’haver-me fet la pregunta, perquè tu 
esperaves la resposta i no te l’he donat. La pregunta és: prohibirem que entrin 
els cotxes al centre de Barcelona, com a mesura? És això, no? Jo crec que 
aquesta pot ser una de les possibilitats, però dins el marc teòric n’hi ha de 
diferents. Una qüestió, aleshores haurem de definir què és el centre de la 
ciutat, si Aragó ho és, o si és més el centre. Pot ser que aquesta sigui una 
mesura, perquè s’ha aplicat a Londres i a altres ciutats, però potser no 
soluciona el problema del carrer Aragó.  
 
Hi ha una altra qüestió que hauríem de tenir en compte. Les ciutats han seguit 
diferents models per intentar veure com regulen el trànsit dins les ciutats i veure 
com el pacifiquen. A part de la nostra imaginació i de la innovació, nosaltres 
hauríem de mirar quins models han tingut èxit i aplicar-los. Però també és 
veritat que aquestes ciutats no han aplicat tots els models. La que ha apostat 
per prohibir el trànsit al centre potser després deixa de fer altres mesures. Hem 
de veure la realitat del que és la ciutat. S’hauria de pensar, i si apostem per un 
tipus de mesura, doncs potser no apostem per una altra. Aquest és un debat 
que hem de fer. Òbviament nosaltres no pensem deixar passar els quatre anys, 
hi estem treballant i hi ha propostes.  
 
Pel que fa al tema dels autobusos, ja s’havia començat a tractar en el mandat 
anterior, però serem molt més... Hem de veure com fem un pla de mobilitat i 
regular molt millor l’ús dels autobusos d’ús turístic a la ciutat, durant tot l’any 
però sobretot els mesos en què hi ha més impacte, que són els de l’estiu, i en 
aquelles zones en què tenen més impacte, per tant, veure com ho podem 
regular. Estigui segura que nosaltres no deixarem passar aquests quatre anys 
sense actuar. El que hem de veure, per les circumstàncies geogràfiques, 
orogràfiques i de xarxa de la ciutat, quines són les mesures que més ens 
puguin ajudar a pacificar. I una podria ser aquesta o podrien ser altres. Veurem 
quina ens dóna més joc a l’hora d’establir la forma de pacificació.  
 
Quant al tema que comentava la Sra. Elizabeth Casañas, dues qüestions. Jo 
estic d’acord que no podem dir que el problema del turisme són els pisos 
turístics, però sí que hem de reconèixer que generen problemes, perquè ho 
hem vist aquí. Hi ha veïns que estan vivint situacions complicades.  
 
Una de les decisions que hem pres és crear el Consell de Turisme i Ciutat, que 
és el marc on farem el debat sobre l’avaluació del Pla estratègic de turisme. 
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Saben que la ciutat de Barcelona tenia un pla estratègic, i fem una cosa que no 
s’acostuma a fer gaire en l’Administració i crec que és important fer-ho, que és 
que quan s’ha dissenyat un pla i ha passat el temps, avaluar quins resultats ha 
donat, si ha sigut útil, si no, quin recorregut té i què s’hauria de millorar. Per 
tant, aquesta avaluació la farem una vegada hàgim constituït el consell, que 
està previst que a finals d’any el tinguem constituït i, per tant, a primers d’any 
podrà funcionar, i després farem l’actualització. En aquest Consell de Turisme i 
Ciutat hi haurà tots els actors socials, econòmics, veïnals, sindicals, i podran 
participar en el debat. Una de les qüestions que també hem proposat com a 
mesura, i que farem, és la creació de l’Observatori del Turisme. Un observatori 
en el qual participarà l’Ajuntament, la Diputació i el Consorci de Turisme perquè 
tinguem dades, que avui estan disperses, que ens permetin analitzar els 
diferents fenòmens i poder fer les diagnosis correctes. Es generen moltes 
dades però no estan concentrades, i aquest observatori ens permetrà donar un 
plus de credibilitat a aquestes dades que ja existeixen i, per tant, poder fer les 
anàlisis. Tot això ho estem plantejant.  
 
Pel que fa a les xifres que circulen, segurament hi ha casos en què se’n 
compten de més, però no hem d’amagar la realitat. La ciutat de Barcelona és 
una de les ciutats espanyoles, segons diferents estudis que s’han fet, en què 
més ha anat creixent el volum de pisos turístics. I aquest element s’ha de 
governar, perquè és un fenomen que apareix juntament amb els allotjaments, i 
quan ho sumes, tens una explosió. Per això nosaltres hem volgut fer una 
moratòria de tots els allotjaments i tractar-los de forma conjunta.  
 
