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A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la Ciutat de 
Barcelona, el dia DEU DE DESEMBRE DE DOS MIL QUINZE, s’hi reuneix el Consell 
del Districte, en sessió plenària, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de 
Barcelona, Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell 
Sra. Laia Canet i Sarri 
Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater 
Sr. Xavier de Gispert Díez 
Sra. Isabel Pallejà Milà 
Sr. Carles Albert Ortega Alemany 
Sr. Antoni Coll Tort 
Sr. Francesc Magrinyà Torner 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 
Sra. Carme Méndez i Bota 
Sr. Jordi Matas Vilà 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 
Sr. Joaquim Asensio i Sala 
Sra. Tània Rafí i Galindo 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 
Sr. Óscar Zayas Sadaba 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos 
Sr. Roger Bujons i Tomàs 
Sra. Anna Serra Bienvenido 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. 
 
Excusa assistència, el conseller Sr. Josep Lluís Soldevila Cabau (CiU). 
 
Hi concorre també la regidora adscrita: Ima. Sra. Francina Vila Valls (CiU). 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.05 hores, quan comença. 
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A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels consellers i 
conselleres i regidors i regidores del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
  
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Bona nit a totes i a tots. 
 
Sigueu benvinguts a la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte de l’Eixample 
d’avui, dia 10 de desembre. 
 
Començarem aquest Consell Plenari amb un punt previ, que és la presa de possessió 
de la consellera Teresa Maria Pitarch i Arbós com a vicepresidenta del Consell de 
Districte, i la presa de possessió del Sr. Joaquim Asensio i Sala com a conseller del 
Districte de l’Eixample del Grup d’ERC. 
 
Li passo la paraula a la secretària. 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Gràcies, senyora presidenta. 
 
En primer lloc, faríem la presa de possessió de la consellera Teresa Maria Pitarch i 
Arbós. Per tant, la consellera ha de contestar la següent pregunta: Jureu o prometeu, 
per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de 
vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample amb lleialtat al rei i respectar i fer 
respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de 
Barcelona? 
 
 
Sra. Teresa Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Prometo per imperatiu legal. 
 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
I, a continuació, faríem la presa de possessió del conseller Sr. Joaquim Asensio i Sala 
com a conseller del Districte de l’Eixample. 
 
Per tant, conseller: Jureu o prometeu, per la vostre consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec de conseller del Consell del Districte de l’Eixample 
amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? 
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Prometo per la futura república de Catalunya i per imperatiu legal. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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El següent punt de l’ordre del dia és l’aprovació de dos actes, hi ha dos actes per 
aprovar: una de la sessió extraordinària del 8 d’octubre, i l’altra de la sessió ordinària 
del 8 d’octubre. Si no hi ha ningú que digui el contrari, les donaríem per aprovades. De 
tota manera, estan per escrit aquí al damunt per si algú vol fer alguna consulta en 
aquestes actes. 
 
Passaríem al següent punt, que és la part informativa, per tant, a la part de cartipàs. 
Donaríem la paraula a la secretària. 
 
 
Secretària del Districte de l’Eixample, Sra. Ana García Cachafeiro: 
 
Gràcies, senyora presidenta. 
 
En primer lloc, dintre de l’apartat de cartipàs: El Consell del Districte resta assabentat 
de la modificació de cartipàs consistent en la incorporació de la consellera Sra. Tània 
Rafí i Galindo com a portaveu adjunta del Grup Municipal d’ERC, i la substitució del Sr. 
Jordi Oliver Solà pel Sr. Joaquim Asensio i Sala com a membre representant del Grup 
Municipal d’ERC als diferents òrgans de govern i participació del Districte. 
 
D’altra banda, dintre del despatx d’ofici es dóna compte de l’aprovació de la proposta 
de preus públics per a l’any 2016 aprovada per la Comissió de Govern de 26 de 
novembre, i de la modificació d’aquesta proposta aprovada per la Comissió de Govern 
d’avui, 10 de desembre. 
 
En matèria de contractació, es dóna compte de l’adjudicació pel gerent del Districte 
dels següents contractes: Subministrament i muntatge de senyalització turística per a 
vianants per import de 31.486,11 euros a Diez y Compañía SA; obres de reforç i 
substitució del fals sostre del Centre Cívic de Fort Pienc per import de 187.378,55 
euros a Beta Conkret SA; arranjament de la pavimentació dels entorns dels Jardins 
Montserrat per import de 108.654,81 euros a Constraula Enginyeria i Obres; obres de 
manteniment i millora d’interiors d’illa per import de 68.040,28 euros a 9 Team Grup 
SL; obres de reforma dels vestidors de Guàrdia Urbana per import de 131.224,15 
euros a Obres i Contractes Penta SA; impermeabilització de la coberta de la zona 
d’aules del Centre Cívic de Fort Pienc per import de 111.243,14 euros a Beta Conkret, 
SA. 
 
Això és tot, senyora presidenta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Moltes gràcies, secretària. 
 
Ara passaríem a donar lectura de dos declaracions institucionals, una presentada pel 
Govern sobre el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, que ha 
tingut el suport de tots els grups polítics. 
 
Té la paraula el Sr. Coll. 
 
 
Sr. Antoni Coll Tort (GMBC-E): 
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Faig la lectura de la declaració. 
 
Atès que el dia 3 de desembre es va commemorar el Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat; atès que la Convenció internacional sobre els drets de les 
persones amb discapacitat aprovada per Nacions Unides el desembre del 2006 
significà un canvi de paradigma en l’enfocament de les polítiques de les persones amb 
diversitat funcional, superant la perspectiva assistencial per assumir la perspectiva 
dels drets humans; atès que cal garantir l’autonomia personal i la vida independent de 
les persones amb diversitat funcional de Barcelona, i es continuarà lluitant contra les 
situacions d’exclusió social i de vulneració, àmbit clau per assolir una veritable societat 
inclusiva, integradora i cohesionada; per això, i d’acord amb el que estableixen els 
articles del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem al 
Consell Plenari del Districte de l’Eixample la següent declaració institucional. 
 
Primer, reafirmar el compromís de la ciutat de Barcelona amb la Convenció 
internacional dels drets de les persones amb discapacitat que garanteix i promou els 
drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb diversitat funcional. 
 
Segon, reconèixer el valor de les contribucions que aporten les persones amb 
diversitat funcional al benestar general i a la cohesió social. 
 
Tercer, lluitar contra qualsevol forma d’estigmatització o discriminació de les persones 
amb diversitat funcional, reconeixent que les dones i les nenes amb discapacitat estan 
subjectes a múltiples formes de discriminació. I, en aquest sentit, cal adoptar mesures 
per garantir que puguin gaudir plenament i en igualtat de condicions de tots els seus 
drets i llibertats fonamentals. 
 
Quart, garantir una educació inclusiva en la qual es garanteixi la participació plena de 
tots els infants, independentment de llurs condicions i capacitats. 
 
Cinquè, impulsar els programes d’autonomia personal i de vida independent per tal 
que les persones amb diversitat funcional puguin desenvolupar la seva vida diària amb 
autonomia i independència. 
 
Sisè, garantir que les persones amb diversitat funcional puguin accedir al mercat de 
treball ordinari i no es vulnerin els seus drets com a treballadors i treballadores. 
 
Setè, garantir l’accessibilitat a l’entorn físic, social, econòmic i cultural, a la salut i a 
l’educació, i a la informació i a les comunicacions, perquè les persones amb diversitat 
funcional puguin gaudir d’una ciutat plenament inclusiva. 
 
Vuitè, promoure la participació de les persones amb diversitat funcional de manera 
individual o col·lectiva, considerant que les persones amb discapacitat han de tenir 
l’oportunitat de participar activament en els processos d’adopció de decisions sobre 
polítiques i programes, inclosos els que els afectin directament. 
 
I novè, garantir que tots els projectes urbanístics i de millora dels carrers i equipaments 
dels barris del districte es duran a terme assegurant la participació d’aquest col·lectiu a 
través de la Taula de Persones amb Diversitat Funcional del districte, que serà sempre 
convocada pels processos deliberatius i informatius d’aquests projectes. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies, Sr. Coll. 
 
Ara passarem a la segona declaració institucional, que condemna els atemptats 
terroristes. Aquesta declaració institucional ha estat presentada per CiU i el PSC. Per 
tant, primer cediré la paraula al portaveu del PSC, el Sr. Riera, i farà lectura de la 
declaració institucional el Sr. Joan Rodríguez. També els vull fer saber que ha tingut el 
suport de tots els grups municipals del Districte. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Només voldria agrair el suport de tots els grups per la condemna dels recents 
atemptats a París, i destacar sobretot el compromís de tot el nostre districte i de tots 
els referents polítics del nostre districte no només amb allò que passa al districte, sinó 
amb tot allò que passa a la ciutat, al país i a la resta del món. Jo crec que és això el 
que fa del nostre districte el cor d’una gran ciutat. 
 
Com va dir recentment l’Anne Hidalgo, l’alcaldessa de París, una frase de condemna: 
«No els donarem la satisfacció de tenir por, no els donarem la satisfacció de la còlera, 
no els donarem la satisfacció de dubtar, sinó que ens trobaran aferrats en aquest 
diàleg democràtic que tant odien». Res més. Agrair el suport de tots plegats per 
condemnar i vèncer el terrorisme. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies. 
 
La gent del Districte de l’Eixample no és aliena a allò que passa arreu del món, i quan 
el centre d’una gran capital europea és colpejat per l’horror del terrorisme, sent el cop 
encara més a prop. Tota acció terrorista és condemnable, i la condemnem afegint-hi 
també els recents atacs contra els parisencs i les parisenques, els quals, en paraules 
de l’alcaldessa de París Anne Hidalgo, són un desafiament a la vida cosmopolita, 
generosa, insubmisa, vibrant i, en definitiva, a la vida en llibertat. 
 
És per això que, arran dels atemptats terroristes de París del passat 13 de novembre, 
que deixaren nombroses víctimes innocents, i pel que estableixen els articles 60.6, 65, 
73.5 i 101.1 del Reglament orgànic municipal, el Districte de l’Eixample vol manifestar 
el seu posicionament i aprovar la següent declaració institucional: 
 
El Districte de l’Eixample expressa la seva condemna més enèrgica dels atemptats 
perpetrats a París el 13 de novembre de 2015, els més greus ocorreguts en territori 
francès, com a conseqüència dels quals han mort 129 persones i hi ha 350 persones 
ferides. Aquests atemptats han estat reivindicats pel grup terrorista Estat Islàmic. 
 
El Districte de l’Eixample recorda i condemna també els atemptats que van tenir lloc a 
Beirut, Bamako i Tunis. 
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El Districte de l’Eixample expressa el seu rebuig a qualsevol estratègia que pretengui 
fracturar la societat o confrontar les persones per raons d’ètnia, origen, pensament o 
religió. Per això condemna els atacs comesos a París, a Beirut, a Bamako i a Tunis. 
 
El Districte de l’Eixample considera irrenunciables els valors democràtics, la llibertat de 
pensament i de consciència, especialment el dret a la vida i el valor de la convivència 
per damunt de les diferències. Per aquest motiu, se solidaritza amb el poble francès i 
amb tots els països que pateixen el terrorisme i les conseqüències de les guerres i 
dels conflictes armats, causants centenars de milers de desplaçats als països veïns en 
cerca de pau i llibertat. 
 
Alhora, el Consell Plenari expressa la necessitat de garantir i respectar la llibertat 
religiosa, i rebutja qualsevol tipus de criminalització de persones de religió musulmana 
per raó de llurs creences i atacs a llurs símbols. I també amb relació a altres religions o 
opcions de consciència. 
 
El Districte de l’Eixample es compromet a col·laborar positivament en el repte de 
substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau, fent de la prevenció de 
conflictes i la mediació la pràctica principal per evitar o solucionar els conflictes. I 
apel·la a defensar i a garantir la justícia social i el respecte als drets humans com el 
millor mitjà per fer un món més segur. En aquest sentit, fa una crida perquè l’exercici 
d’aquesta violència no comporti pràctiques d’insolidaritat en l’acollida dels refugiats 
provinents de zones en conflicte bèl·lic. 
 
El Districte de l’Eixample manifesta que la lluita contra el terrorisme no pot significar 
una limitació en els drets democràtics, la llibertat i la dignitat de les persones. 
 
Finalment, el Districte acorda fer arribar aquesta declaració al cònsol de França a 
Barcelona, el Sr. Edouard Beslay, i a l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies als consellers Riera i Rodríguez per la lectura d’aquesta declaració. 
 
I ara passaríem ja a la part de l’informe del regidor. Vull recordar que el regidor tindrà 
un temps de 10 minuts en la primera intervenció, més 5 després per respondre. I els 
grups municipals tindran un temps per respondre a l’informe del regidor de 5 minuts. 
 
Té la paraula el regidor del Districte. 
 
 
Sr. Agustí Colom Cabau (GMBC-E):  
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Bona tarda. Ja han passat gairebé sis mesos des que vam arribar al Govern Municipal 
i, per tant, aquest informe farà un primer balanç de la feina feta durant aquests sis 
mesos i algunes propostes de treball que hem iniciat, treball que se centra en el 
districte però que també és un treball que ve condicionat i que està en la línia del que 
estem fent en l’àmbit de ciutat. 
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Què hem estat fent en aquest període? Tal com vaig anunciar en el primer informe, 
una de les primeres prioritats era analitzar totes aquelles propostes que estaven sobre 
la taula, aquells temes que provenien d’anteriors mandats o que no s’havien abordat 
en aquell període i començar a definir aquests processos per poder-los donar curs. 
 
Per tant, en aquest període una de les primeres coses que hem fet, i ja dic que 
algunes d’elles són resultats de treballs anteriors, com no podia ser d’una altra forma, i 
altres han sigut processos als quals hem pogut donar l’impuls definitiu. Hem inaugurat 
l’espai d’entitats i equipaments municipals de Calàbria 66. És un projecte que ha 
acabat de consolidar la xarxa social al barri de Sant Antoni. Hem acabat el carril bici 
del carrer Londres, en el marc de la política que s’està fent en l’àmbit de ciutat d’impuls 
important dels carrils bici, i també estan en procés els del carrer Marina i de la plaça 
Espanya. Hem acabat l’interior d’illa de Còrsega 195, que està a punt d’obrir. Hem 
iniciat les obres del solar de Bingo Billares, a Nàpols-Gran Via, com un espai de gaudi 
per als gossos, amb la idea de plantejar l’espai definitiu en el Parc de l’Estació del 
Nord. Hem començat les obres d’urbanització del solar Model en l’espai de la 
cantonada entre Entença i Rosselló, en el qual també ens plantegem definir quin tipus 
d’intervenció fem en el mur de la Model, per recuperar la memòria històrica. Hem 
iniciat i hem desencallat la reurbanització de la plaça Ferrer i Cajigal, que és on estava 
el Mercat del Ninot provisional, i amb un acord amb l’Hospital Clínic, la Facultat de 
Medicina i els veïns, perquè hi havia una certa conflictivitat, també tenim a punt 
l’enjardinament del solar de Lepant-Aragó. 
 
En aquesta línia, hem començat a plantejar processos de comunicació als veïns, com 
per exemple del centre de neteja del subsòl de Joan Miró i la posterior reposició de 
l’enjardinament; la conservació de l’espai del jardí de la biodiversitat i poder implantar 
allà un projecte que estava en perspectiva, que se’ns havia proposat poder-lo treballar 
amb persones amb síndrome de Down, i que sigui un espai no tan sols de preservació 
mediambiental, sinó que també tingui espai per a l’activitat d’aquestes persones. I en 
aquest mateixa línia, hem fet sessions participatives per presentar la implantació de la 
xarxa de bus. 
 
Estem treballant en altres temes, com l’espai a la carretera de Ribes, Alí Bei-Sicília; la 
tercera fase de l’avinguda Roma; o diverses millores a l’accés de les escoles públiques 
del districte, millorant i preservant l’espai dels alumnes perquè estiguin més protegits 
davant la mobilitat i els vehicles que circulen per aquests espais. 
 
Vull assenyalar com un element important que en aquest període hem pogut comprar 
un local al carrer Calàbria 260-264, que serà un espai de gent gran per al districte, que 
és una de les necessitats que tenim al districte, i precisament creiem que comencem a 
dotar d’aquests equipaments que necessitem, i ens permet aprofitar una situació d’una 
compra que hi havia d’un espai de la Sareb amb aquesta política de generar nous 
equipaments. 
 
Tenim diverses activitats, o diversos aspectes que estan a punt de tancar-se, com el 
casal de joves que gestionaran a l’Espai Lola Anglada. 
 
En tot cas, volia assenyalar dos aspectes importants. Un, amb relació a la sanitat. 
Sabeu que l’Ajuntament de Barcelona participa en el Consorci Sanitari de forma 
minoritària, té una participació del 40%, però en dos conflictes importants que han 
sorgit aquest estiu, el tema de Manso i el tema del CAP de passeig de Sant Joan, no 
només hi hem posat interès i capacitat d’interessar-nos per la problemàtica i fer costat 
als veïns, sinó que malgrat ser minoria, crec que hem mostrat que amb una minoria 
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també un pot tenir capacitat d’incidir sobre la reacció i sobre l’acció de l’Administració 
de la Generalitat. El que hem fet és que a partir de la força dels consellers de l’equip 
de govern hem pogut aturar alguns processos, revertir-los, condicionar algunes 
solucions, i a més hem creat una comissió de seguiment que ens permetrà comprovar 
que aquests acords establerts es duguin a terme. A passeig de Sant Joan són 
solucions definitives, ha de passar per tenir un nou equipament de salut d’àrea bàsica 
que cobreixi aquestes necessitats, i a Manso la reversió d’aquest procés de gradual 
privatització dels serveis de Manso cap al Sagrat Cor, que no deixa de ser un procés 
de privatització encoberta de la salut. 
 
Dos temes que són sensibles i complicats de tractar però que nosaltres hem abordat 
són el tema de l’espai Germanetes i el tema de l’espai Transformadors. Hem parlat de 
tots dos en altres moments, i probablement avui tornarem a parlar-ne. A l’espai 
Transformadors hem iniciat un procés doble: per una part la recuperació de l’espai 
com un espai públic, i sempre hem dit que no hi hem renunciat, i per altra banda, 
plantegem un procés participatiu per poder confeccionar quina és la definició del 
funcional d’aquest espai i poder-lo treballar amb les diverses entitats del barri i també 
amb les diverses propostes que tenim de necessitats d’equipaments que hi ha. En 
aquest mateix procés participatiu, allà on hi ha conflicte, allà on hi ha posicions 
diferents, allà on hi ha visions que puguin confrontar-se, nosaltres hem pensat, i ho 
vam defensar en els nostres processos programàtics, que és necessari trobar els 
consensos necessaris i iniciar els processos deliberatius i participatius. Així ho vam 
entendre i així ho vam plantejar al solar de Germanetes, un solar d’equipaments en el 
qual hi havia decisions preses, però també hi havia voluntats diverses i, per tant, 
volíem iniciar un procés de deliberació que permetés trobar aquests consensos. És 
veritat que ens hem trobat, a partir d’una proposició que diversos grups de l’oposició 
van portar a la Comissió de Presidència de l’Ajuntament, que es van limitar les 
possibilitats de decisió, i en aquest sentit el que creiem nosaltres és que, davant 
d’aquesta decisió, hem de redefinir quin és el procés de deliberació i participació 
després de la decisió i veure com seguim treballant-hi. En qualsevol cas, creiem que 
hem d’aprofitar les sinèrgies que s’han generat en el debat sobre l’ocupació de l’espai 
públic, la generació dels equipaments, la configuració entre espai verd, espai 
d’equipaments i espai privat, i a partir d’aquí hauríem d’iniciar un debat al barri per 
veure com ho configurem millorant el nostre barri, l’Esquerra de l’Eixample en concret, 
però seria generalitzable a tot el districte, amb la idea de configurar un espai que sigui 
un espai molt més humà, molt més sostenible, molt més transitable des del punt de 
vista de les persones i, per tant, que també juguéssim amb els elements de pacificació. 
 
Com deia, són elements de participació que d’alguna forma o altra creiem que són 
elements que han de configurar la presa de decisions. En aquest sentit, nosaltres 
també hem plantejat com reforçar aquesta estructura participativa del districte, i com 
redefinir-la, en el sentit que hem convocat els diversos consells sectorials i hem 
convocat els cinc consells de barri, i en ells hem plantejat necessàriament la idea de 
poder dotar aquests consells de barri d’una major potència des del punt de vista 
deliberatiu i, per tant, que tingui més força la capacitat de decisió dels veïns i les 
veïnes en la presa de decisions i, per tant, que els consells de barri puguin ser un 
espai adient. La realitat és que crec que les convocatòries d’aquests cinc consells de 
barri han estat molt profitoses, així ho entenem des del Govern, hi ha hagut una 
participació altíssima, molta gent s’hi ha apropat per primer cop, ha sigut un debat molt 
constructiu i propositiu i se n’han derivat ganes de participar i de treballar 
conjuntament. Per tant, són elements que creiem que hem de potenciar i aprofitar. 
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En aquests consells de barri també vam plantejar el procés de participació per al PAD, 
que és la definició del programa per a la legislatura, per als quatre propers anys. I, en 
aquest sentit, el procés del PAD s’ha explicat en els diferents consells de barri i, per 
tant, no m’hi estendré. Sempre s’ha elaborat de forma participativa, però crec que fem 
un salt qualitatiu dotant-lo d’una major capacitat de decisió, fem un procés molt més 
articulat, molt més configurat, i ens permet tenir una millor política que respongui a les 
necessitats dels veïns i les veïnes i les seves demandes, i, per altra banda, aquests 
processos de deliberació i participació també donen peu a una major 
coresponsabilització entre els ciutadans i l’Ajuntament i permeten la millora en la 
implantació de les mesures i la seva avaluació. El PAD tindrà una primera fase, que ja 
s’ha iniciat, fins a finals d’any, i en els diferents consells de barri ja es van determinar 
les diferents fases. 
 
L’elaboració del PAD està configurant-se en cinc eixos que configurarien la ciutat 
democràtica que nosaltres proposem: una ciutat de garantia de drets socials; una 
ciutat amb un model econòmic just i innovador; una ciutat sostenible; una ciutat 
democràtica i oberta, i una ciutat compromesa amb el país, Europa i el món. 
 
Ho deixo aquí. Aquesta ha sigut la idea que volia plantejar-vos avui. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor. 
 
Ara dono la paraula al portaveu del PSC, el Sr. Joan Ramon Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Senyor regidor, des del nostre punt de vista, durant les últimes setmanes s’han 
produït... Com que tinc poc temps, intentaré centrar-me només en un parell de temes. 
Han coincidit en el temps un parell de qüestions. En primer lloc, qüestionar-se 
l’habitatge dotacional de Germanetes, i, en segon lloc, el Govern Municipal ha 
presentat recentment les primeres mesures en matèria d’habitatge, en què anuncien 
l’activació de 1.145 pisos per complir el compromís dels 2.000 habitatges per mandat. 
 
Per a nosaltres és una sorpresa que haguem de sortir en defensa de l’habitatge quan 
tenim l’alcaldessa que tenim i que ve d’on ve. Faig un ràpid viatge en el temps. El 1999 
l’alcalde Clos proposa el pla d’habitatge d’aquell moment i posa damunt la taula 4.000 
habitatges, el doble dels que vostès estan posant avui ara. En aquell moment jo era un 
militant de la joventut socialista i els vaig qualificar com insuficients, els 4.000 de l’any 
1999. Ara vostès en posen 2.000 sobre la taula, que literalment són la meitat. 
 
El Pla d’habitatge que avui encara està penjat al web de l’Ajuntament és el pla 2008-
2016 elaborat pel Govern de Jordi Hereu. És cert que el Govern de CiU va anunciar la 
redacció d’un nou pla 2014-2020, però si existeix, he de dir que amb l’estil de 
transparència de CiU, aquest pla no és públic. 
 
Si volem fer una ciutat barreja i no afavorir la desigualtat, cal promoure l’habitatge 
públic a l’Eixample i Ciutat Vella. I si em permeten el titular, «i fer hotels a Nou Barris». 
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No pot ser que tot l’habitatge públic sempre se situï a la perifèria. Si volem fer una 
ciutat barreja i no crear guetos en altres entorns urbans, hem de promocionar 
l’habitatge públic al nostre districte. Volem que Barcelona sigui mestissa i sigui 
cosmopolita, que sigui referent d’igualtat, i per això creiem que a l’Eixample ha 
d’haver-hi habitatge públic. D’aquests 1.145 pisos, d’activats de moment no n’hi ha cap 
a l’Eixample. 
 
I, per altra banda, he de dir que obliden una de les principals polítiques d’habitatge 
d’aquesta ciutat, i tan necessària a l’Eixample, com és la rehabilitació. 
 
D’altra banda, voldria comentar un tema sobre les qüestions de participació. Cito literal 
el guió que se’ns ha remès als grups per a aquest Plenari: «La participació real serà 
una de les prioritats de la nostra activitat de govern al districte». Sembla mentida que 
nosaltres haguem de fer valdre la participació en aquesta ciutat davant d’un govern tan 
suposadament participatiu. Vostès es creuen la participació com a valor o només se la 
creuen quan vostès hi participen o quan vostès governen? Hi ha processos 
participatius amplis i llargs, que s’han dilatat molt en el temps i en els anys, que han 
sigut capaços de generar consensos socials. De fet, per a nosaltres aquesta és una de 
les grans finalitats de la participació. La participació és una molt bona eina necessària 
per generar consensos socials entre institucions, veïns i entitats, i, en el cas de 
Germanetes, que avui en parlarem, qui precisament creiem que vol trencar el consens 
social és el Govern municipal. 
 
I una altra qüestió. Ara que s’acosten els dies de Nadal, voldria dir que considero 
enormement desafortunat el nom de la fira que es preveu a la plaça Catalunya. 
Donava per fet, i en el seu moment m’hi vaig oposar, que no es faria la pista de gel a la 
plaça Catalunya, però ara ens han substituït un attrezzo per un altre attrezzo. 
Convidaria a visitar la plaça Catalunya, jo hi vaig estar aquest cap de setmana passat, 
i tot i que estava neta i polida, amb prou feines s’hi podia transitar. Si ara hi posem la 
fira de no sé què, el bosc dels desitjos... Em pensava que el nou Govern municipal 
apostava per l’espai públic i no pels usos privatius. Encara que d’una forma 
desafortunada, i ho dic així de clar, fem la Fira del Consum Responsable. És que anar 
al perruquer del barri a tallar-se el cabell no és consum responsable? És que anar a 
alguna botiga de CorEixample o de Sant Antoni Comerç no és consum responsable? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Riera, li queda mig minut. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Jo crec que l’aposta comercial d’aquest districte i de Barcelona ha de ser pel comerç 
de proximitat, sobretot i fonamentalment. I després podem fer tota l’economia social i 
solidària que vulguem, que també és important i rellevant. 
 
I acabo amb una frase. Dono per fet que abans de final d’any hi haurà una 
convocatòria extraordinària d’aquest Consell Plenari per discutir el pressupost del 
2015. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
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Moltes gràcies, conseller. 
 
Ara té la paraula el conseller portaveu del PP, el Sr. Óscar Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Bona tarda. 
 
Primer voldria saludar els veïns que avui ens acompanyen i agrair l’informe del regidor. 
 
Celebrem els èxits del Govern, perquè ja li vam dir que serien els nostres èxits. No ens 
preocupa el funcionament del Districte, que ja sabem que està en mans de funcionaris 
i tècnics molt qualificats, sinó que ens preocupen algunes idees de fons i la manca 
d’idees, perquè si les tenen no les volen dir, sobre els grans projectes del districte. 
 
Durant les eleccions i encara avui parlen constantment de participació, i ens hem 
trobat amb una sorpresa enorme en una cosa que mai ens esperàvem, i és que vostès 
han privatitzat la participació. Sí, sí, vostès han privatitzat la participació, vostès que 
fustigaven el Govern anterior cada cop que feia la més mínima col·laboració amb 
empreses o amb associacions. Ens hem trobat que vostès han contractat serveis 
externs per dinamitzar els òrgans de participació. A nosaltres ens és igual si el 
beneficiari és una cooperativa o és una SL, o és que potser la cooperativa que vostès 
han contractat ho ha fet gratuïtament? No, no ho ha fet gratuïtament. 
 
Una segona qüestió de gravetat d’aquest tema que ens preocupa són les lliçons de 
participació. Per a mi un avanç en la participació no és col·locar post-its de coloraines 
en un plafó o posar gomets a la solapa, perquè com algú va dir, el copyright no és 
meu, semblàvem de P3. Això per a mi no és un avanç en la participació. 
 
I una tercera qüestió relacionada amb aquest tema és que no l’he sentit dir ni una sola 
paraula per desmentir les notícies aparegudes en mitjans de comunicació que 
acreditaven relacions sentimentals entre companys seus regidors de BC amb les 
empreses contractades. Hi havia més districtes, però en concret la referida al Districte 
de l’Eixample amb Punt 6. No he sentit cap desmentiment ni a Casa Gran ni aquí. 
 
La quarta crítica a la finalitat de la participació és que vostè ha dit que els consells de 
barri ara tindran més força, etc. Perdoni, vostè ja sap que sense una reforma de les 
Normes de participació a Casa Gran això no té més força, llavors això és fer volar 
coloms, i desemboca en frustració de la gent que ve aquí a participar de bona fe. 
 
I la cinquena i darrera, i potser la més important, insisteixo que vostès parlen de 
participació, però on són els consells ciutadans de districte? Els articles 40 i 44 de les 
Normes de participació diuen que aquests consells s’han de convocar un parell de 
cops a l’any i, en tot cas, per informar dels pressupostos. Però en aquest cas, com que 
vostès no han estat capaços de fer els pressupostos, no els ha interessat convocar 
aquests consells ciutadans de districte. O potser els convocaran d’aquí al dia 31 de 
gener? S’haurien d’haver convocat, aquests consells de districte. 
 
El company del PSC deia que el factor de distorsió a Germanetes ha estat el Govern. 
Jo hi afegiria que ha estat el Govern a Germanetes i ha estat el Govern a 
Transformadors, també. 
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Altres temes dels quals vostè no ha parlat. Estem pendents de les ordenacions 
singulars, què passarà amb Diagonal, què passarà amb l’avinguda Gaudí, què passarà 
amb Enric Granados, i què passarà amb aquesta bossa de terrasses que sabem que 
estan en situació irregular i il·legal. Què passarà amb aquests senyors? 
 
Vostè també ha parlat de la bici. No fa ni un mes es va aprovar un pla estratègic sobre 
la bicicleta. Aquest pla taca tots els carrers de l’Eixample, o pràcticament tots, amb 
carrils bici. Els veïns saben que els aparcaments de superfície de Zona Blava i de 
Zona Verda desapareixeran? Vostè ha parlat de dos carrils bici, però el mapa de 
Barcelona, i en concret el de l’Eixample, està annexat a aquest pla que es va aprovar 
el novembre. Vostè ha parlat de dos carrils bici. 
 
Un altre tema que per a nosaltres és molt important és el tema de la contaminació. 
Potser és un dels problemes més greus de l’Eixample, i només demanem dues coses: 
que això s’ha d’abordar des del punt de vista de ciutat, i que s’abordi amb el consens 
dels veïns i els partits polítics, i que sobretot es faci sense populismes. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Ara té la paraula la representant de la CUP, la Sra. Serra. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Nosaltres celebrem que s’hagin adquirit edificis per fer-hi equipaments municipals. El 
que passa és que sabem que hi ha molts més espais abandonats, hi ha molts més 
pisos buits, i reclamem que hauria d’haver-hi una llista de tots aquests pisos tant per 
valorar si poden ser comprats com si no poden ser comprats. Volem que aquesta llista 
sigui pública i que les famílies i els col·lectius que tinguin necessitat de sostre puguin 
fer-ne ús, si sabem quins estan desocupats i són inútils ara mateix per a la societat. 
 
Respecte a la participació i als canvis que hi ha hagut, sabem que estem en un model 
democràtic que és producte del 1978, que consisteix en l’elecció d’uns representants 
cada quatre anys, i això fa reduir la incidència política de la societat a només això, a 
votar cada quatre anys. Des de la CUP Capgirem Barcelona entenem que la 
participació ha de ser l’embrió d’un nou model democràtic, d’un nou model econòmic, 
social que ens permeti governar-nos, per tant, que la participació vagi una mica més 
enllà d’aquestes eleccions cada quatre anys. Volem que sigui un model que pugui 
revertir de veritat el model actual, que és el del 1978, i que pugui revertir aquesta 
direccionalitat que té de dalt a baix. I per revertir la direcció d’aquesta governança de 
la societat veiem molt útil prendre els barris i els consells de barri com l’espai on es 
puguin organitzar. El que passa és que l’actual model dels consells de barri no ens 
convenç, i els retocs que es volen fer no ens semblen malament però ens fa por que 
puguin ser simplement retocs estètics, que al final no acabin responent a les 
necessitats de participació política que té la societat d’un barri. 
 
Com pensem que haurien de ser els consells de barri? Pensem que haurien 
d’esdevenir òrgans que realment fossin participatius, és a dir, que el Govern de la 
ciutat pogués estar descentralitzat en aquests barris, que l’Ajuntament hi delegui el 
poder de decisió i, per tant, que no siguin òrgans consultius, com estan sent 
últimament, sinó que siguin vinculants. Volem que els consells de barri siguin òrgans 
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vinculants, que es pugui decidir allà què passa amb la sanitat del barri, com per 
exemple què passa amb la pediatria del Fort Pienc, què passa amb el CAP de Manso, 
què passa amb l’antiga fàbrica Henkel, que està just al límit de la Dreta de l’Eixample, 
com gestionem el turisme, etcètera. Una sèrie de qüestions que creiem que haurien de 
poder ser decidides, i no només consultades, des dels consells de barri. 
 
Es posava èmfasi en el fet que un dels temes clau que havia sortit en els consells de 
barri era que es volia una ciutat democràtica. Nosaltres volem fer èmfasi en el fet que 
creiem que una ciutat democràtica ha de ser una ciutat que no afavoreixi l’enriquiment 
dels interessos d’uns quants en detriment de la resta, que cada cop ens empobrim 
més. Una ciutat democràtica ha de ser una ciutat que no permeti que milers de 
persones visquin en situacions precàries, ja sigui per qüestions de feina, com 
d’habitatge o de salut. Una ciutat democràtica ha de ser una ciutat on no hi hagi 
violència masclista i es faci tot el possible perquè no hi sigui. Ha de ser una ciutat on hi 
hagi equipaments per a joves, on hi hagi també equipaments per a la gent gran, per 
assegurar-los la vida digna que es mereixen i que tants pocs cops tenen i, en general, 
que hi hagi una sèrie de serveis que facin que puguem tenir una vida digna. 
 
Respecte al que s’ha comentat de la pediatria del Fort Pienc i de la participació del 
Govern en el Consorci Sanitari, que l’Ajuntament tot i no tenir la majoria és un 40%, no 
dubtem que hi hagi hagut capacitat d’incidir sobre la Generalitat i que s’hagin pogut 
aturar processos, però també és veritat que hi ha hagut unes mobilitzacions al carrer 
des d’abans de l’estiu que també s’haurien pogut fer constar, i potser han sigut les que 
han fet aquesta pressió perquè tiressin endavant aquests projectes, o que els que no 
eren favorables no tiressin endavant. En aquest sentit, pel que fa al tema de la 
pediatria, hi ha una convocatòria el 14 de desembre, es convoca la comissió de 
seguiment de pediatria per explicar el que ja es va comprometre en una primera 
reunió, que era presentar l’esborrany del CAP del Fort Pienc. Crec que hauria estat 
interessant poder-ho explicar. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera, se li està acabant el temps. Ja està? 
 
Ara té la paraula la portaveu de C’s, la Sra. Paloma Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Hola. Buenas tardes a todos. 
 
Hemos oído con atención el informe del regidor, el cual está lleno de gestos hacia su 
electorado, pero que adolece de bastantes medidas concretas. Además, en estos seis 
meses de gobierno el equipo de gobierno ha tenido que rectificar muchas de sus 
medidas por no tener mayorías suficientes para llevarlas a la práctica. 
 
Pasamos ahora a hablar del tema de la participación. Aquí se habla de participación, 
todo el mundo habla de participación, pero yo no lo puedo entender, ya que el proceso 
participativo se hace solo en catalán, se excluye a la mitad de la población de 
Barcelona, que es castellanoparlante. No lo puedo entender. Tiene que haber mucha 
gente que participe, hay que oír a todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a 
expresarse, pero aquí la única que habla en castellano soy yo. Aquí no existe el 
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castellano, es un idioma que se ha borrado, entonces la mitad de la población de esta 
ciudad está excluida del proceso participativo. Hay muchísima gente que no entiende 
bien el catalán, aunque lleven aquí muchísimos años, no es su idioma materno, bien 
porque son inmigrantes hispanoamericanos que acaban de llegar y no entienden bien 
el catalán… Estamos hablando de un idioma que es el idioma oficial del Estado, y está 
reconocido en la Constitución, que por imperativo legal, o no imperativo legal, todos 
ustedes han prometido. ¿Cómo es posible hablar de un proceso participativo en que 
se excluya la mitad de la población de esta ciudad? Yo me quedo atónita, totalmente 
atónita. 
 
Quisiera oír también más medidas concretas sobre la reducción del tráfico, de la 
contaminación. Yo tenía mucha fe puesta en este Gobierno, porque yo estoy 
totalmente de acuerdo en esos temas. Barcelona es una ciudad totalmente 
contaminada, no sé si hemos llegado a los niveles de Madrid o es que aquí se hacen 
de otra manera las mediciones, porque yo salgo a la calle y veo una ciudad totalmente 
contaminada y aquí no pasa nada. No se reduce el tráfico, no se hace nada al 
respecto, no me hablan de medidas contra el ruido. Por favor, díganme cosas 
concretas porque creo que esto se puede decidir rápidamente. Pongan más zonas 
verdes en esta ciudad, que es una gran masa gris, porque en esta ciudad no hay 
parques verdes, es una cosa que no existe. Esto son cosas que no creo que sean tan 
complicadas de llevar a cabo, y que muchísimos otros grupos lo apoyaríamos. Repito: 
veo muy buenas intenciones en algunas cosas, pero poca efectividad en otras. No 
acabo de entenderlo. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera. 
 