Quant al tema dels pisos turístics que comentava el Sr. Antoni Clemares. 
Potser no he contestat les preguntes, li contesto exactament les preguntes que 
m’ha fet. Nosaltres hem comprovat aquests quatre o cinc pisos i tots tenen 
llicència. Quant a la pregunta que em fa, un 20% és excessiu o no? Com que 
seria una valoració personal, deixem-ho en el fet que el Govern portarem una 
proposta al Consell de Turisme sobre com s’haurien d’articular els pisos 
turístics, per tant, deixi’m que no avanci una valoració sobre aquest tema. He 
intentat dir abans que tots sabem que el problema dels pisos no només és el 
volum, sinó quan es concentren en un espai. Són variables que hem de tenir en 
compte. No és el mateix en segons quin bloc d’edifici, en quines zones, per 
tant, ho hem d’analitzar. Justament estem encarregant estudis objectius que 
ens permetin donar dades de quines són les capacitats de càrrega que hi ha 
per després prendre les decisions sobre anàlisis que s’estiguin fent. Per tant, 
en el pla especial que nosaltres promourem tindrem anàlisis d’aquestes 
realitats i veurem com les podem confrontar. Crec que amb això li contesto tot o 
em deixo alguna cosa?  
 
(Parla el Sr. Antoni Clemares amb el micròfon apagat) 
 
Vostè ens va preguntar «mirin si tenen llicència», i ho hem mirat.  
 
(Parla el Sr. Antoni Clemares amb el micròfon apagat) 
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La capacitat que tenen és la que dóna la llicència.  
 
(Parla el Sr. Antoni Clemares amb el micròfon apagat) 
 
Donen el nombre.  
 
(Parla el Sr. Antoni Clemares amb el micròfon apagat) 
 
El problema no és que l’Ajuntament se’ls cregui, però vostè pensi una cosa, 
quan vostè em diu «és que el porter ha dit...», que jo me’l crec, però des de 
punt de vista d’Inspecció aquest no és el format. S’ha de donar la casualitat que 
quan anem a un pis, piquem i entrem, i ens deixin entrar, aconseguim trobar 
que hi hagi un nombre superior de persones del que diu la llicència. Per tant, hi 
ha una llicència que diu uns usos i hem de buscar la fórmula per comprovar-ho. 
En principi, la llicència ens diu el nombre de persones que hi pot haver.  
 
(Parla el Sr. Antoni Clemares amb el micròfon apagat) 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
demana al Sr. Clemares que s’abstingui d’interrompre. 
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, reprèn el 
torn de resposta a les rèpliques dels intervinents: 
 
Però els metres quadrats ho marca la cèdula.... 
 
(Parla el Sr. Antoni Clemares amb el micròfon apagat) 
 
Li contesto molt ràpidament, per no fer un diàleg.  
 
Li dic dues coses importants. Primera, la cèdula d’habitabilitat és la que marca 
quin és el nombre de persones que poden estar en aquell pis. No és una cosa 
que l’Ajuntament des del Districte ho marquem, ho marca la cèdula quan es 
concedeix. Però sí que podem fer una cosa, després ens dóna els contactes i si 
vostè o el porter detecten una situació d’aquest tipus, que diguin «és que ara 
sabem que en aquest pis hi ha tanta gent», ens ho comuniquen i nosaltres 
intentem fer una inspecció per veure si ho podem comprovar en aquell moment.  
 
(Parla el Sr. Antoni Clemares amb el micròfon apagat) 
 
Després ens passa el contacte, li explico com ho ha de fer i ho fem.  
 
A la Sra. Eugènia España després li diem el mecanisme per fer-li arribar la 
informació demanada. 
 
Sra. Montserrat Gabarró, ja sé que és una fundació que fa una tasca molt 
lloable, no estem parlant d’una empresa. Mirarem com podem resoldre la 
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situació, sigui a Germanetes o no, esperem a veure com va el procés. Crec que 
és un tema que el Districte tindrà en consideració i veurem com podem resoldre 
una situació de manca d’equipaments d’aquestes característiques al districte i 
veure si podem col·laborar en aquest sentit.  
 