Ara té la paraula el conseller portaveu d’ERC, el Sr. Eduard Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Des d’ERC vam plantejar en el passat Plenari i també des de l’Ajuntament de 
Barcelona una sèrie de mesures per poder destinar el superàvit de l’exercici actual que 
encara estem executant, i alguns ens van dir que fèiem la carta als Reis o que érem 
una mica agosarats. En qualsevol cas, informar-los que finalment moltes de les 
propostes, per no dir gairebé totes, s’han acceptat per part del Govern. D’una banda, 
n’hi ha algunes que tenen pressupost per a aquest any, i n’hi ha que es tindran en 
compte en un futur proper, entenem. 
 
De les que ja tenen pressupost destaco el Mercat de Sant Antoni, que ha sortit bastant 
als mitjans, i hi haurà més diners per poder avançar les obres aquest any; 
Germanetes, que va molt en sintonia amb el procés que vam viure fa quinze dies; i 
també Transformadors. Per poc que hi hagi, sé que hi ha pressupost i penso que és un 
gest interessant, i creiem que al llarg del 2016 de cara als pròxims pressupostos hi 
hauria d’haver una continuïtat. 
 
Perquè els pressupostos ara mateix és de les coses més importants que ens estem 
plantejant per al districte, malgrat que hi hagi eleccions espanyoles i es parli de moltes 
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altres coses. Estan en procés de negociació, aquí al Districte de moment encara no 
han arribat, però ara ja ens avancem a instar el Govern a mirar perquè l’Eixample 
tingui un bon pressupost per al 2016, per tot el que ja hem dit, perquè l’Eixample per 
una qüestió d’espai i de preu del sòl té un dèficit d’equipaments i d’inversió molt 
important. Creiem que, en aquest sentit, s’ha d’arribar a un acord que ens beneficiï a 
tots, perquè no prorroguem els pressupostos d’enguany perquè són més reduïts i 
acabarien afectant la despesa del 2016. I en aquest sentit, demanem un esforç primer 
de tot al Govern. Sabem que hi ha grups als quals no els interessa arribar a un acord, 
per tant, és molt fàcil dir «escolti, a mi no m’interessa un acord, per tant, els dic que ho 
fan tot molt malament, etcètera», però creiem que això no és excusa per sumar i per 
parlar. En aquest sentit, nosaltres estem disposats a estendre la mà per poder aprovar 
uns bons pressupostos a l’Ajuntament i al Districte. 
 
També s’ha parlat molt de participació, per part de tots els grups. S’ha parlat de 
redefinició de la participació. Tal com s’ha comentat amb anterioritat, no es pot 
redefinir a fons si no hi ha un canvi real en la normativa de funcionament dels consells. 
I en aquest sentit, jo he viscut processos bastant semblants als que ja hi havia. En els 
consells sectorials i de barri que ara hi ha hagut s’ha potenciat des d’una empresa 
externa... o hi ha hagut el tema dels post-its, etcètera, però el procés ha estat molt 
semblant. Entenem que s’ha informat de què està passant en cada barri, s’ha escoltat, 
s’ha respost, i s’acabarà actuant tenint en compte l’opinió de la ciutadania, però entenc 
que sempre s’ha fet així. No dic que això estigui malament, però de moment seguim 
una mica com estàvem. Entenem que és una línia que cal potenciar, com s’ha anat 
dient. 
 
També ens agradaria plantejar què passarà amb el Consell Ciutadà, que s’havia de 
convocar i no en tenim notícies. I creiem que per fer uns bons processos participatius 
també s’ha de fer una bona difusió, amb temps, i convocant tots els grups. No dic que 
sempre no es faci bé, però a vegades s’ha fet a última hora, o no s’han convocat els 
grups, ja sigui perquè es fes des de la Regidoria de Participació... No dic que sigui 
intencionat, però és prioritari que es faci una bona difusió i hi hagi un bon debat amb 
tota la ciutadania i tots els grups. De moment ho deixaríem aquí. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Cuscó. 
 
Ara té la paraula el conseller portaveu de CiU, el Sr. Rodríguez.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Jo voldria fer una prèvia per donar la benvinguda al conseller Asensio, que ha pres 
possessió avui. També donar la benvinguda al nou intendent de la Guàrdia Urbana del 
districte, l’intendent Velázquez, i acomiadar i agrair la feina feta per l’intendent Aguilar 
els anys que ha estat aquí a l’Eixample. 
 
Dit això, regidor, gràcies pel seu informe. Vostè ha començat fent un balanç d’aquests 
sis mesos de mandat. Des del nostre grup valorem aquest balanç com a positiu, ja que 
ha recollit una sèrie de coses que estaven iniciades i que s’han acabat. Ha parlat del 
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Clínic, de la compra del local de Calàbria 260, i, en aquest sentit, quan hi ha coses que 
s’han mantingut i no s’han deixat decaure, és d’agrair. 
 
A partir d’aquí vostè ha fet referència al tema de la participació, que després també 
l’han tractat altres grups. I entenc que ho ha fet així perquè aquest era un tema molt 
important, molt rellevant, ja en campanya i després a l’inici del Govern se’ns va dir que 
així seria. Permeti’m que li digui que des del nostre punt de vista ha fet un balanç 
excessivament positiu, o autocomplaent, més que positiu. Des del nostre punt de vista 
el tema dels consells de barri, per exemple, no ha millorat tant. Al final s’han fet els 
consells de barri que s’havien de fer, no s’han fet les comissions de seguiment dels 
consells de barri... Es van fer dues sessions aquí en les quals es convidava a repensar 
els consells de barri, però entenem que aquestes sessions no eren substitutives de les 
comissions de seguiment que s’haurien d’haver fet per tractar els assumptes dels 
barris. Van ser unes sessions en les quals es va convocar entitats i es va deixar de 
convocar entitats, en canvi, almenys en la primera, que havien pres part en tots els 
consells de barri, consells plenaris i audiències públiques del districte, i després es va 
rectificar. En qualsevol cas, no creiem que puguin fer un balanç excessivament 
autocomplaent, entre altres coses perquè vostès han estat parlant tot aquest temps del 
fet que calia millorar i repetir processos que ja havien estat fets. 
 
I he de tornar a parlar de Transformadors, i em sap greu insistir en el tema, però és un 
tema que ens ocupa. És un dels processos que vostès van aturar i van insistir a 
repetir-lo entenent, per tant, que consideraven que s’havia fet malament en el mandat 
anterior. I en la línia d’aquest nou procés que havia d’estar tan bé, es va explicar com 
funcionaria en el Consell de Barri de Fort Pienc, es va demanar a la gent que hi havia 
allà que s’apuntés a participar d’aquest procés, i ara just deu minuts abans del Plenari 
m’he assabentat —i demano expressament que si no és així m’ho confirmi— que 
sembla ser que hi ha una reunió convocada demà a les 15.30 h per tractar aquest 
tema. Si això és així, jo em pregunto on és la millora. És a dir, fem un procés per 
repetir i millorar un procés que ja s’havia fet i resulta que es convoca una reunió a les 
tres i mitja de la tarda d’un dia feiner —ja no dic que sigui divendres, però tres i mitja 
de la tarda d’un dia feiner—, no es convoquen els consellers municipals del Districte, 
cosa que deixi’m dir-li, i aprofito per excusar-me davant de les entitats que puguin ser 
presents aquí, que ja no em sorprèn perquè no rebem cap mena d’informació de 
quines activitats es fan al districte, i quan la rebem és després de demanar-la i insistir-
hi repetidament. I no només això, sinó que en aquell Consell de Barri es va demanar 
que la gent s’apuntés, als consellers de barri no ens han convocat —ja va passar en la 
primera reunió de Germanetes—, i hi ha gent que es va apuntar, que estan entre el 
públic, i que tampoc ha estat convocada. Què els hem de dir a aquesta gent? 
 
Per tant, jo no veig que hi hagi una millor participació ni que n’hi hagi més. L’únic que 
veig és que és més cara perquè, com deia el conseller Zayas, ara això ho hem 
externalitzat a una empresa, que no entraré a jutjar professionalment ni amb les 
valoracions que s’han fet, que ha cobrat 4.450 euros per això, per convocar una reunió 
a les tres i mitja d’un dia feiner, a la qual no ha estat convocada ni la totalitat de la gent 
que expressament va demanar participar-hi i ja veurem com funcionarà. Però com deia 
el conseller Cuscó, les dinàmiques dels post-its, etcètera, que van en la línia de 
garantir la major traçabilitat del procés participatiu, tampoc ho acabo de veure. No sé 
on van anar a parar els pots-its, jo no tinc cap rebut de les propostes que vam fer. 
Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Moltes gràcies. 
 
Ara té la paraula el conseller portaveu de BC, el Sr. Francesc Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Li cedeixo la paraula al regidor, en aquets cas. Pel que fa al tema de la mobilitat faré 
una intervenció. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Regidor, li queden 4 minuts i mig més els 5 minuts que li cedeix el conseller Magrinyà. 
Té 9 minuts i mig. 
 
 
Sr. Agustí Colom Cabau (GMBC-E):  
 
Aniré contestant cada una de les qüestions. 
 
En primer lloc, gràcies per les seves consideracions i intentaré anar-les responent. 
 
Quant al tema d’habitatge dotacional i mesures de govern, la proposta que va 
presentar fa dos o tres dies el regidor d’Habitatge, que plantejava aquests 1.100 pisos, 
eren 1.100 pisos dels quals 500 ja estaven en un procés i 500 que s’iniciaven de forma 
immediata. Per tant, el pla no són 1.100, sinó que dóna curs a allò que a curt termini 
es materialitzarà en un pla més general, de 4.000 pisos. Dins d’aquests 1.100, sap que 
hi ha diversos habitatges a l’Eixample, ho dic de memòria: Glòries, Alí Bei, també 
Viladomat i Borrell. Per tant, això és el que ha recollit també la premsa. La posició de 
defensa de l’habitatge està clarament plasmada en les primeres mesures perquè 
només en sis mesos ja hem començat a fer aquestes propostes i a treballar-hi. 
Justament la modificació pressupostària ens va permetre poder adquirir diversos 
espais públics, algunes expropiacions i altres que poden ser habilitats, altres ja 
estaven dotats de períodes anteriors. Per tant, la política d’habitatge forma part d’una 
de les nostres propostes insígnia, i s’ha demostrat que en sis mesos ha estat un dels 
elements centrals. 
 
No puc contestar a tothom, pel temps, però si ens hem de discutir pel nom de la fira de 
la plaça Catalunya... no val la pena. El dia 19 s’inaugurarà, veurem l’espai central, que 
quedarà com a espai públic d’ús públic, i la fira estarà al voltant. Vostè sap que el que 
estava dient del consum responsable no té cap lògica, perquè aleshores qualsevol de 
les propostes programàtiques que fa qualsevol formació, quan fan consignes, les 
hauríem de desqualificar. El que estem plantejant són processos de pedagogia. És 
una fira que es feia cada any als jardins de final de passeig de Gràcia i inici del carrer 
Gran de Gràcia. És una fira que es multiplica, passa de tindre molt pocs espais a tenir-
ne un nombre significatiu. Crec que hi ha unes 40 o 50 entitats que es presentaran, en 
uns 30 espais. Per tant, donem dimensió a una cosa que s’està fent a la ciutat que 
passava una mica més desapercebuda i li donem un paper important amb la idea 
d’afavorir no només el comerç de proximitat, que evidentment el comerç de proximitat 
és molt més que la fira, no només fomentar el consum responsable, que és molt més 
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del que es fomenta allà, però sí els espais de solidaritat, de cooperativa, de proximitat, 
que s’afegeixen a tot el que s’està fent. 
 
El Sr. Zayas em preguntava sobre els processos participatius. Vostè ha estat en ells, i 
jo li diria que no ha entès res del que s’estava fent allà. Si la crítica són els gomets és 
menysprear el treball que fa la gent, i sobretot la participació. Vostè ha estat a la 
majoria de consells i ha vist el grau de participació de la gent a l’hora d’expressar les 
seves idees. Per tant, aquestes idees han de ser tabulades, han de ser recollides, i 
vindrà un retorn. Nosaltres en sis mesos ja hem fet propostes de creació d’habitatges, 
però l’últim consell de barri el vam acabar fa pocs dies, per tant, el retorn es farà en el 
seu moment, el portarem, i tindrem el retorn d’aquests processos de participació. 
 
Em diuen que, en conjunt, hi va haver 467 persones assistents, meitat homes, meitat 
dones. I de les 467, 217, la meitat, van respondre els qüestionaris. Entenem que va 
ser un grau de participació important, no només de presència, perquè en molts actes hi 
ha forta presència i no participació. I des del punt de vista de propostes amb els post-
its, n’hi va haver 630, més d’una per persona. Per tant, com a mínim les persones que 
van participar-hi van fer propostes. Jo no li preguntaré si vostè també va fer la seva 
proposta en el post-it, però potser la va fer, i si no, és una llàstima que no hi participés. 
 
Pel que fa al castellà, no entraré en debats. Cadascú és lliure. Els post-its estan 
oberts... I cadascú, si ha estat tant als consells com aquí, cadascú s’expressa en 
l’idioma que considera oportú, només faltaria. En tot cas, el fet que qualsevol de 
nosaltres ens expressem en català no vol dir que hàgim fet desaparèixer el castellà, 
simplement amb les opcions de llibertat que tenim, com a mínim aquesta la 
conservem, ens podem expressar en l’idioma que considerem oportú. 
 
Respecte al tema dels pressupostos, que deia el Sr. Cuscó d’ERC, nosaltres 
compartim la idea que és important aprovar uns pressupostos perquè, vostè ho deia, 
després els diversos grups municipals ens plantegen coses a fer: per què no tenim 
més zones verdes, per què no fem més inversions, per què no fem més equipaments. 
Però a l’hora de la veritat, per poder-se materialitzar tots aquests equipaments i totes 
aquestes zones verdes, ens trobem que cal el pressupost amb una consignació per 
materialitzar-ho. A vegades ens omplim la boca de bones propostes però si després no 
permetem que es realitzin, queden a l’espai del no-res. Per tant, nosaltres estem 
oberts a treballar amb tots els grups per poder fer que aquesta ciutat millori 
substancialment, i així ho hem fet amb la modificació pressupostària que hem fet, una 
modificació de 100 milions just en el moment d’arribar. 
 
Jo puc compartir que em diguin que algunes decisions que prenem no els agradin, 
però que em diguin que no prenem decisions... No he parat de dir coses que hem fet, 
òbviament en algunes hem finalitzat coses que estaven plantejades, algunes les hem 
redefinit, però moltes altres ja les hem començat a fer. Que en els primers sis mesos 
siguem capaços de fer una modificació pressupostària de 100 milions, que sigui 
aprovada i tinguem el suport necessari, és una gesta que honora tots els grups que hi 
han donat suport, i mostra la idea que s’està treballant des del primer dia en aquest 
sentit. 
 
M’havia deixat el tema de les ordenacions singulars, que ha comentat el Sr. Zayas. 
Vostè sap que hi ha ordenacions singulars que són de districte i d’altres són de ciutat. 
La de Diagonal és de ciutat, estava en exposició pública, ha finalitzat, en breu sortirà la 
seva aprovació definitiva, pot sortir la de la plaça Catalunya, com en poden sortir 
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d’altres de ciutat, i des del Districte estem treballant la d’Enric Granados, i una altra a 
la qual vostè s’ha referit, com la d’avinguda Gaudí, ja està aprovada. 
 
De totes formes, l’ordenança de terrasses, que en molts aspectes podem considerar 
que és un nyap, és obra seva. Per tant, nosaltres estem gestionant el desastre de 
l’ordenança de terrasses, una ordenança que va ser molt restrictiva en el conjunt de la 
ciutat i molt alliberadora amb les ordenacions singulars, que és justament l’espai on es 
concentren més les terrasses, i hauria de ser en el sentit contrari. És a dir, en el 
conjunt de la ciutat on no hi ha tant d’impacte, potser deixar una mica més d’espai a 
l’hora de gestionar aquestes terrasses i, en canvi, on hi ha aquestes ordenacions 
singulars, que és on impacten de forma més important, ser molt més concisos i 
restrictius per preservar aquest espai públic. I hem de prendre les decisions en aquest 
sentit. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Regidor, li queda mig minut. 
 
 
Sr. Agustí Colom Cabau (GMBC-E):  
 
Per acabar, un parell de qüestions. Una, jo he intentat fer un balanç descriptiu. Si el 
balanç surt positiu crec que no he estat jo qui l’ha definit així. De la mateixa forma que 
jo reconec que hi ha coses que estem acabant i que formen part dels mandats 
anteriors, potser també s’ha de reconèixer —i ja sé que en política costa— que s’estan 
fent coses. Per tant, en aquest sentit, potser aquest balanç descriptiu té un cert 
component positiu. 
 
Pel que fa a la compra del local de Calàbria 260, és nostre, tot i que a mi no m’importa 
reconèixer el que fan els altres. 
 
Nosaltres volem treballar conjuntament per millorar el districte i la ciutat. Tenim un 
repte, que és treballar el pressupost i alguna modificació pressupostària que ens 
permeti donar curs a totes aquestes diverses propostes, com millorar les zones 
verdes, reduir el trànsit, reduir els nivells de contaminació. Crec que ens hi podem 
trobar tots, per tant, recullo els seus suports i espero que quan ho tirem endavant els 
seguim mantenint. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor. Li he concedit gairebé un minut més del temps que tenia 
assignat. 
 
 
Sr. Agustí Colom Cabau (GMBC-E): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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De res. 
 
Ara hi ha el segon torn. De fet, el PSC ha esgotat el temps, per tant, no té temps. 
 
Al Grup Municipal del PP li queden 30 segons, Sr. Zayas, si els vol aprofitar. Té la 
paraula el Sr. Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Per a nosaltres, la participació que vostès fan és una cortina de fum. La realitat són els 
consells de ciutat que en aquest districte no s’han convocat, i és obligatori, segons 
diuen els articles 40 i 44 de les Normes de participació de Districte, i no s’han convocat 
perquè no els interessa parlar dels pressupostos. 
 
Transformadors i Germanetes són dos grans fracassos provocats per vostès. Ens 
sorprèn que pel que fa a Calàbria 260, que és una bona notícia, vostès directament ho 
atribueixin a un equipament per a gent gran. Em sembla molt bé, però per què 
directament? Això no s’hauria de discutir en un procés participatiu? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Zayas, hauria d’anar acabant. Gràcies. 
 
La consellera Serra té 15 segons. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Parlarà el Roger. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
15 segons, conseller Bujons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Del tema de Germanetes, com que és un tema estrella avui, en parlarem més 
endavant. 
 
En primer lloc, voldria agrair al Districte que, tal com vam demanar fa dos mesos, 
s’hagin publicat els acords presos als consells plenaris i les actes s’hagin publicat amb 
antelació. Esperem que ara això sigui una constant i es vagin publicant i ho puguem 
seguir. 
 