Pel que fa al tema de Transformadors, Sr. Àlex Broch. Jo he dit que nosaltres 
farem un treball per trobar un equilibri entre els diferents usos en aquest 
territori. Això no vol dir que li estigui dient que serà a l’espai de Transformadors, 
però tampoc no li dic el contrari. Estem estudiant la possibilitat d’haver de jugar 
amb diferents qüestions per equilibrar els usos en el territori. Per tant, pot ser 
que Transformadors tingui un ús i hi hagi un altre equipament, o trobem un altre 
espai, i allí hi siguin tots. Estem pensant que cal tenir en compte i equilibrar les 
demandes i les necessitats de tenir un espai de gent gran i les demandes i les 
necessitats de tenir un espai de gent jove, i saber què vol dir un espai de gent 
gran, que ho tenim tots força clar, i també veure quines són les demandes de la 
gent jove i com poder satisfer-les. Estem treballant en això, busquem un 
encaix.  
 
(Parla el Sr. Àlex Broch amb el micròfon apagat) 
 
Qualsevol decisió que prenguem en qualsevol equipament, sigui allà o sigui en 
un altre punt del districte, complirà estrictament la normativa vigent de protecció 
dels interessos dels veïns, per tant, el descans, les sonometries. En això serem 
estrictes, com hem de complir les mesures de seguretat i tot. Aquest és 
l’avantatge de tenir un equipament municipal, que compleix tots aquests 
requisits, cosa que un equipament que no sigui municipal i que estigui ocupat 
no les compleix. En aquest sentit serem clars.  
 
Sr. Ricardo Garnier. Jo ja ho he dit, he estat sincer. La decisió de no actuar de 
forma immediata i seguir un procediment va ser una decisió política. Hi pot 
estar d’acord o no. També li dic una cosa, i ho he dit clarament, en cap moment 
hem enviat el missatge que es pot actuar i no passa res. Hem dit que aquest és 
un espai de l’Ajuntament i el recuperarem. No és veritat que no hàgim donat 
aquest missatge. El que passa és que el procediment és aquell que creiem 
nosaltres que està més d’acord amb el que nosaltres pensem i com s’ha 
d’actuar. Crec que el missatge que he donat ha estat clar. Es podran compartir 
les nostres accions o no, però no se’ns pot dir que no hem actuat. Hem actuat 
en un sentit i hem seguit prenent les decisions en el sentit que hem actuat. Per 
tant, no és veritat que nosaltres hàgim fet deixadesa de les nostres funcions, el 
que passa és que les fem amb el criteri que creiem que s’han de fer, i estigui 
segur que arribaran a bona fi.  
 
Quant al tema de Bailèn, 22. 
 
(Parla la Sra. Andrea Garcia amb el micròfon apagat) 
 
Quina pregunta m’has fet?  
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(Parla la Sra. Andrea Garcia amb el micròfon apagat i pregunta si hi ha un 
pacte amb Exigim Espais) 
 
Ja sé la pregunta que em feies. No hi ha cap pacte amb Exigim Espais, primer 
perquè Exigim Espais no és qui està ocupant, per tant, no hi ha cap pacte amb 
els ocupes. Ells han netejat la façana. Pel que m’han dit, hi havia un espai de 
brutícia en aquell tros de vorera i s’ha enviat la brigada per netejar-ho, ho vam 
fer allí com ho fem en qualsevol lloc, perquè al final perjudica a tots els veïns, 
per tant, hem actuat. Però no hi ha cap pacte per pintar la façana, només 
faltaria. 
 
(Parla la Sra. Andrea Garcia amb el micròfon apagat) 
 
No entrem en diàleg, perquè...  
 
El noi pot dir el que vulgui. No hi ha cap pacte, nosaltres no estem donant cap 
validesa a les actuacions. No dono validesa a cap curs, podria ser un curs de 
macramé, però això no ho fa millor que embrutar-se amb lleixiu.  
 
L’Ajuntament segueix els criteris que hem establert i segueix el curs 
administratiu i judicial. El que passa és que ells han netejat, millor per a 
vosaltres que netegin. Com si no fan soroll, millor per a vosaltres que no facin 
soroll.  
 
(Parla la Sra. Andrea Garcia amb el micròfon apagat) 
 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
adverteix a la Sra. Andrea Garcia que ja ha tingut el seu torn de rèplica i que, 
per tant, no pot intervenir més.  
 
 
El regidor del Districte de l’Eixample, Sr. Agustí Colom i Cabau, continua la 
seva intervenció després de la interrupció: 
 
Després parlem, si vols. Després t’ho comento. 
 