També celebro que, fa dos mesos vam parlar del tema del CAP de Manso... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Sr. Bujons, ha acabat el temps. Gràcies. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Acabo la frase, com a mínim.  
 
Va costar que en el segon torn de rèpliques es parlés que al CAP de Manso hi havia 
un risc real d’un procés de privatització, que el que s’estava fent amb les 
externalitzacions era passar al Sagrat Cor les coses que eren competència del... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Bujons, se li ha acabat el temps. Gràcies. 
 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
...del CAP i avui es planteja que aquest és un risc real que s’ha d’abordar. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Bujons, si us plau, se li ha acabat el temps. Gràcies. 
 
A la portaveu de C’s li queden, exactament, dos minuts. Sra. Paloma Jiménez de 
Parga, té la paraula. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Cuando yo hablaba del proceso participativo en castellano no le he dicho a usted que 
no pudiera hablar en catalán, naturalmente que puede hablar en catalán, todo el 
mundo puede hablar en catalán. Yo digo que el proceso participativo se convoque 
también en castellano. Los papelitos que ustedes pegan por toda la ciudad, que los 
pongan también en castellano para que llegue a un mayor número de personas. Luego 
es evidente que cada uno se expresa en el idioma que quiere. ¿Pero por qué no lo 
hacen ustedes también en castellano? No me digan ustedes que quieren llegar a 
tantísima gente, cuando ustedes en teoría son un partido de izquierda, que representa 
a la gente más desfavorecida de esta ciudad, la cual en muchos casos es 
castellanoparlante. No lo puedo entender. ¿Qué les cuesta hacer un papelito igualito 
que el otro en castellano? No me diga que usted habla en catalán porque yo se lo 
permito, naturalmente que se lo permito, estaría bueno. Pero no hablen ustedes de 
procesos participativos porque están excluyendo una parte de la ciudad, la cual en 
muchos casos es votante de ustedes, cosa que a mí me cuesta entender, pero es así. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Gràcies, Sra. Jiménez de Parga. 
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Ara té la paraula, li queda un minut de temps, el portaveu d’ERC, el Sr. Eduard Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Molt ràpid. De moment, pel que fa al pressupost, coincidim en l’anàlisi. Com que és 
una qüestió centralitzada se n’encarrega el regidor que suposo que està treballant en 
aquest tema. De moment sabem que no hi ha acord. En tot cas, esperem que les 
forces que volem aquest acord puguem arribar a l’acord, sobretot per desencallar 
obres, propostes o mesures com de les quals hem parlat i que ja hem negociat durant 
aquest temps, i que esperem anar desenvolupant plegats si és possible durant el 
2016. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Cuscó. 
 
El conseller Joan Rodríguez té un minut i mig.  
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Regidor, no m’ha contestat respecte al tema de Transformadors. He centrat en ell la 
major part del meu temps, perquè considero que és molt important, i no ha dedicat ni 
mig minut a dir-me què en pensa del fet que es convoqui una reunió demà a les 15.30 
h després de tota la prèvia que té aquest tema. 
 
Dit això, i perquè no em digui que només l’ataco, Sr. Zayas, considero una mica irònic 
que burxi el regidor amb el tema del Consell Ciutadà quan durant el temps que 
nosaltres vam estar al govern, i vostès tenien la presidència del Districte, no hi havia 
manera que es convoqués el Consell Ciutadà d’aquest Districte. Lamento dir-l’hi, però 
les coses, com diu el regidor, són com són, i quan són com són, s’han de dir. 
 
Dit això, regidor, jo no li nego que estiguin fent coses, només faltaria. No sé si quan ho 
ha dit ho deia en referència a mi. Jo no he dit que no estiguessin fent coses. 
Simplement he dit que la majoria d’aquestes coses, tres quartes parts per no dir més, 
de la llista que ha llegit ja venien del mandat anterior, és normal, no passa res, i és bo i 
ho valorava positivament. El que he trobat a faltar, després de 15 minuts que té per 
parlar, és una part més propositiva de com s’encaren els temes de futur. De 
Germanetes en parlarem avui al llarg del Plenari, però n’hi ha molts d’altres: promoció 
econòmica, polítiques socials, l’àrea de cultura —també en parlarem avui—, i encara 
no n’hem sentit dir res. 
 
I pel que fa a la participació, i malgrat haver dit el que he dit del Consell Ciutadà, hi 
insisteixo... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Conseller Rodríguez, ha d’anar acabant, si us plau. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Vostè ha fet un balanç un pèl massa autocomplaent: ja han transcorregut sis mesos de 
mandat i hem fet una Audiència Pública, no s’han fet les comissions de seguiment dels 
consells de barri, no hi ha hagut el Consell de Seguretat del Districte... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Rodríguez, si us plau, acabi 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, per al·lusions, 15 segons. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Em refereixo al fet que es van convocar els consells ciutadans quan el Sr. Bolaños era 
president del Districte i es convoca per parlar de les pròrrogues, per parlar dels preus 
públics... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha esgotat el seu temps. 
 
Jo sé que la meva feina és una mica antipàtica, però és la meva feina i quan s’acaba 
el temps he de tallar els intervinents. 
 
El regidor em demana contestar. Li semblen bé 30 segons, regidor? 
 
 
Sr. Agustí Colom Cabau (GMBC-E): 
 
Sí. Sobre Transformadors. La reunió convocada no és la reunió d’un procés 
participatiu, sinó que és del grup motor. Per tant, només és amb algunes entitats 
concretes, que són l’associació de veïns, els veïns del voltant, el conseller de barri i el 
conseller tècnic. Per tant, per això no s’havia convocat més entitats ni els consellers, 
perquè és de grup motor per definir com s’iniciarà el procés, i una vegada es defineixi 
aquest procés, sí que es convocarà tot el conjunt de veïns, les persones interessades 
i, òbviament, els consellers dels diferents grups municipals. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, regidor. 
 
Sr. Rodríguez, se li havia acabat el temps. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Presidenta, em permet una qüestió d’ordre? Jo celebro la diligència a l’hora de 
distribuir temps, però fent diàlegs tres torns per al regidor, a mi m’agradaria com a 
mínim 15 segons per esmenar una errada que crec que és material, o jo ho he sentit 
malament. Si em permet. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Riera, jo li donaré 15 segons, però això és fer trampes al solitari. Si jo he de regular 
el temps i després em demanen temps, és l’última vegada en aquest Plenari d’avui 
que els cedeixo temps quan ja s’ha esgotat. 
 
Per tant, Sr. Riera, 15 segons exactament. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
En la mesura del Govern municipal d’habitatge que preveu 1.145 habitatges, no hi ha 
cap promoció de l’Eixample, entre aquests 1.145 habitatges. N’hi ha dos a Sants, tres 
a Sant Martí, un a Sant Andreu i tres a Nou Barris. I les promocions de l’Eixample 
estan en el tercer paquet. Jo havia entès que estaven dintre aquests 1.145. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Riera, han passat 15 segons. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP):  
 
En honor de la veritat, estan al tercer paquet. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Riera. 
 
Hi ha un segon informe avui, de forma excepcional, per parlar sobre la violència 
masclista. Per part del Govern farà la intervenció la Sra. Eulàlia Corbella, que té 3 
minuts, i els grups municipals tenen un minut i mig per contestar aquest informe. 
 
Sra. Corbella, quan vulgui. 
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Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
El drama de la violència masclista és un problema de salut pública que té les seves 
arrels en la nostra cultura patriarcal, inscrita de forma profunda en cadascun i 
cadascuna de nosaltres. És per aquest motiu que requereix un abordatge comunitari 
des d’una perspectiva de drets. Sabem que la violència masclista no és un problema 
domèstic, sinó que és una responsabilitat col·lectiva. Per això cal que les institucions 
públiques generem mecanismes de prevenció, detecció, atenció i recuperació de les 
persones que la pateixen. 
 
Els serveis municipals ens proporcionen dades que ens permeten fer una fotografia 
aproximada de la realitat. Sabem, però, que només són la punta de l’iceberg. L’any 
2014 a Barcelona ciutat nou dones van ser assassinades. A banda dels homicidis, es 
van interposar més de 4.700 denúncies per lesions, i segons l’enquesta de violència 
masclista realitzada el 2010, sabem també que el 29,9% de barcelonines han viscut al 
llarg de la seva vida una agressió masclista greu. 
 
Al districte de l’Eixample un dels serveis municipals que atén dones en totes les 
situacions, el PIAD, que és el Punt d’Informació i Atenció per a les Dones, l’any passat 
va atendre 279 dones en les diverses vessants dels serveis que ofereix. La majoria 
van ser per demanar acompanyament psicològic. 
 
Les primeres mesures del nou Govern han estat clares en matèria de violències 
masclistes. Des de la nova Regidoria de Cicles de Vida, Feminismes i LGTBI s’han 
emprés accions com la declaració institucional per garantir un pacte per a l’eradicació 
de les violències masclistes, la mesura de govern per millorar el sistema per a 
l’abordatge integral de les violències masclistes a Barcelona, que va acompanyada 
d’un increment pressupostari d’1.279.280 euros per a l’any 2016, o la campanya «BCN 
antimasclista», llançada el passat 25 de novembre. Totes aquestes mesures tenen la 
seva traducció en els districtes amb polítiques que volen crear un model integral 
d’abordatge de les violències masclistes, arrelat al territori i que tingui en compte la 
diversitat de les dones. 
 
S’aposta per canviar el model d’intervenció dels PIAD cap a un model comunitari que 
ens permeti desplegar estratègies de prevenció; millorar la detecció a partir de la 
coordinació i formació entre professionals; innovar en mecanismes d’acompanyament i 
suport per part de les persones de l’entorn i del teixit social; establir els itineraris 
d’atenció i recuperació més adequats en cada cas, i, per acabar, la missió d’ampliar i 
dignificar la xarxa de PIAD dotant-los de més recursos econòmics perquè aquests 
esdevinguin un referent comunitari en matèria de violències masclistes. 
 
És des d’aquesta perspectiva comunitària que el Districte de l’Eixample apostem per 
desdoblar el PIAD actual en dos, un per a l’Esquerra i l’altre per a la Dreta, a fi 
d’acostar al màxim aquest servei de proximitat als barris. Cal imbricar-lo des del nou 
model comunitari, integral i transversal a tots els actors de la societat, escoles, CAP, 
etcètera, creant xarxes i coresponsabilitzant tota la ciutadania de la necessitat 
d’implicació en la lluita contra aquesta xacra. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Gràcies, Sra. Corbella. 
 
Ara tornaríem als grups municipals. Tindria la paraula el conseller portaveu del PSC, el 
Sr. Joan Ramon Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Davant l’informe que ha fet la consellera Eulàlia, volem dir que hi estem d’acord. De 
fet, una de les propostes que teníem sobre la taula era abordar la qüestió del PIAD. 
Només tenim un punt d’atenció a les dones al nostre districte, i té un horari que no 
compleix ni l’horari comercial normal, perquè alguns dies a la setmana està obert, té 
unes tardes... Té un horari una mica estrambòtic, i crec que també seria qüestió 
d’abordar el tema de l’horari del punt d’atenció a les dones. 
 
Volem destacar que un ajuntament que té superàvit pressupostari el mínim que pot fer, 
i està bé, és destinar un milió d’euros afegit al circuit de Barcelona contra la violència 
vers les dones. I nosaltres hi estem d’acord. 
 
Però deixi’m afegir-hi alguns elements més, que segurament tindrien consensos en el 
terreny de la participació. Per què no parlem dels pisos de Londres-Villarroel per acollir 
víctimes de violència masclista? En podríem parlar. O per què no treballem per 
eradicar de debò tot tipus de violència vers les dones? Podríem dir fort i clar que la 
prostitució no és un treball, i que és una explotació sexual, i que també és violència 
masclista. Jo convidaria el Govern a dir aquestes coses. Ho deixaria aquí. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li queden 20 segons, conseller. 
 
Ara tindria torn de paraula el conseller portaveu del PP, Sr. Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Desde el PP entendemos que la violencia contra la mujer no solamente afecta a la 
mujer como víctima, sino que afecta al núcleo de la sociedad en tanto que lo que ataca 
es la misma igualdad entre hombres y mujeres. El Gobierno de España lo ha 
entendido como una prioridad irrenunciable, y en este sentido en el 2013 se aprobó el 
Plan Estratégico para Erradicar la Violencia contra la Mujer a través de 250 medidas y 
un plan implementado de 1.500 millones de euros. Entre las 250 medidas, las que 
creemos que son destacables es que se ha ampliado la sensibilización en sectores 
que hasta ahora tradicionalmente se entendía que estaban alejados de la violencia, 
como por ejemplo, y especialmente, el tema de los adolescentes. Aquí surge la 
cuestión de los WhatsApp, a partir de este proceso de sensibilización. En el Código 
Penal se ha introducido la apología de la violencia, la de género —y lo leeré para que 
no se me olvide— y se han añadido otras modalidades como el hostigamiento, el 
ciberacoso o la manipulación de brazaletes. Se ha implementado la aplicación, la app, 
Alert Cops, que permite la denuncia mediante geolocalización. En fin, una serie de 
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medidas que simplemente son un avance, porque los 50 muertos que ha habido en 
nuestro país no permiten cesar en este empeño. 
 
Y respecto a las medidas en concreto que propone el Gobierno, nosotros 
evidentemente en este tema no vamos a hacer ningún tipo de partidismo. Si se cree y 
se entiende oportuno que el desdoblamiento de los PIAD es necesario, tendrán 
nuestro apoyo. Simplemente incidir en que es una cuestión de educación, no 
meramente de tratar los fenómenos exteriores. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, se li ha acabat el temps. Gràcies. 
 
Ara, pel Grup Municipal de la CUP, intervindrà la Sra. Serra. Té la paraula. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP):  
 
A mi m’escalfa una mica sentir segons quines coses, i sentir que per al PP és una 
prioritat l’eradicació de la violència masclista, no es pot dir amb altres paraules, és 
tenir-los molt grossos, però molt grossos. Pregunteu als col·lectius feministes si us 
preocupeu per la violència masclista, pregunteu-ho. 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Però com pot dir aquestes coses? 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP):  
 
Puc seguir, si us plau? 
 
Jo demanaria que respectés... 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Jo demanaré, com a presidenta, que moderem el llenguatge, si us plau. 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
A mi el que m’agradaria, també, és que es respectés la dignitat de les dones i, al meu 
entendre, i com a dona, crec que puc afirmar que el que vostè ha dit vulnera la nostra 
dignitat, dient que vostès han tingut en compte la violència masclista. 
 
(Parla el Sr. Zayas amb el micròfon apagat) 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Zayas, no té la paraula. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
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Presidenta del Distrito, se podrá estar de acuerdo o no con el discurso del PP, pero no 
vulnera la dignidad de la mujer en ningún aspecto ni de ninguna manera. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
Conseller, les paraules les dono jo i vostè no la té. Perdoni, vostè no té la paraula. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
No es gratuito ni impune insultar al PP. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Segueixi, consellera Serra. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Gràcies. 
 
Aquestes mostres de masclisme que es donen tan sovint... 
 
A nosaltres ens agradaria destacar, respecte al programa «BCN antimasclista», que 
ens sembla que ha estat molt encertat i totes les propostes que s’han fet ens semblen 
correctes. Volem posar èmfasi, sobretot, en els programes de conscienciació cap a 
joves, que al final són el col·lectiu més vulnerable pels models socials de monogàmia i 
d’amor romàntic que tenen. Cal fer també uns programes que puguin arribar als 
docents i a totes aquelles famílies associades a les AMPA, donar-los recursos i 
formació perquè puguin sensibilitzar el jovent i tota la societat respecte a la violència 
masclista. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera Serra, se li ha acabat el temps. Li he donat mig minut més per la interrupció 
del conseller Zayas. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Em sembla que la interrupció ha sigut una mica més llarga, però ho accepto. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera, se li ha acabat el temps. 
 
Ara passaríem la paraula a C’s. Té la paraula la Sra. Paloma Jiménez de Parga. 
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Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
En este caso va a hablar mi compañero, Pedro Sánchez. 
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMC’s): 
 
Bona tarda. 
 
Volia dir-li a la consellera que, per tot el seguit de mesures que vagin encaminades a 
fer palès el problema a l’educació, comptin amb nosaltres. I com a professional de la 
docència durant 26 anys, tot el que no fem a l’escola i des de l’escola, no podrem 
arribar enlloc. Si es fan molts programes a les escoles de l’Eixample per qualsevol 
mesura d’aquest tipus, compteu amb nosaltres per explicar i ajudar en qualsevol taula i 
en la línia que comentàveu de docència. Educació de debò. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Té la paraula el Grup d’ERC, el seu portaveu, el Sr. Cuscó. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Agraïm l’informe de la consellera Corbella, i ens sumem al rebuig cap a aquest tipus 
de violència que encara patim en aquest segle XXI, sembla una cosa del passat però 
encara la patim. 
 
Només volem traslladar un suggeriment. Com que es va fer un acte institucional a 
Casa Gran, no sé si es va fer aquí, però quan es va penjar la pancarta al balcó, de 
cara a properes ocasions es pot plantejar fer un acte institucional amb tots els partits 
polítics que es consideri. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller. 
 
Ara té la paraula CiU. Farà la intervenció la consellera Pitarch. Té la paraula. 
 
 
Sra. Teresa Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
No podem estar més d’acord amb una mesura així, és evident. Des del Grup de CiU 
tant a l’Ajuntament de Barcelona com als diferents governs sempre hem defensat 
aquestes accions de detecció, d’atenció, de recuperació, de prevenció de la violència 
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masclista. Jo els demanaria que no ens quedem només amb el fet d’elaborar informes 
de dades, que evidentment són importants, sinó que els demanaria que féssim un 
seguiment i una avaluació, inclús demanaria que en aquest mateix Consell Plenari, en 
un minut de l’informe del regidor, ens poguéssiu informar i passar les dades que es 
van produint, no em refereixo a dades estadístiques, sinó a dades d’intervencions 
directes pel que fa a aquest tema. 
 
Dit això, ens sorprèn que els drets i la promoció de les dones sempre han estat un 
àmbit de consens a l’Ajuntament de Barcelona, i més a Casa Gran. Dic un àmbit de 
consens perquè mai s’han utilitzat de forma partidista. És més, sorprèn que s’hagi tirat 
endavant una mesura sense compartir-la amb tots els grups municipals. De fet, aquest 
tema no ha estat mai patrimoni de ningú, sempre hem volgut anar d’acord i de la mà. 
També hi ha un acord de govern, un acord de gènere, de dones de ciutat, en el qual 
existeix un compromís que totes aquestes mesures i aquestes polítiques no vagin 
desvinculades pels diferents grups, que fem l’esforç d’anar tots plegats. I aquí parlem 
de participació, i jo diria que la participació comença entre nosaltres, entre els 
consellers municipals del Districte, si no, malament anem. Què vull dir amb això? Que 
això evidencia una forma de fer d’aquest nou Govern, una forma de fer que no estan 
en condicions de fer perquè no tenen majoria. 
 
Només dues coses, i acabo. Felicitar-los perquè realment han fet seves moltes 
mesures del Govern de l’alcalde Trias, estem contents que continuïn implementant 
aquestes mesures. I els agraïm de nou el fet que el nostre programa passi a ser seu 
una vegada més. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera. 
 