Pel que fa al tema de Bailèn, 22. Bailèn, 22, evidentment, és un problema que 
tenim a la ciutat des de fa molts anys. Han passat cinc promotors diferents i 
cada promotor ha anat demanant la seva... i quan un ha cessat per l’actuació 
de l’Ajuntament, dels veïns o de tots plegats, en ve un altre i entra. És un espai 
on tenen uns drets econòmics per poder exercir, i el que se’ls ha demanat fins 
ara és que compleixin la normativa. Que un cafè teatre tanqui a les 5.30 h, ho 
podem discutir, si un cafè teatre ha d’estar fins a les 5.30 h enmig de la ciutat... 
Jo com a regidor no puc fer que plegui abans si té una ordenança que li 
permet-ho. En tot cas, és un debat sobre els horaris que haurem de fer a la 
ciutat. No dic que no el puguem obrir, aquest debat sobre horaris.  
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El que nosaltres estem fent és ser estrictes amb el compliment del que marca 
la llicència i ser estrictes amb les obres que facin. Ells tenen dos espais, planta 
superior i cafè teatre. Com evitem que es converteixi en una discoteca? 
Obligant-los a tenir enganxades les taules i les cadires al terra i, per tant, que 
no hi hagi un espai per ballar. Utilitzem mesures per evitar que es faci un ús 
inadequat de l’espai. I ho han de complir, si no compleixen amb això, actuarem. 
Per tant, nosaltres anem actuat per intentar regular-ho, dins el marc que es 
permet. Jo no puc prendre una decisió arbitrària i dir que a aquell espai no se li 
dóna una llicència si compleix els requisits, i fem les inspeccions per veure-ho. 
De fet, si hi han passat tants promotors, vol dir que alguna cosa deu haver fet 
l’Administració ―no és el meu Govern, perquè jo sóc nou― perquè hagin anat 
desistint, i els veïns també. Hem de veure com podem entomar aquest tema 
perquè finalment no generi els problemes que està generant, no només als 
veïns sinó que és un problema de districte. Haurem de veure si podem fer 
alguna cosa més que les que hem estat fent. El que estan fent, que està dins el 
marc normatiu, ho compleixen. I el restaurant el tenen al soterrani.  
 
Amb la Sra. Mònica Julià compartim la idea que la realitat de Barcelona, 
geogràficament i de població, és la que és, i tenir un volum turístic de les 
dimensions de ser la tercera o quarta ciutat d’Europa fa que, si ens comparem 
amb Londres, el nombre de turistes per metre quadrat o per habitant és molt 
més petit a Londres que a Barcelona. A més a més, a Barcelona es concentra 
molt a Ciutat Vella i a Sagrada Família, amb la qual cosa genera problemes. 
Hem d’actuar, hem de governar, ho he dit, a més del regidor de Districte sóc el 
regidor d’Ocupació i Turisme, i hi estem treballant, he dit que el turisme s’ha de 
governar. Ho dic aquí i ho he dit a la premsa. Hem de veure que el factor 
positiu que té, de generació de riquesa i d’ocupació, no sigui malmès pels 
costos de convivència que genera i pels efectes al seu entorn. Per tant, jo vull 
intentar crear els instruments que ens permetin governar el turisme amb la idea 
de tenir una Barcelona més amable per als turistes, però sobretot més 
confortable per als residents. Intentem que sigui una ciutat per viure, i que sigui 
agradable per visitar, però el que és important és que ha de ser una ciutat per 
viure, que és el que tots desitgem. Perquè si no vivim bé, tampoc no serà 
agradable per visitar. Això és el que també expliquem als operadors turístics, 
que perquè els turistes puguin venir, s’han de trobar una ciutat on realment 
sigui agradable viure-hi i estigui pensada per a la gent que hi viu. Per tant, no 
volem una ciutat aparador sinó una ciutat que doni gust visitar perquè és una 
ciutat on es viu bé. I amb això acabaria. 
 
La presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila, 
agraeix a tothom l’assistència i dóna per finalitzada l’Audiència Pública a les 
21.55 hores, després de dues hores i quaranta-sis minuts de durada i de la 
intervenció de 16 persones del públic que han pogut presentar les seves 
inquietuds, problemàtiques i situacions relatives al districte de l’Eixample, en 
dos torns d’intervenció i amb resposta directa per part del regidor del Districte, 
el Sr. Agustí Colom. Bona nit a tothom. 