Ara té la paraula BC. A vostè li queden 30 segons. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Volia dir que aquest elogi a la testosterona que ha fet vostè avui, Sr. Zayas, crec que 
és una falta de respecte a la dignitat de les dones, com deia la consellera de la CUP, i 
ho dic molt seriosament. Estem parlant d’un tema molt sensible, amb el qual crec que 
no es pot jugar gens. I amb això tancaria. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera. 
 
Pel que fa a la resta de grups, algun grup no ha esgotat el temps. Al Sr. Riera li 
queden 20 segons. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
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Únicament celebrar el desdoblament del punt d’atenció a la dona i encoratjar el Govern 
que siguin els PIAD un veritable referent de política de les dones des de la proximitat, 
ja que és una de les úniques eines que tenim i crec que s’han de posar al 100%. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller. 
 
El conseller Zayas ha esgotat el temps. La consellera Serra també ha esgotat el 
temps. 
 
A la consellera Jiménez de Parga li queden 30 segons. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
No tengo nada que decir más que, evidentemente, que el Grupo de C’s siempre estará 
a favor de cualquier medida que condene la violencia machista, que creo que es una 
de las peores lacras que padecemos en nuestra sociedad. Para mí es de las más 
horrorosas. 
 
No entiendo muy bien el ataque que le ha hecho la consejera al representante del PP, 
creo que es perder un poco las formas en este Distrito. Creo que tendríamos que 
respetarnos un poco más los unos a los otros. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Al portaveu d’ERC li queden 30 segons, si els vol utilitzar. No cal? CiU ha esgotat el 
temps. 
 
Per tant, passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és la part decisòria. Per part 
del Govern hi ha una proposta d’acord. 
 
Sr. Magrinyà. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Hi ha l’acord de tirar endavant el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic 
associat a la casa Narcís Tarragó. Aquesta casa té un valor que s’ha menyspreat en 
altres moments perquè no és una casa noble, és una casa de treballadors, però és de 
les més antigues de l’Eixample, seria la tercera o quarta casa més antiga de 
l’Eixample, i correspon a les primeres cases que es van construir a la zona de 
muralles. 
 
Per a aquesta casa s’acorda un nivell de protecció C, això vol dir que es farà el 
manteniment de la volumetria original i, per tant, no es permetrà remuntar l’edificació. 
En canvi, per ser de tipologia C, es permet la possibilitat d’enderroc a l’interior. I 
s’eliminen els volums afegits de la planta baixa i del pati posterior. Es posa en valor la 
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façana, que es caracteritza precisament perquè els balcons no són sobresortints, que 
és la característica més típica dels mestres d’obra d’aquesta primera època. Per tant, 
es restaurarà la façana amb la recuperació del revestiment original amb un estudi 
cromàtic previ. A més a més, caldrà realitzar un estudi històric constructiu abans de fer 
la intervenció. 
 
Per tant, proposem que es valori positivament aquesta intervenció perquè dóna valor 
al patrimoni històric del districte. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Ara els grups es posicionaran. Començarem pel Grup de CiU. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Nosaltres hi votarem a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
ERC. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Nosaltres hi votarem a favor, i més perquè és un edifici molt important. A més a més, 
em sembla que és la primera llicència que es demana en la història de l’Eixample. Per 
tant, encara amb més raó. 
 
Voldria fer una pregunta. A la Comissió d’Urbanisme he vist que hi havia unes 
qüestions que no havien passat pel Plenari. Voldria saber quines passen pel Plenari de 
l’Eixample i quines van directament a la comissió de Casa Gran. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara tindria la paraula C’s. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
El Grupo Municipal de C’s, por supuesto, está de acuerdo con el Plan Urbanístico de 
Protección de la Carbonería. Nos parece muy importante que se proteja y conserve 
cualquier edificio histórico de esta ciudad, teniendo en cuenta que en épocas pasadas 
desgraciadamente se han hecho tantos destrozos arquitectónicos y urbanísticos. Nos 
parece muy importante hacerlo, por lo menos conservar las cuatro fachadas y que se 
remodele el interior según las necesidades actuales. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La CUP. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
Des de la CUP també hi votarem a favor. Com deia ara la consellera de C’s, és la casa 
Narcís Tarragó, però també és la Carboneria, pel que va ser en el seu moment 
històricament i pel que ha estat aquests darrers anys. Ara tot i ser una façana històrica, 
té la forma que ha acabat sent característica amb els colors i la imatge del globus 
gegant i el que s’hi ha anat fent. És un edifici dels més antics de la ciutat que han estat 
tant temps en desús fins que una gent hi ha entrat, l’ha ocupat i hi ha donat vida durant 
un temps, i també serà part de la història d’aquest edifici. Esperem que, tot i la 
modificació, el dia de demà es pugui arribar a convertir, per què no, en un equipament, 
fins i tot. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
I ara tindria la paraula el Grup Municipal del PP. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Nosotros nos abstendremos. Hay algunas cosas que no vemos claras. Esperaremos al 
voto en Casa Gran. 
 
No obstante, hay una serie de cuestiones urbanísticas que ahora no vienen al caso. Y 
ha hecho referencia al estudio cromático, no sé si se refiere a la preservación de los 
grafitis, que está contemplado en la… entre otras cosas. Simplemente nos 
abstendremos. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller. 
 
Finalment tindria la paraula el PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Una anècdota que ja vaig expressar a la Junta de Portaveus. Nosaltres creiem que el 
llenguatge, i més en política, mai és innocu, sempre té alguna intencionalitat. Nosaltres 
ja vam manifestar la sorpresa de veure que era el primer expedient urbanístic, com a 
mínim del que jo tenia consciència, que es tramitava amb el nom que tenia quan 
l’edifici estava ocupat, la Carboneria. 
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Dit això, vull destacar el nostre vot favorable a la protecció de l’edifici. Efectivament, és 
necessària la seva protecció. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Per tant, quedaria aprovat amb els vots favorables de CiU, BC, ERC, la CUP, C’s i el 
PSC, i l’abstenció del PP. 
 
Seguirem amb la part d’impuls i control, amb les proposicions i declaracions de grup. 
La primera és la presentada pel Grup Municipal de CiU. Té la paraula el Sr. Rodríguez. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres presentem, a l’apartat de proposicions, una proposta que és simplement que 
el Govern del Districte convoqui al més aviat possible la Comissió de la Model del 
Districte per tal de poder conèixer i debatre el posicionament del Govern municipal, 
dels altres grups polítics i de les entitats respecte a la situació de la Model després de 
l’acord que hi va haver el 2014 amb la Generalitat per garantir-ne el desmantellament. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia ha demanat la paraula per intervenir la Sra. Maria 
Parera. 
 
 
Sra. Maria Parera: 
 
Fa més de cent anys que la presó Model ocupa l’espai comprès entre els carrers 
Nicaragua, Provença, Entença i Rosselló a l’Esquerra de l’Eixample. En tot aquest 
temps, la Model ha esdevingut un element simbòlic i de referència per al barri. Va 
néixer com un símbol del que volia ser, precisament, un centre modèlic en la gestió 
penitenciària. Més tard, durant la llarga nit del franquisme, es va convertir en un símbol 
de la repressió exercida des d’un poder obtingut per la força de les armes. Finalment, 
ja en democràcia, la Model ha acabat esdevenint un símbol de la lluita veïnal i dels 
equipaments que l’Esquerra de l’Eixample necessita. 
 
Volem reconèixer, valorar i agrair la tasca de totes les entitats, veïns i veïnes que al 
llarg dels anys i des de la reivindicació veïnal han demanat el trasllat de la presó i la 
reconstrucció d’equipaments a l’Esquerra de l’Eixample. Volem sumar la nostra veu a 
la seva i el nostre esforç a la feina de tots els que treballen per la millora del nostre 
barri. Ens precedeix una llarga història d’incompliments per part de les diverses 
administracions públiques competents en el desmantellament de la Model, una 
dinàmica que vam creure trencada amb el darrer acord entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, que va comportar per primer cop una actuació 
real de desmantellament amb l’enderroc del centre obert de la cantonada dels carrers 
Entença i Rosselló. 
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Manifestem la nostra preocupació respecte al posicionament de l’Ajuntament actual 
amb relació als termes d’aquell acord i al compliment dels compromisos que havien de 
facilitar el desmantellament de la presó com a primer pas per a la futura construcció 
dels equipaments de barri, atès que des de l’enderrocament del centre obert, no ha fet 
cap pas més endavant perquè el tancament de la Model sigui possible el 2017. 
 
Demanem tant a l’Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya que 
compleixin els seus compromisos amb els veïns i les veïnes de l’Esquerra de 
l’Eixample, uns compromisos que passen per la construcció del centre obert i el centre 
de preventius a la Zona Franca com a accions més prioritàries. Només així serà 
possible traslladar la presó en un termini raonable. 
 
Per això hem decidit organitzar-nos com a plataforma veïnal i pressionar les 
administracions competents, amb totes les eines que tinguem al nostre abast per tal 
d’assolir aquest objectiu tan llargament reivindicat. 
 
Per acabar, ens posem a disposició de les entitats i dels veïns del barri per col·laborar 
en tot el que sigui possible. Només dir que volem la Model per al barri. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Ara començaria l’explicació de vot dels grups municipals. Començaríem pel Grup del 
PSC. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Molt ràpidament. El Grup del PSC ja ens hem posicionat moltíssimes vegades en la 
qüestió de la Model. Com no podia ser d’una altra manera, votarem favorablement a la 
proposició. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Té la paraula el conseller Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
És coneguda quina va ser la posició del PP respecte a l’acord que en el seu dia va 
signar l’alcalde Trias, va ser d’oposició perquè pensàvem que en aquell moment 
l’alcalde Trias estava fent més de banquer de la Generalitat que no pas de defensor 
dels interessos de la ciutat. Evidentment, compartim la necessitat que el terreny de la 
Model es converteixi en dotacions equipacionals per al districte de l’Eixample, però, en 
aquest cas, qui governa és BC, i governar significa prendre decisions i prendre-les 
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amb criteris previs. Abans el regidor en el seu informe deia «sí que hem fet coses», jo 
no dic que no hagin fet coses, però en temes cabdals del districte no coneixem 
clarament quina és la seva posició, i aquest n’és un. Per ser justos, hem conegut la 
seva posició a través d’unes informacions que van sortir a la premsa, que deien que 
l’alcaldessa, Ada Colau, volia renegociar. 
 
En aquest sentit, la proposició de CiU ens sembla impecable perquè fan una crida 
perquè es reuneixi la taula per tal de conèixer de veritat quina és la posició del Govern. 
I, evidentment, donarem suport a la proposició de CiU, amb l’afegit que volem saber 
quina és la seva posició, com vol renegociar, què vol renegociar d’aquell acord i com 
ho pensa fer. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. 
 
Té ara la paraula el Grup de C’s, Sra. Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Pues el Grupo Municipal de C’s, que es nuevo en el Ayuntamiento, está 
completamente de acuerdo en que se convoque la Comisión de la Modelo del Distrito 
del Ensanche para conocer la opinión de todos los implicados sobre el futuro que se le 
quiere dar a la cárcel. Estamos de acuerdo. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga. 
 
Té la paraula el Grup Municipal de la CUP. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP):  
 
Des de la CUP també votarem a favor, estrictament a favor de la demanda de la 
proposició, que és convocar aquesta Comissió de la Model. La part dels motius o com 
queda la Model en si ens grinyola una mica més, però en tot cas, fer aquesta comissió 
per parlar i conèixer l’estat ens sembla bé. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Bujons. 
 
Té la paraula el conseller d’ERC. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies. 
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Nosaltres també hi votarem a favor. És sabut que la situació financera de la 
Generalitat és força dolenta, per tant, per part de la Generalitat sabem que massa 
passos no es podran fer, i instem el Govern de la ciutat a tirar endavant tot el que 
puguin en aquets tema per no perdre més temps passant pilotes d’una banda a l’altra i 
poder seure i planificar si realment volem tirar endavant, pactar-ho entre tots i tirar 
endavant d’una vegada una reivindicació que des de fa dècades espera pressupost. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Cuscó. 
 
Té la paraula el conseller Magrinyà, per BC. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres som coneixedors del protocol que es va signar en l’anterior legislatura entre 
la Generalitat i l’Ajuntament, però, és clar, aquest protocol esmenta un lloguer del futur 
edifici, però no especifica quan es farà efectiu l’adquisició de l’equipament i en quines 
condicions. Això no queda recollit en aquest protocol. Qui té obligació de fer aquest 
edifici és la Generalitat, nosaltres podríem considerar el protocol, però necessitem la 
precisió de l’assumpció de les obligacions, perquè finalment qui té l’obligació de pagar 
aquest edifici, quan disposi de recursos, és la Generalitat. 
 
Per altra banda, nosaltres valorem molt la intervenció de la ciutadana que hi ha fet 
referència, perquè es torna una altra vegada a un procés participatiu que nosaltres 
valorem. Nosaltres valorem aquests processos participatius. N’hi va haver un el 2009 
que va donar peu a unes propostes que en aquests moments prenem com a referents 
i, per tant, nosaltres volem encarar aquest escenari, perquè el dia que disposem 
d’aquest espai lliure, tinguem ja preparat el debat ciutadà sobre què hi volem posar 
allà. 
 
També volem posar en evidència una altra cosa. De moment, la Generalitat no s’ha 
compromès a finançar equipaments que creiem que són necessaris per al nostre 
districte, com pot ser un CEIP o com poden ser altres equipaments que creiem que 
han de tenir una vinculació de la Generalitat. També cal tenir en compte una altra 
cosa, que el Govern de la Generalitat en aquest moment és un govern en funcions, i 
per tant, quan nosaltres disposem d’una informació, en l’escenari d’iniciar aquest 
procés participatiu sobre què volem fer allà, convocarem al més aviat possible aquesta 
comissió de treball. Per tant, nosaltres som favorables a la proposta d’acord que es fa. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Magrinyà. 
 
La proposta presentada per CiU quedaria aprovada per unanimitat amb el vot 
favorable de tots els grups. Moltes gràcies. 
 
Vostè té 4 minuts. Els té tots, gairebé. 
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Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Jo voldria començar agraint el vot favorable de tots els grups. És cert —ara ho 
apuntava el conseller Bujons— que és una proposta que es va redactar buscant 
aquest acord. També és cert que podríem haver fet un prec, però vam fer una 
proposició amb la idea de fer una mica de debat aquí i que tots tinguéssim més temps 
per parlar del tema, perquè és un tema prou important. 
 
Un cop agraït el vot favorable de tots els grups, lamentem que des del Govern 
municipal es posi aquesta ombra de dubte sobre el projecte i que s’excusin en 
l’actuació de la Generalitat per justificar la seva inacció durant aquests mesos. I ara em 
posaré una mica més dur. 
 
L’acord que es va signar preveia una sèrie d’acords, de clàusules. La Generalitat es 
comprometia a construir un centre de preventius primaris a la Zona Franca i 
l’Ajuntament es comprometia a construir un centre obert que, com deia el 
Sr. Magrinyà, després es llogaria a la Generalitat. Això va ser el 10 d’octubre del 2014. 
El 17 d’octubre, set dies després d’aquest acord, el Departament de Justícia va cedir a 
l’Ajuntament els antics pavellons penitenciaris de la Trinitat, això té afectació a Sant 
Andreu, però crec que val la pena que tinguem en compte que és un tema de ciutat. El 
31 de desembre la Generalitat va cedir a l’Ajuntament la finca que ocupa la presó 
Model, per tant, va començar a donar compliment a l’acord. El 30 de març del 2015 
vam començar l’enderrocament de la cantonada Rosselló-Entença on hi havia el 
centre obert —abans el regidor deia que actualment s’està enjardinant aquella 
cantonada—. Per tant, es va produir un avanç real que no s’havia produït mai fins a 
aquell dia en el desmantellament de la Model. 
 
El conseller Magrinyà deia que el Govern actual de la Generalitat és un govern en 
funcions. És veritat, però és un govern que va tenir molta cura, el 3 d’agost abans 
d’entrar en funcions, a treure la licitació de la seva part, del centre que ha de construir, 
del centre penitenciari de preventius primaris al qual fem referència. Per tant, la 
Generalitat va treure la licitació pública d’aquest centre i està en procés de licitació. 
Per no dir que s’ha anat buidant progressivament la Model. El desembre del 2012 hi 
havia 1.596 presos i el setembre del 2015 n’hi ha 903, un 43% menys. Per tant, la 
Generalitat està complint, i el que a mi em sap greu és que es posi en dubte l’actuació 
de la Generalitat per tapar una inacció que és evident pel que fa a aquest tema. 
 
Quin és el problema? No volen construir presons? La política penitenciària és una 
política social. Vostès no volen treballar pel benestar dels presos, dels convictes, de la 
gent que està a la Model? Perquè estarien força millor al nou centre. A més a més, 
nosaltres entenem que la relació entre administracions sempre s’ha de basar en la 
recerca del benefici per al ciutadà. No vaig sentir que vostès critiquessin en cap 
moment que l’Ajuntament avancés diners per construir l’escola dels Encants. Els va 
avançar, la vam pagar, la va pagar l’Ajuntament. Quin problema hi ha si acaba revertint 
en un benefici real per als veïns i les veïnes de l’Eixample? Per tant, per què no podem 
construir un centre a la Zona Franca tenint com tenim superàvit? Per què no ho podem 
fer si això és el que fa falta perquè la finca de la Model pugui quedar lliure el 2017? 
Això és el que vull posar de manifest aquí i el que defensarem a la Comissió de la 
Model. Perquè la Generalitat està complint la seva part del tracte, i entenc que vostès 
no se’n fiïn, però fins ara no tenen arguments per fer-ho. Perquè es poden trobar —
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valorin aquesta situació— que quan arribi el moment, la Generalitat hagi construït el 
seu centre penitenciari de preventius i nosaltres, com a Ajuntament, no haguem 
construït el centre obert de la Zona Franca, i llavors sí que serà molt evident que 
nosaltres com a Ajuntament serem els responsables, i ho seran vostès en primer 
terme, que la Model no es pugui tancar el 2017. Per tant, jo des d’ara els demano, i 
també ho farem a la taula, que reconsiderin la seva posició. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Entenc que tots els grups han fet explicació de vot. Si algú vol intervenir. 
 
Sr. Riera, 30 segons. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Ratificar el vot favorable a la proposició. És lleig que ara ens posem a discutir de 
diners, però és un fet que durant els últims quatre anys el Govern Trias va fer de banc 
d’inversions de la Generalitat de Catalunya, i que la Generalitat té un deute financer 
amb l’Ajuntament —ara no sé la xifra— de molts milions d’euros. Per tant, comparteixo 
els dubtes de caire financer que des del Govern s’han pogut plantejar. En tot cas, crec 
que això justifica la convocatòria de la comissió perquè en puguem parlar plegats. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Riera. 
 
Conseller Magrinyà, 30 segons. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo volia deixar clara una cosa. Aquí hi ha una directiva europea que és la que obliga al 
trasllat d’aquesta presó, i a qui obliga és a la Generalitat de Catalunya. La Generalitat 
de Catalunya, per la manca de recursos, busca gestions, que agraïm i valorem, però 
no aporta l’element més important, que és l’aportació dinerària. 
 
El que nosaltres treballarem al Districte és que en el moment en què ja sigui clar el 
compliment de l’obligació de la Generalitat com a govern, que té aquesta obligació, 
nosaltres el dia següent ja sapiguem què hem de fer en aquest espai. I això és el que 
farem. A nosaltres ens preocuparia molt que ens trobéssim que, a més a més de 
finançar els diners que costa sense que ens toqués aquesta presó, no tinguéssim 
diners per fer els equipaments que faríem a canvi. A més, aquí hi ha un altre punt... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha acabat el temps, si us plau. Moltes gràcies, conseller. 
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Com he dit abans, la proposició ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els 
grups. 
 
Passem a la propera proposició, que la presenta el Grup d’ERC. En aquest punt de 
l’ordre del dia ha demanat la paraula el Sr. Rafa Martínez, que parlarà després que ho 
hagi fet el grup proposant. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Des d’ERC proposem en aquest Consell Plenari un acord per tal que l’ONG De Veí a 
Veí pugui disposar d’un local, perquè d’aquí a poc temps se li acabarà el termini de 
conveni amb l’Ajuntament per una ampliació d’una escola bressol, la dels Tres Tombs. 
 
Per als que no la coneguin, l’ONG duu a terme una tasca valuosíssima d’ajuda i 
assessorament a les persones amb més dificultats, en una situació més precària. En 
aquest sentit, arriba allà on no arriba l’Administració, per les raons que sigui. 
Actualment hi ha unes 40 persones voluntàries col·laborant en el projecte, i a finals 
d’any arriben a unes 16 tones anuals d’aliment i material repartit per a aquestes 
persones més necessitades. 
 
Com dèiem, l’escola bressol Els Tres Tombs s’amplia, nosaltres ens n’alegrem molt, 
però per altra banda, ens sap greu que aquesta entitat perdi aquest espai que els és 
vital i que per res del món el substitueix el nou espai que hi ha a Calàbria 66, en el 
qual per les seves dimensions i característiques no poden dur a terme la seva activitat 
en aquets espai que se’ls cedeix. És un espai que jo no vaig veure, almenys el dia de 
la visita, sí que vaig veure l’auditori i diferents oficines, o potser no sabia que allà hi 
havia l’espai i el vaig veure, però en tot cas, volia fer arribar aquesta demanda. 
 
També vull fer notar que en una comissió de Casa Gran, a la Comissió de Drets 
Socials, es va aprovar una proposició, de fet era de CiU, en la qual s’instava 
l’Ajuntament a la compra de locals buits perquè s’hi duguin a terme activitats 
comunitàries, associatives i d’economia social per revitalitzar els barris. De fet, el 
mateix dia de la inauguració de Calàbria 66 la mateixa alcaldessa va dir que era molt 
important buscar aquests locals buits per poder-hi dur a terme aquestes activitats. 
 
En qualsevol cas, per a nosaltres aquesta és una prioritat, sabem que hi ha moltes 
entitats que volen un local, però per a nosaltres aquesta és una prioritat. Per tant, la 
nostra proposició és: Instar el Govern del Districte a la cessió d’un local per a l’ONG 
De Veí a Veí a principis de 2016 amb les condicions d’espai i de treball suficients per 
fer viable la continuïtat dels seus projectes i campanyes. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Cuscó. 
 
Ara per al posicionament de vot començarà el PSC, el conseller Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
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Moltes gràcies, presidenta. 
 
Des del Grup del PSC votaríem favorablement la proposició, però llançaríem una 
pregunta al proposant o al Govern, i és que... 
 
Hi havia una paraula del públic. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perdó. 
 
Sr. Martínez, perdoni. 
 
 
Sr. Rafa Martínez (ONG De Veí a Veí):  
 
Abans de res, volia donar les gràcies a ERC per donar-nos la paraula. També donar 
les gràcies als partits que ja ens han donat suport altres cops. I donar les gràcies als 
veïns perquè hi ha 15 entitats, entre elles el SAC, que comprèn el mercat, els Encants, 
l’associació de veïns, Xarxa Antoni, AMPA de les escoles públiques... que ens estan 
donant suport en aquesta petició. 
 
Vam néixer fa quatre anys per sumar-nos amb la voluntat de treballar per la justícia 
social del nostre barri. Avui sembla que diguem que l’Ajuntament ens fa fora del local, i 
no es tracta d’això. Des del primer moment han estat els veïns i veïnes els que ens 
han donat sostre. Avui en dia tenim una botiga de 185 m² cedida per uns veïns i 
veïnes, i un despatx de 30 m² cedit per l’Ajuntament. En aquest despatx cedit fem 
l’entrega de menjar fresc, higiene personal, menjar sec i higiene de la llar. Des 
d’aquest petit despatx on tenim neveres i armaris entreguem els més de 1.850 quilos 
de suport mensual, i els hem de fer arribar caminant des del magatzem, que és a 350 
metres. Així que estem dient que ni tan sols l’Ajuntament ens deixarà aquest petit 
espai de 30 m², i el veïnat ho seguirà portant tot: feina, espai i recursos. La pèrdua 
d’aquest espai és imminent. Estem a punt de tancar l’any i ja hem tingut una despesa 
que ronda els 20.000 euros. Aquest ha sigut el primer any que hem rebut 4.000 euros 
en subvencions, però aquest no és el problema. Els veïns i veïnes volem participar. 
Una setmana qualsevol gairebé 30 voluntaris i voluntàries treballem per a l’ONG, i hi 
dediquem al voltant de 250 hores. Ara que és Nadal i hem començat a obrir la parada 
dels Encants i estem treballant en molts projectes, això s’està multiplicant. 
 
Fa quatre anys que fem feina i estem encantats de fer-la, feliços de poder entregar 
aquestes 1,8 tones d’ajuda cada mes a les famílies derivades per Serveis Socials. 
També estem encantats de tenir un rober infantil obert perquè el que hi havia per a 
grans i petits es va tancar i va marxar del barri. Estem encantats que el nostre grup de 
«Fet a mà» teixeixi relacions socials i a més generi recursos per comprar menjar. 
Estem encantats de portar a terme el nostre programa de lots de Nadal, que just ara 
està funcionant. També estem encantats de continuar el nostre projecte «Reis 
Macos», que ara no tan sols atén els nens del barri que ho necessiten, sinó que també 
atén molt respectuosament i com un homenatge la gent gran del centre de dia. Estem 
encantats de fer caliu editant la nostra postal de barri. Estem encantats de fer humor i 
solidaritat comunitària a la vegada amb el calendari de 2016. Estem encantats de 
donar llits articulats, cadires de rodes, crosses... coordinats amb Serveis Socials i el 
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CAP Manso. Estem encantats de tenir un programa de beques menjador a l’escola 
pública del barri quan l’Ajuntament no hi arriba per casuístiques especials. Estem 
encantats que gràcies al mecanisme dels [tonets? 1:55:10] a hores d’ara les famílies ja 
escullen el que volen per a la següent entrega de suport. 
 
Davant d’una situació de crisi a Sant Antoni, ens hem apoderat comunitàriament, i ara, 
d’alguna manera, avui venim a dir a Barcelona que nosaltres seguirem treballant ja 
que pensem que tot no depèn de l’Ajuntament i que els veïns i veïnes seguirem 
participant, ja que estem convençuts que teixint aquestes relacions de veïnatge al barri 
tots hi sortim guanyant. Així doncs, demanem que si creieu en el treball comunitari que 
estem fent, si creieu que té valor i genera riquesa social, doneu-nos un sostre. 
Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Martínez. 
 
Ara sí que passaríem als posicionaments dels grups. Sr. Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Gràcies, presidenta.  
 
Ja he dit abans que el Grup del PSC votaria favorablement a la proposició, però amb 
una pregunta que llancem al Govern o al proposant: quan es fa la proposició s’està 
pensant en algun espai en concret? Nosaltres no tenim coneixement que hi hagi cap 
proposta concreta damunt de la taula. Això és el que volíem preguntar, perquè si hi ha 
una proposta concreta, en podríem parlar per tal de materialitzar-la. Aquesta seria la 
nostra pregunta. El vot és favorable. Res més. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Ara té la paraula el Grup Municipal del PP. Conseller Zayas. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Parlaré jo, conseller Muñoz. Gràcies, senyora presidenta. 
 
Jo volia fer cinc cèntims de l’associació De Veí a Veí perquè en l’anterior legislatura, 
que el PP vam tenir la presidència del Consell, vam fer una visita a aquesta 
associació, sabíem que tenien aquesta problemàtica, que el local en el qual treballen 
és un local molt petit i que tenen manca de recursos, i des de la presidència el regidor 
de l’antiga legislatura i l’equip de govern vam parlar amb ells per veure si aconseguíem 
algun local. En aquell moment no hi havia locals disponibles i ens van dir que no podia 
ser. 
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El president de l’associació, el Sr. Martínez, ja ens ha parlat dels diners que es gasten 
durant l’any, de les 2 tones que cada mes mouen al barri, i és una associació que ha 
anat creixent des de fa quatre anys i que està dintre de tot el teixit associatiu de Sant 
Antoni. Ara els trauran el local. Probablement també hauran de deixar el local aviat, 
inclús abans que estigui fet el Mercat de Sant Antoni. Per tant, nosaltres estem 
totalment a favor de la proposició d’ERC. Votem favorablement. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller. 
 
Ara tindria la paraula per posicionar el seu vot el Grup de C’s. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Por supuesto apoyamos la propuesta de ERC de que se ceda un local a la ONG De 
Veí a Veí para que puedan seguir llevando a cabo sus actividades. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Tindria ara la paraula el Grup de la CUP. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
A mi em toca abstenir-me. Ens abstenim com a CUP Capgirem Barcelona. N’hem 
estat parlant una mica recentment. Abans de les eleccions recordo una reunió amb el 
Rafa, i una sèrie de companys i companyes del nucli de Sant Antoni vam anar veure la 
tasca de De Veí a Veí. Coneixem la tasca que es fa, coneixem l’impuls que té amb el 
SAC a través de l’associació de veïns d’aquesta xarxa d’entitats, però ens grinyola una 
mica com està plantejada. Tractar un tema específic en una proposició d’un partit, 
venir a dir «un partit ens ha promès el local», perquè creiem que hi ha molts tipus 
d’entitats que poden requerir locals. Tot i que la tasca que fan De Veí a Veí és 
encomiable, entenem que és una tasca que no ha de caure... la part que ens interessa 
de De Veí a Veí és la creació de xarxes, de lligams i de cohesió, i no la tasca 
estrictament de donar dades del volum que poden arribar a gestionar. De fet, és 
preocupant el volum de material o d’alimentació... donar-li pes com una entitat finalista 
que està duent a terme una tasca de caràcter assistencial i que estiguem cronificant 
aquesta tasca per part d’entitats. 
 
Per tant, creiem que s’ha de treballar perquè hi hagi un local, per a De Veí a Veí però 
també per a la sèrie d’entitats i de teixit associatiu en general. Per això entenem que 
es va obrir en el seu moment Calàbria 66, per això entenem que hi ha hagut altres 
espais de participació, però treure-ho d’aquesta manera i comprometre’t amb l’entitat 
que li garantirem un local sense parlar una mica amb més claredat de les condicions 
de les quals parlem i de què proposa el Govern, ens abstenim per seguir-ne parlant i 
esperem que això es desencalli d’alguna manera, però no perquè mercadegem que 
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totes les entitats hem dit que a aquesta gent els cal un local, perquè si miréssim el 
districte ens passaria molt sovint i posar el límit seria complicat. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Bujons. 
 
Ara té la paraula BC. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E):  
 
Gràcies, presidenta. 
 
En primer lloc, dir que aquesta proposició del Grup d’ERC no accelera o no aporta 
gran cosa a la solució que necessitaria De Veí a Veí, perquè no parla de res amb el 
qual no estiguem familiaritzats des del Govern o que no estiguem treballant. A més a 
més, pel que fa al tema de la cessió d’espais, n’hi ha pocs, i tenim a l’agenda 
aconseguir més espais municipals, i ha de respondre molt clarament al criteri d’equitat: 
hi ha moltes entitats i cada entitat que necessiti un espai és un cas que s’ha d’estudiar 
i treballar profundament, no a partir de proposicions. En segon lloc, perquè la demanda 
que el local estigui disponible per a principis del 2016, si més no, és poc ajustada a la 
realitat, per dir-ho finament. 
 
Per això, en la línia de la relació que ja mantenim amb aquesta entitat, i seguint fent ús 
del canal de comunicació que ja tenim obert amb ella, el més eficaç seria que amb 
l’entitat concertéssim una reunió per poder posar sobre la taula les necessitats 
específiques i concretar les solucions més adients. Amb això estic estenent la mà —
que, més o menys, ja tenim oberta— a l’entitat, òbviament. 
 
Per anar acabant, vull puntualitzar una cosa. Per a nosaltres hi ha quelcom que és 
molt obvi però sembla que aquí no funciona exactament així i potser ho hauríem de dir 
explícitament: si qualsevol grup polític té ganes reals de treballar propostes concretes, 
la nostra manera de fer i de ser és treballar conjuntament. Tenim un despatx, es truca 
a la porta, es demana cita, sigui com sigui. Si hi ha ganes de treballar de veritat i 
alhora, conjuntament, se’ns demana i nosaltres estarem encantats, perquè ja estem 
treballant en aquesta línia. 
 
I per acabar, i potser això és una valoració personal meva, vigilem amb el fet de jugar 
amb les necessitats de les entitats donant expectatives que no siguin realistes. Crec 
que és una qüestió de responsabilitat. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El sentit del vot, consellera. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
El sentit del vot és abstenció perquè no ens hi podem comprometre. 
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Té la paraula el Grup de CiU. 
 
 
Sra. Cristina Caballer i Ferrater (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres coneixem bé la tasca que fa De Veí a Veí a Sant Antoni des de fa quatre 
anys. També hem estat amb ells. Per això, com que ja sabíem que havien de deixar el 
local a principis d’any, vam oferir Calàbria 66, que entenem que és un espai reduït per 
a la feina que fan. En principi, votaríem a favor de la proposta. Coneixem la realitat que 
és difícil trobar locals, però després de l’aprovació d’aquesta proposta a Casa Gran, 
una proposta del nostre grup, creiem que es podria mirar. Per tant, el vot serà 
favorable. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
El grup proposant té la paraula. Li queden dos minuts de temps. Al grup proposant li 
queden dos minuts de temps, si els vol utilitzar. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Respecte a la proposta, nosaltres precisament la deixem oberta perquè hi hagi marge 
en el sentit que el Govern pugui decidir aquest espai que ja es té, per tant, no es posa 
ni es treu res a ningú, ja es té per part de l’entitat, es pugui buscar una alternativa, que 
pugui ser múltiple. Jo no tinc les dades de quants locals buits hi ha, on són, perquè no 
estic al govern, per això estic a l’oposició, i si algun dia estic al govern, òbviament 
arribaré a un acord abans d’anar a un Plenari. Però si no estic al govern, faré una 
proposta i la presentaré al Plenari, en el sentit que jo senti que cal presentar. 
 
Bàsicament això. Esperem que es trobi una solució. Sabem que hi estem treballant, 
també sabem —ens ho ha dit la mateixa entitat— que el Govern ja ha anat a veure 
locals, pensàvem que això estava més avançat en aquest sentit. Per a nosaltres era 
una prioritat i seguirem parlant amb el Govern, amb l’entitat i amb qui faci falta perquè 
hi hagi una continuïtat, que ja existeix, pel que fa a un espai per a De Veí a Veí. 
Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Cuscó. 
 
Ara, malgrat que tots els grups municipals ja han expressat el sentit del vot, si hi ha 
algun grup municipal que vol afegir alguna cosa, Sra. Riera? 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Gràcies, presidenta. 
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No canviarem el sentit del vot, votarem favorablement, però la pregunta que jo havia 
llançat al proposant i al Govern, d’una forma tàcita ha estat contestada, i és que no 
s’està pensant en cap lloc en concret. 
 
Llavors, sí que és cert que parlar de principis del 2016, quan no tens el lloc, es fa 
complicat. Però, en tot cas, encoratjaria a arribar a algun tipus d’acord i que l’ONG De 
Veí a Veí no veiés afectada la seva activitat per aquesta incidència. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Muñoz. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta. 
 
Una mica seguint el fil del que ha dit la consellera de BC, i el conseller del PSC, és 
difícil el tema de principis del 2016. M’hi he referit abans. Això està cuejant des de ja fa 
un any. Nosaltres a principis d’anys ja en vam parlar. És difícil que a principis del 2016 
es pugui fer, però ens hem de posar mans a l’obra, si no, el temps se’ns tira a sobre. 
Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Muñoz. 
 
Algú altre vol intervenir? 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Vull remarcar que quan aquí es diu que és difícil, no és que sigui difícil sinó que en tres 
mesos, o no sé quants mesos fa que estem aquí, és impossible. Per això, tenir-ho a 
principis del 2016, quan falten 20 o 23 dies... 
 
Ja hem dit el sentit del nostre vot, no ho rebutjarem pas perquè estem en la línia de 
donar, evidentment, suport a una entitat com aquesta i escoltar totes les seves 
necessitats, però ens hem d’abstenir. 
 
A tot això, vull afegir que estem treballant per exemple amb... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Consellera, se li esgota el temps. Acabi al més aviat possible. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
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Doncs res més, estem treballant en això. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera.  
 
La proposta presentada per ERC quedaria aprovada amb el vot favorable de CiU, 
d’ERC, de C’s, del PP i del PSC, i les abstencions de la CUP i de BC. 
 
Passaríem a la següent proposta d’acord, que presenta el Grup Municipal de la CUP. 
Consellera, endavant. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Gràcies. 
 
Fa gairebé cinc anys que els col·lectius misògins i ultracatòlics Asociación Cruz de 
San Andrés, Derecho a Vivir y Cataluña por la Vida convoquen mensualment al barri 
de la Sagrada Família marxes contra el dret a l’avortament. En aquestes marxes, o 
manifestacions, s’insulta, es denigra, s’humilia les dones que defensen el dret al propi 
cos i es criminalitza les que l’exerceixen. 
 
Els col·lectius feministes del barri i de la ciutat en diverses ocasions han convocat 
concentracions de rebuig a aquestes marxes feixistes, i fins i tot ha arribat a haver-hi 
enfrontaments directes entre els col·lectius feministes i els Mossos d’Esquadra que 
estaven acordonant i protegint les marxes feixistes. És a dir, que els Mossos han 
actuat, davant d’aquestes situacions, de manera violenta i coaccionant el dret 
d’expressió i manifestació de les persones que estàvem defensant els drets de les 
dones, la seva salut sexual i reproductiva, i el dret al propi cos. 
 
El sentit d’aquestes marxes creiem que afecta sobretot les dones joves i de classe 
treballadora, que al final són les que pateixen més greument les conseqüències que 
l’avortament no sigui lliure i no sigui gratuït, perquè fins que no sigui lliure i no sigui 
gratuït, el fet és que els avortaments seguiran existint, n’hi seguirà havent, però no es 
podrà garantir la salubritat d’aquests avortaments. Per tant, acaba sent un atemptat a 
la salut pública. A més a més, les entitats convocants d’aquestes marxes, que són de 
caràcter ultracatòlic, són clarament masclistes, homòfobes, misògines... es pot veure 
per anteriors campanyes que han fet, i de fet es diuen provida, però segurament se’ls 
hauria de considerar antidona, perquè el seu nivell d’hostilitat cap a les dones sembla 
més aviat propi de règims passats i no del segle XXI. 
 
Considerem que aquestes marxes que són expressions d’odi que considerem que 
contribueixen a reforçar i perpetuar el clima social en què se sustenten les diferents 
formes de la violència cap a les dones. I com que des de la CUP Capgirem Barcelona 
considerem que la maternitat ha de ser un dret que han de poder exercir les dones i no 
una imposició moral, catòlica o jurídica, i com que per altra banda hem vist que 
Barcelona es declara com una ciutat antimasclista, creiem que ha d’aplicar i 
desenvolupar mesures que siguin taxatives contra el masclisme. 
 
Per això proposem, i llegeixo la proposició: Fer públic que el Districte de l’Eixample 
rebutja les marxes antiavortistes que baixen cada 25 de mes per l’avinguda Gaudí, que 
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vulneren i atempten contra el dret de les dones a decidir sobre els nostres cossos, i 
instar el Govern municipal a fer públic aquest rebuig i pressionar la Generalitat per a la 
prohibició de les marxes pel caràcter marcadament feixista d’aquesta organització. 
 
Voldria puntualitzar una última cosa. No sé si sóc l’única consellera a la qual 
s’interromp, tant el públic com la resta de conselleres. Només vull fer-ho notar. Crec 
que és una altra expressió que com que sóc dona, sóc jove, i possiblement com que 
sóc de la CUP, la gent es creu amb més dret d’interrompre quan estic parlant. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Començarem amb el sentit del vot dels grups. 
 
Començaríem pel PSC, Sr. Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
En primer lloc, vull destacar que des del Grup del PSC som plenament partidaris del 
lliure dret a l’avortament de les dones i hem condemnat reiteradament la violència 
contra les dones, i la violència masclista. 
 
Ara bé, a la proposició que se’ns posa damunt de la taula nosaltres hi votarem en 
contra. I prenc la paraula del que he dit al principi d’aquest mateix Plenari. Amb 
paraules de l’Anne Hidalgo podríem dir: el feixisme es combat amb diàleg democràtic, 
que és el que odien els feixistes. I jo crec que la vulneració de drets es combat amb 
l’atorgament de més drets, i no amb la limitació de drets. 
 
Nosaltres hem posat damunt de la taula a la Junta de Portaveus, en dues ocasions, la 
frase de «pressionar la Generalitat per a la prohibició de les marxes». Nosaltres som 
radicalment contraris a la prohibició de les marxes, encara que siguin marcadament 
feixistes. Nosaltres creiem en la lliure expressió, creiem en el dret a manifestació, 
creiem que el dret a manifestació el té tothom, fins i tot aquesta gent, tot i que 
condemno profundament la seva causa, però el tenen, i jo no seré còmplice de limitar 
drets de ciutadania reconeguts a qualsevol ciutadà d’aquesta ciutat o del món. 
 
Nosaltres hem intentat per activa i per passiva que la CUP impulsés una proposició en 
la línia de condemna, en la línia de la crítica més exhaustiva, profunda i radical 
possible, però en el camí de la limitació de drets a nosaltres no ens hi trobaran, i és 
per això que votarem contràriament a aquesta proposició. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Té la paraula el conseller Zayas, en nom del PP. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
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Mire, consellera, si la propuesta fuese quién es en este Consell Plenari el que se hace 
mejor la víctima, sin duda nosotros la aprobaríamos. Pero no. Lo que nos propone la 
CUP en esta proposición es que este Consell de Districte sea convierta en una 
especie de tribunal de orden público, que prohíba determinadas manifestaciones en 
virtud del contenido de las mismas, y que presionemos —un concepto ampliamente 
democrático— a la Generalitat para que las prohíba. 
 
Me parece que esta proposición se descalifica por sí misma. Evidentemente, 
votaremos en contra, porque este Distrito no está para censurar nada, está para 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos, y que cada uno, dentro de sus 
legítimos derechos, exhiba o se manifieste libremente. 
 
Mire, ustedes están de moda. Desgraciadamente están de moda porque alguien les ha 
puesto de moda, no porque crea que el nivel de las proposiciones les permita estar 
realmente al nivel que le están poniendo los medios de comunicación. Y finalmente, sí, 
yo le he interrumpido porque usted me ha insultado. Simplemente por eso. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. 
 
Té la paraula la Sra. Paloma Jiménez de Parga. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Vamos a ver, la Constitución española en su artículo 21 dice: «Se reconoce el derecho 
de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización 
previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se 
dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan 
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o 
bienes». 
 
Declaración universal de los derechos del hombre, artículo 19: «Toda persona tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.» Artículo 20: «Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacíficas». 
 
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. «Libertad de pensamiento, 
de consciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de consciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o 
de convicciones. Libertad de reunión y de asociación. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación a todos los niveles, 
especialmente los ámbitos políticos, sindical y cívico». Carta Europea… Bueno, puedo 
seguir. 
 
Está claro que el Grupo Municipal de la CUP no tiene claros los principios en los que 
se basa cualquier democracia. Uno de ellos es el derecho a la libertad de expresión y 
de manifestación, y el pluralismo político. 
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C’s defiende la regulación del aborto mediante una ley de plazos, pero no por ello 
vamos a prohibir o a pretender que aquellos que no piensen como nosotros no puedan 
manifestar sus ideas. Por supuesto voy a votar que no. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara tindria la paraula el Grup d’ERC. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres ho subscrivim gairebé tot menys la paraula «prohibició». Creiem que tothom 
té dret a equivocar-se, i deixarem que l’enemic o l’adversari s’equivoqui tantes 
vegades com vulgui, i de moment ens oposarem a aquest plantejament. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé. 
 
Ara té la paraula el Grup de BC. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Aquest equip de govern se sumarà a qualsevol mostra de rebuig a manifestacions 
d’entitats de caràcter feixista, i més si estem parlant de manifestacions en contra de la 
llibertat de drets, i encara més si aquestes manifestacions són en contra de la llibertat 
de decisió sobre el propi cos de les dones. 
 
Si bé pressionar la Generalitat queda un pèl lluny de les nostres competències, hi 
votarem a favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perdó, el sentit del vot? 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
A favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Ara té la paraula el Grup de CiU, la consellera Pitarch. 



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

 
 
 
Sra. Teresa Pitarch i Albós (GMCiU): 
 
Jo no entraré en el fons de l’assumpte, perquè veig que la proposta va encaminada 
cap a una altra banda, que és cap a la prohibició. Però deixi’m que li faci una reflexió, 
o una pregunta. Vostès saben que viuen en un estat de dret i democràtic, i que existeix 
la llibertat d’opinió dels ciutadans? I la llibertat de manifestar-se sense repressió, sense 
cap tipus de repressió? Oi que estem d’acord en això? Li pregunto, si algun grup 
municipal fes una proposta dient: «Volem que es prohibeixin les marxes a favor de la 
salut sexual i reproductiva perquè creiem en el dret a la vida», què em diria vostè? O 
que algú digués: «Prohibim les marxes dels ocupes perquè estem a favor del dret a la 
propietat», què em contestaria? Que això és democràtic, i de dret? 
 
Si us plau, siguin responsables, facin propostes responsables, que tenim Plenari cada 
dos mesos i no podem desaprofitar les oportunitats bones que tenim de millorar la 
qualitat dels ciutadans del districte. Siguem responsables. El sentit del vot és, 
evidentment, negatiu. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Per al segon torn té la paraula la consellera Serra, del grup proposant. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
A nosaltres ens sembla que aquestes marxes formen part d’una ideologia que és molt 
més àmplia, que és la ideologia dominant, per desgràcia, que el que fa és exercir una 
agressió constant, una agressió estructural, cap a les dones, i que, a més a més, 
sovint, té el beneplàcit de les administracions i gaudeix d’impunitat policial. 
 
Aquestes marxes acaben actuant com a grups de pressió en contra del dret de les 
dones. Sí que estem d’acord en la llibertat d’expressió, el que passa és que també 
pensem que la llibertat d’expressió no pot ser una excusa per permetre que s’ataquin 
altres drets. Estem a favor de prohibir aquesta manifestació, igual que estaríem a favor 
de prohibir una manifestació que estigués a favor dels feminicidis. 
 
Tal com hem dit a la Junta de Portaveus, aquí hi ha diverses coses a tenir en compte. 
Una és que la CUP, com algunes sabeu, tenim un funcionament que no és com el de 
la resta de partits polítics. Som una candidatura que debatem les coses 
assembleàriament. Per tant, en una Junta de Portaveus no podem i no canviarem res 
que canviï substancialment el sentit del que hem proposat, que és el que hem debatut i 
és el que hem acordat. És a dir, això no és fruit del que hem pensat el Roger i jo, sinó 
que és fruit d’un treball en què hem decidit posar «prohibició». 
 
I també un parell de reflexions més, si realment hi ha tant de conflicte amb el tema de 
«prohibició», instem que d’aquí a dos mesos qualsevol dels grups municipals que ha 
dit que votaria a favor si no fos per la prohibició presenti una proposició que vagi en 
aquest sentit. Espero haver-me explicat. 
 
Em queden uns minuts, uns segons? 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sí, li queda mig minut. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
Relacionat amb tot el que hem parlat avui respecte a la violència masclista, crec que 
seria molt interessant que els partits polítics fessin una autocrítica, fessin formació 
sobre feminisme, sobre el dret de les dones. Només cal mirar qui és portaveu en els 
grups aquí representats, quantes dones hi ha com a portaveus. De fet, l’altra dona que 
hi ha, quan s’ha parlat sobre violència masclista, ha cedit la paraula a l’home. Crec que 
la situació és preocupant, crec que estaria bé que els grups municipals fessin una 
reflexió sobre com consideren les dones. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Tots els grups han expressat el sentit del vot. Si algú vol intervenir, Sr. Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Vull manifestar la meva preocupació afegida. Primer, perquè aquesta proposició 
efectivament no és un estirabot de la consellera Serra o del conseller Bujons, sinó que 
respon a un treball. Si respon a un treball, jo crec que això sí que mereix recomanar 
moltes lectures a les assemblees de la CUP. Primera. 
 
Segona, pactar, votar a favor des del Govern, només a canvi d’afegir un judici de valor, 
que diu «pel caràcter marcadament feixista d’aquesta organització»... Jo estic segur 
que la CUP consideraria feixista moltes de les manifestacions a les quals jo he anat al 
llarg de la meva vida. Probablement, no ho sé. Però en qualsevol cas, no vull 
dependre de la voluntat d’una assemblea popular. I els meus drets no depenen d’una 
assemblea popular. 
 
Per acabar, lamentar aquesta agressió als drets que fa el Grup de la CUP. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Algun altre conseller vol intervenir? 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
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Sobre el caràcter marcadament feixista d’aquesta entitat, el que vam fer el nostre 
equip de govern va ser consultar la web. Entrin i ho veuran. Sense més. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
No ho qüestiono, això. Qüestiono... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Riera, no facin diàleg. Se li ha acabat el temps. I a vostè se li està a punt d’acabar, 
també. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Només vull dir que el masclisme, ara que en parlàvem aquí, es cura llegint Angela 
Davis, o Simone de Beauvoir i és bastant fàcil. Els animo a llegir aquestes lectures.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Algun portaveu o algun conseller vol intervenir en aquest sentit? 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Que nos pase la bibliografía, por favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Zayas. 
 
La proposta que ha presentat el Grup de la CUP quedaria rebutjada amb el vot contrari 
de CiU, d’ERC, de C’s, del PP i del PSC, i el vot favorable de BC i del grup proposant, 
la CUP. 
 
Passaríem a la propera proposta d’acord, que és la que presenta el Grup de C’s. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Siento volver a hablar del mismo tema. 
 
El Gobierno Municipal ha iniciado, tal como estaba recogido en el programa electoral 
con el que se presentó a las elecciones municipales, el proceso participativo para la 
elaboración del PAM y del PAD para intentar que un mayor número de ciudadanos 
participe en la toma de decisiones que afectan a su ciudad. 
 
Si la voluntad del Gobierno Municipal es que todos los ciudadanos barceloneses 
participen en dicho proceso, nuestro grupo propone a este Pleno de Distrito que la 
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convocatoria a los consejos de barrio se realice también en castellano, como medio 
para llegar a un mayor número de personas, teniendo en cuenta que más de la mitad 
de los ciudadanos barceloneses se declara castellanoparlante. 
 
Además, muchas de las personas más desfavorecidas de Barcelona, a las que nuestro 
Gobierno Municipal dice representar, no entienden bien el catalán, por ser ciudadanos 
que llegaron aquí en los años sesenta desde otros lugares de España, o bien porque 
son inmigrantes hispanoamericanos. ¿Cómo es posible que en estos procesos 
participativos se excluya a la mitad de la población de Barcelona? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera Jiménez de Parga. 
 
Ara, per expressar el sentit del vot, té la paraula el portaveu del PSC, Sr. Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Voy a utilizar el castellano para contestar a esta proposición. 
 
Hay dos respuestas posibles. En primer lugar, votaremos en contra, claramente. Es 
hacerle un mal favor a España no entender su pluralidad. Los nacionalistas españoles, 
al igual que los nacionalistas catalanes, viven en un país imaginario, en un país 
uniforme, en un país que no entiende la pluralidad del territorio. Dicho esto, si de 
verdad le preocupa la cuestión lingüística de ser entendida, o de que el Ayuntamiento 
sea entendido, cogiendo datos del anuario estadístico del 2014, le puedo decir que en 
Barcelona solo hay 72.056 personas que no entienden el catalán, de las cuales 11.817 
viven en l’Eixample. Y si tomamos las cifras de las comunidades lingüísticas que se 
hablan en la ciudad de Barcelona, y vivimos en una ciudad donde por cierto se hablan 
250 lenguas, si usted lo que quiere es llegar a estas 11.817, yo sugeriría que los 
carteles de participación del Gobierno a los consells de barri fuesen en catalán, en 
italiano y en mandarín. Esta sería la respuesta para dar la máxima difusión a los 
procesos de participación. El resto es política. El resto es mala política. Hay que 
entender que el catalán es una lengua oficial igual que el castellano en Cataluña, y 
ninguna de las dos es subordinada de la otra, y las administraciones son libres de 
dirigirse al ciudadano en cualquiera de las lenguas oficiales. Con lo cual, si usted de 
verdad se cree que hay un problema de comprensión lectora de los carteles, yo le 
sugeriría una enmienda de que en lugar de castellano fuesen en italiano y mandarín, 
que son las principales comunidades. Luego hay más, podría ser francés, inglés, 
bereber y urdú. En este orden. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Riera. 
 
Té la paraula el Grup del PP. 
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Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Yo estoy alucinando un poco con el Sr. Riera porque está equiparando el mandarín al 
castellano aquí en España y en Cataluña, o al italiano, o al suajili o a la lengua que 
usted quiera. Podríamos hacer carteles en todas las lenguas que usted quiera. Es más 
sencillo que todo eso. Hay dos lenguas oficiales: el catalán y el castellano. Hay dos 
lenguas que se han hablado toda la vida en Cataluña, el catalán y el castellano. ¿Por 
qué…? 
 
(Parla algú sense micròfon) 
 
Toda la vida se ha hablado el castellano en... 
 
(Parla algú sense micròfon) 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Si us plau, siguin tan amables d’escoltar. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  
 
Miren, les pondré dos simples ejemplos. Cuando Jaume I va conquerir València, per 
exemple, les tropas que entraron en Valencia fueron una compañía que era de 
Daroca, que es un pueblo que pertenece a Zaragoza, y que evidentemente no 
hablaban catalán o lo que... ¿Saben ustedes cuál es el primer escrito que es diferente 
al latín y que da paso a lo que luego fue el catalán? Son las Homilies d’Organyà, del 
año 944, me parece. Cuando Jaume I entró en Valencia tenía tropas de la Corona de 
Aragón que eran de Zaragoza que no hablaban catalán, y tenía tropas de Barcelona, 
del resto de Cataluña, que hablaban lo que ahora es catalán. ¿Ustedes creen que 
tenían intérpretes, esas tropas? ¿Entraban unos y entraban otros y no se sabían 
comunicar? O en la Guerra de Sucesión, por ejemplo, en 1714, los señores de Vic o 
de Cervera que estaban con las tropas de Felipe V… en teoría castellanas, eran de 
muchos más países, igual que las tropas de la Corona de Aragón, entre las cuales 
estaban las catalanas. ¿Ustedes creen que… qué hablaban, con lenguaje de signos, 
los que pertenecían a Cataluña con los que no pertenecían a Cataluña? ¿Cómo creen 
que se entendían? Se entendían en la lengua común de todos. Eso es evidente. 
 
Es más sencillo, un cartel se puede hacer en catalán y en castellano. No hace falta 
hacer dos carteles. El mismo cartel. Parece que los castellanohablantes sean 
ciudadanos de segunda, aquí en Cataluña. Es así de sencillo, y es lo que ocurre en la 
calle. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Muñoz, hauria d’anar acabant. Expressi si us plau el sentit del seu vot. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
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Evidentemente, a favor. ¿Me queda tiempo para después? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol:  
 
No. 
 
Ara tindria la paraula el grup de la CUP. 
 
 
Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP): 
 
No ens estendrem gaire. Les polítiques sociolingüístiques que hi ha hagut aquí en els 
últims anys han contribuït a una substitució lingüística. Per mantenir una llengua i 
evitar-ne l’extinció cal defensar-la i reivindicar-la. La realitat que hi ha aquí és molt 
diferent de la que hi ha a altres llocs. I pressuposar que les persones llatinoamericanes 
no entenen el català és infantilitzar-les. Em sembla molt greu fer aquestes afirmacions. 
Gràcies a la immersió lingüística hi ha moltes persones que entenen perfectament el 
català. 
 
El sentit del vot serà contrari. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Té la paraula el conseller d’ERC. 
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Des d’ERC creiem que l’ús preferent del català no és un luxe. De fet, cada cop a 
Barcelona es parla menys català, serà perquè l’ús preferent no és suficient per parar el 
cop. Per posar alguns exemples de presència de llengua catalana a la societat, segons 
la Plataforma per la Llengua, la presència del català al cinema no arriba al 5%; un 6% 
dels productes de fabricant minorista s’etiqueten en català; menys d’un 8% de les 
joguines estan etiquetades en català; un 8% dels documents judicials són en català a 
Barcelona i l’Hospitalet, i amb la irrupció de la TDT, i l’aparició de nous canals, en 
qüestió de deu anys s’ha reduït un 10% l’audiència en català, i ha passat del 27% al 
19%, comptant 8TV. És una situació bastant preocupant. Per tant, ens oposarem a 
aquesta proposició. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Té la paraula el Grup de BC. 
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Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Al Govern li sembla que és una demanda que no té cap base. Tot el que ha comentat 
el conseller Riera ho subscric totalment. I és més, jo voldria dir-li que moltes de les 
afirmacions que ha fet, consellera de C’s, són errònies. Segons l’estudi de l’Institut 
d’Estudis Catalans, fet el 2011, que s’ha fet en col·laboració amb la xarxa CRUSCAT, i 
s’han agafat les dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, el 95% dels 
catalans entenen perfectament el català, el 77% el sap parlar, i el 60% el sap escriure. 
I és més, quatre de cada deu estrangers nouvinguts a la nostra terra parlen 
perfectament el català. Els barcelonins estan dins d’aquest 95% de persones que 
entenen el català. 
 
També subscric que dins del nostre districte tenim comunitats que parlen altres 
idiomes, com s’ha comentat, i nosaltres som sensibles que moltes vegades també 
haurem d’utilitzar altres idiomes, com pot ser el mandarí o l’urdú o altres que siguin 
importants per a la comunitat i per al procés. I també dir-li que al web municipal de 
Barcelona qualsevol ciutadà pot consultar perfectament la informació en castellà i en 
anglès, amb la qual cosa tothom pot estar perfectament informat del que hi ha. El 
nostre vot serà en contra. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Méndez. 
 
Ara té la paraula la consellera Pallejà. 
 
 
Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMCiU): 
 
El nostre sentit del vot serà en contra per unes raons purament pràctiques i 
didàctiques. Em remeto al Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquest reglament es basa en la Llei de política lingüística i en l’Estat 
d’autonomia de Catalunya, que disposa que el català és la llengua d’ús normal i 
general de les seves activitats. Concretament, l’article 6 de l’Estat d’autonomia de 
Catalunya proclama que la llengua pròpia de Catalunya és el català, el qual és, com a 
tal, la llengua d’ús normal i preferent de les administracions públiques catalanes. 
També s’estableix que totes les persones tenen dret a utilitzar les dues llengües 
oficials, però que també tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen el dret i 
també el deure de conèixer-les. L’article 4 de la Carta municipal de Barcelona preveu 
que el català és la llengua pròpia de Catalunya, i ho és també de l’Ajuntament de 
Barcelona, i estableix l’obligació de l’Ajuntament de l’ús del català en les seves 
competències. En el capítol 4 del Reglament, que tracta de les relacions amb els 
administrats, l’article 5.3 especifica que les comunicacions i notificacions dirigides a les 
persones residents en l’àmbit lingüístic català, com és el cas dels consells de barri, 
s’han de fer normalment en llengua catalana. I també en el capítol 6, que parla 
d’avisos, comunicacions i activitats públiques, es menciona que les disposicions de 
caràcter general de l’Ajuntament de Barcelona s’han de fer en català, tret dels de la 
promoció exterior o usos turístics. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Pallejà. 
 
Ara obriríem el segon torn. Al grup proposant, si vol afegir alguna cosa, li queden dos 
minuts, consellera. No vol fer ús del seu temps? Algun dels grups que ja ha expressat 
el vot vol fer ús del temps que li queda? 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Sí, sí, que le quiero hablar al Sr. Riera. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Li queden dos minuts. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Quiero contestar especialmente al Sr. Riera, que me habla de pluralidad, de unas 
cosas rarísimas. Yo lo único que he dicho es que se pongan las convocatorias de 
barrio también en castellano, no he pedido nada más. Ahora, me encanta que me vote 
en contra, espero que se haga público, porque muchísimos votos del PSC nos caerán 
a nosotros, igual que de la llamada izquierda de esta tierra, que se ha olvidado de sus 
votantes. Es que vamos, se ha olvidado de sus votantes. Y equipararme el castellano, 
lengua oficial del Estado, mal que les pese a muchos, con el mandarín… ¡Dios de mi 
vida! Es indignante. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Riera. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
No sé si per al·lusions o pel temps que queda. En qualsevol cas, no em sorprèn gens 
que el concepte «pluralitat» se’ls faci estrany a C’s. 
 
Si la cuestión es una cuestión electoralista, de hacer politiqueo barato, oye, se lo 
regalo, háganlo público, que el PSC defiende la lengua catalana. Ja ho poden explicar 
a tort i a dret i estarem encantats que vostès ho facin públic. 
 
Hi insisteixo, jo no he comparat una llengua oficial amb les altres comunitats 
lingüístiques que hi ha a Catalunya, no ho he comparat. Jo he dit: si vostè vol resoldre 
un problema que hi ha 11.000 persones que no entenen la comunicació de 
l’Ajuntament, s’hi ha de dirigir, però no en castellà, en altres idiomes. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Sr. Riera, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies, conseller. 
 
Algú vol fer ús del temps que li queda? Conseller Muñoz, li dono 15 segons. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
És que tot és més senzill. Defensem el català i defensem el castellà, perquè les dues 
llengües són nostres, i sempre ho han estat. És així de senzill. No tinc res més a dir. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz. 
 
Algú més? No? Doncs la proposició presentada per C’s queda rebutjada amb els vots 
en contra de CiU, de BC, d’ERC, de la CUP i del PSC, i els vots favorables del grup 
proposant, C’s, i del Grup del PP. 
 
Passaríem a la següent proposició, aquesta presentada pel Grup Municipal del PP. En 
aquest punt de l’ordre del dia hi ha demanades tres paraules que les cediré per ordre 
de com s’han demanat. La primera paraula l’ha demanat el Sr. Joan Sendra, de 
Recreant Cruïlles; la segona paraula l’ha demanat la Sra. Imma Selva, de l’Assemblea 
de Barri, i hi ha una tercera paraula demanada pel Sr. Xavier Riu. Per tant, quan hagi 
fet l’exposició el grup proposant, els aniré cridant perquè vagin intervenint. 
 
Té la paraula el grup proposant. Sr. Zayas. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Traemos a este Plenario del Distrito uno de los temas que para nosotros es más 
importante hoy en día en el distrito, que es el tema de Germanetes. En primer lugar, 
una corrección de contenido porque en el redactado pone que en el 2015 se aprobó un 
plan especial que regulaba pone «un equipament», pues son «dos equipaments». 
Simplemente esto. 
 
El plan especial que incluía la construcción de 82 viviendas de protección oficial, una 
escola bressol, un casal de gent gran, una escuela de música y un instituto. Durante el 
gobierno anterior se añadió una posibilidad, que era la de incorporar la escuela Fasia 
para niños con determinadas necesidades, o necesidades especiales. 
 
La verdad es que el planteamiento del PP se mueve en la incertidumbre del Gobierno. 
Nosotros siempre lo denunciamos, e insistimos, porque se nos escapan siempre 
cuando se trata de… Antes lo ha hecho el Sr. Magrinyà en no recuerdo qué 
proposición. Se escapan porque no sacamos nada en claro de calendarios. No digo 
que lo vayan a sacar el 30 de enero, pero díganos una calendarización de los grandes 
proyectos de este distrito. 
 
El Sr. Riera antes ha sacado el Pla d’habitatge, en el que efectivamente salen estas 
viviendas dotacionales. Y sabemos que el proyecto técnico está redactado desde 
inicios del año 2015, que se tendría que haber iniciado ya en este último trimestre. 
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Nuestra pregunta —y nuestro miedo, se lo hemos de confesar— es por qué no se ha 
sacado ya. Es decir, qué es lo que estamos esperando a sacar en concreto, y el 
redactado era bastante claro, esto que se aprobó, este plan especial que consistía en 
las 82 viviendas de protección oficial, l’escola bressol i el casal de gent gran, i l’escola 
de música, en principi. I a part hi anava l’institut. ¿Por qué no se ha sacado? ¿Por qué 
no se está licitando? ¿Y por qué estamos esperando? 
 
Y la siguiente cuestión que nosotros… a la vista de lo que se vio en el Consell de 
Barri, usted se escuda, señor regidor, en que hubo una propuesta del PSC en Casa 
Gran que obligaba a que se respetasen los acuerdos anteriores. Como usted bien 
sabe, esa propuesta no es vinculante. Me sugiere dos cosas. ¿Todas las propuestas 
que se adopten, tanto aquí en el Plenario como en Casa Gran, referidas al Eixample 
se van a cumplir igualmente? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente es que me 
gustaría tener una calendarización en el sentido de decir: vamos a iniciar esto, vamos 
a iniciar el proyecto técnico, lo vamos a licitar y esto va a llegar a buen término, en los 
términos en que estaba acordado. 
 
Yo no voy a entrar en los problemas que usted y yo sabemos que son los que han 
propiciado este cambio de postura del Gobierno. Yo no voy a entrar en eso. Usted y 
sus propuestas, y sus promesas electorales a la gente que le votó, usted las sabrá. 
Yo, evidentemente, no voy a entrar en este juego. Mi juego es decir que el Eixample 
es un distrito con un evidente problema por ejemplo demográfico. No es problema, es 
decir, afortunadamente vivimos muchos años, vivimos bien, pero hay que verlo. 
Entonces, que se diga que ahora ya no hace falta vivienda dotacional para gente 
mayor, nos parece casi un sarcasmo, señor regidor. Por eso le expongo nuestro miedo 
y nuestra necesidad de que nos clarifique cuál va a ser su postura respecto a este 
tema. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La proposta concreta, si us plau? 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
La proposta concreta tothom la sap, és reclamar que el Govern del Districte inici els 
tràmits necessaris per tal que s’executi, sense més dilacions, el Pla especial urbanístic 
de l’illa de Germanetes, amb les seves concrecions i desenvolupament posterior, i 
específicament les que es van aprovar en el Plenari del Consell Municipal del març del 
2015, que regulaven dos equipaments i dues promocions d’habitatges dotacionals, 
situades al carrer Viladomat 142 i Comte Borrell 159. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara sí, conseller Zayas, moltes gràcies. 
 
Per expressar el sentit del vot... Perdó, primer les intervencions. 
 
Sr. Joan Senda, de Recreant Cruïlles. Ah, han canviat. Doncs és el Sr. Xavier 
Montagut. 
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Sr. Xavier Montagut: 
 
Em preguntava per què era tan important el tema per als senyors del PP, per què 
«sense dilació», «amb urgència», «fins a l’últim detall»... aquestes expressions. Ja 
m’ho heu dit: hi va haver l’altre dia un plenari en el barri, i què va passar en aquell 
plenari del barri? Que hi havia molta gent que demanava un procés participatiu. I els 
senyors del PP a això de decidir hi tenen una mica de fòbia. 
 
Dit això, hem fet un manifest que després repartiré. En 24 hores l’han signat deu 
entitats del barri. La meva companya el resumirà, i jo em voldria centrar només en la 
petició que fa aquest manifest al Govern, a BC. 
 
Primer, agrair-los que obrissin el juliol un procés participatiu. Segon, agrair-los que 
aquest procés continuï i s’ampliï. Tercer, agrair-los la informació que van donar l’altre 
dia dels problemes amb els quals ens podem trobar. I en últim lloc, demanar-los que 
aquest procés que volen continuar i que volen ampliar a més temes no tingui límits. Els 
ho poso fàcil. No els dic que sigui vinculant, perquè sé que això és molt discutible, 
perquè hi ha problemes, això ja ho parlarem, però que no tingui límits, que puguem 
discutir de tot. Em podeu dir que és ineficaç. Jo donaré alguns exemples de per què no 
és ineficaç que les coses no tinguin límits. Hi havia una cosa que no era vinculant i 
malgrat això 2 milions de catalans van anar el 9N a votar. Per tant, els processos 
participatius, encara que potser no sigui vinculants —això ho podem veure al final—, 
poden ser útils en si mateixos. 
 
Per una altra banda, siguin quines siguin les posicions finals, el fet de discutir i recollir 
la mobilització del barri segur que enriqueix qualsevol de les posicions, encara que 
alguna es mantingui d’abans. Per tant, jo crec que aquest procés guanyaria molt en 
riquesa si tampoc no li poseu límits prèviament. Després al final ja discutirem. Perquè 
el tercer argument és que tots quan discutim ens enriquim i tots canviem. Per tant, 
comencem a discutir sense limitacions, fem el procés ràpid, no paralitzem res, 
etapitzem-lo perquè on es paralitzi res, i al final discutim què fem o què on fem. I si 
aquí hi ha algú que vol argumentar que hi ha resolucions anteriors, doncs hi tindrà tot 
el dret, i si és majoria, pot exercir la seva majoria, però no comencem el debat dient 
que hi ha límits. És l’única cosa que afegiria al que penso que ja esteu fent el Govern. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Montagut. 
 
I ara té la paraula la Sra. Imma Selva. 
 
 
Sra. Imma Selva: 
 
Llegeixo un resum del manifest que ja us han repartit. Diu així: 
 
Manifest per al manteniment del procés participatiu iniciat sobre l’espai Germanetes. 
 
Per què volem mantenir el procés participatiu? 
 



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

 
Perquè si bé hi ha una indiscutible necessitat d’equipaments públics i zones verdes als 
barris de l’Esquerra de l’Eixample, hi ha també un indiscutible interès creixent del 
veïnat per implicar-se en les decisions de barri que l’afecten. Considerem molt 
important que el veïnat estigui informat, debati i acordi la ubicació més adient 
d’aquests equipaments, així com les seves característiques. 
 
Perquè la participació, siguin quines siguin les seves conclusions, haurà significat dues 
coses importants: per una banda, un enriquiment de les conclusions aportat per la 
diversitat de mirades i, per l’altra, l’inici d’un projecte vertebrador de suport i cohesió al 
barri. 
 
Perquè es tracta d’un procés ja iniciat per l’actual Ajuntament, que compta i suma, 
cada vegada més, un major nombre de persones que consideren fonamental la 
implicació de la ciutadania en la presa de decisions sobre el seu territori. 
 
Volem fer un debat senes limitacions perquè constatem que des del 2011, arran del 
fenomen del 15M, sorgeixen al barri diferents col·lectius, associacions, ateneus, que 
amb trajectòries diverses representen una dinamització social del barri, que faciliten i 
potencien l’interès i la implicació de sectors del veïnat poc actius fins aleshores, i que 
d’una manera molt especial han reflexionat i han treballat al voltant de l’espai 
Germanetes. 
 
I perquè condicionar el debat afirmant que algunes decisions són inamovibles abans 
de dur-se a terme el mateix debat empobreix tot procés de democràcia participativa, i 
frustra i desmotiva la participació ciutadana, que tant es reivindica des dels estaments 
polítics. 
 
Demanem a tots els grups municipals dues coses: que donin suport a la iniciativa de 
participació projectada, i s’impliquin en el procés participatiu engegat; que esperin que 
es faci el debat, al qual per descomptat són convidats, per prendre les decisions que 
es creguin oportunes, a partir del màxim consens i sense idees preconcebudes ni 
tancades. 
 
I per acabar, tot i que des del Govern municipal se’ns va informar de les limitacions 
que podia tenir el procés participatiu per causa de la resolució M1519/1424, creiem 
que mantenir el procés engegat només pot tenir efectes beneficiosos. 
 
Per tant, demanem a BC que mantingui el procés participatiu i que es dugui a terme 
amb uns ritmes i termes raonables, facilitant a la població interessada una informació 
actualitzada, rellevant i pertinent, la qual permeti argumentar les decisions, siguin les 
que siguin, d’una manera consensuada, fiable i robusta. 
 
Finalment us detallo els signants que hem tingut fins avui a les 14 h. Som: l’Assemblea 
de Barri de l’Esquerra de l’Eixample, Recreant Cruïlles, ateneu l’Entrebanc, la Vocalia 
de Consum responsable de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, la 
Vocalia de Sanitat de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, Vaga de 
Totes, Feministes Esquerra Eixample i Sant Antoni, Casal de Joves Queix, Fem Sant 
Antoni, Resistència Clínic i l’Ateneu Layret.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Endavant, Sr. Riu. 
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Sr. Xavier Riu: 
 
Bona nit. Jo vaig demanar fa tres dies poder parlar avui aquí perquè em va preocupar 
molt la proposició que portava el Grup del PP. I volia compartir amb tots vostès tres 
arguments per demanar a la resta de grups que no li donin suport. 
 
Parlo com una persona que fa anys que està implicada des de diferents bandes en la 
lluita per desbloquejar un solar que ha estat més de deu anys tancat i abandonat, amb 
les mancances que tenim tant en la lluita per l’institut, com en la gestió del projecte 
d’autogestió veïnal de Germanetes, com des de la Vocalia d’Urbanisme de l’Associació 
de Veïns. Els tres arguments: 
 
Un, no es demana participar perquè sí, no són dos il·luminats que volen fer volar 
coloms. Qualsevol que parli amb el veïnat, qualsevol que hagi seguit una mica el tema, 
és evident que hi ha diverses propostes, i, a més, no bogeries. Algunes potser sí, però 
hi ha moltes propostes solvents, que fa temps que es treballen, que es contrasten. En 
tots els llocs en què participo no n’hi ha cap en què tothom estigui d’acord. Hi ha 
pluralitat de posicions. Per tant, és un d’aquests temes en què hi ha una base sòlida 
per fer un debat i una deliberació. 
 
Segon argument, a hores d’ara, un ja no pot acceptar que perquè es va decidir en 
l’últim Plenari abans de les eleccions una cosa, que van decidir qui tenia potestat per 
fer-ho, ja no es pot parlar del tema. Jo no ho poso en dubte, i crec que en general no 
es posa en dubte la legitimitat que teniu els que assumiu aquests càrrecs per fer 
aquestes decisions, però sí que avui la ciutadania exigeix que els polítics decideixin 
escoltant. I com que pel primer argument que he dit es veu que hi ha molt a escoltar, 
val la pena escoltar per millorar les decisions que es puguin prendre. 
 
I l’últim argument me l’han donat vostès avui en la reunió. Ja no demanaria als altres 
grups que retirin la proposta, que no la votin, sinó que ho diria al mateix Grup del PP, 
que m’ha sorprès abans fent un pressing brutal a l’equip de govern perquè faci més i 
millor participació. Ho celebro, però resulta que quan inicia un procés de participació, 
hi està en contra i se l’empeny perquè el tanqui. 
 
Per totes aquestes coses, i perquè això no és un debat aquí només, sinó que hi ha 
molta gent que vol viure com un èxit veïnal el que es faci allà, perquè estem parlant de 
coses bones: zones verdes, equipaments públics, tots hi estem d’acord. Però hi ha 
arguments per debatre i deliberar una millor planificació urbanística, unes prioritats, els 
llocs... I jo crec que podríem ajudar a millorar les decisions. No ho visquin com un anar 
a la contra, sinó com una millora. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Riu. 
 
Permetin-me que faci un aclariment a la intervenció de la persona que l’ha precedit en 
l’ús de la paraula. Vostè ha llegit un seguit d’entitats que havien donat suport al 
manifest. Jo simplement vull deixar clar que la Vocalia de Consum de l’Associació de 
Veïns no és cap entitat, és una vocalia de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de 
l’Eixample. I tampoc ho és la Vocalia de Sanitat. No són entitats per si soles, sinó que 
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formen part de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample. Simplement l’hi dic 
perquè li consti. Dues de les entitats que han signat el document no són entitats. 
Moltes gràcies. 
 
I ara sí, per expressar el sentit del vot, començaríem amb el PSC. Sr. Riera, si us plau. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
A veure, em toca començar el torn. Des del Grup del PSC votarem favorablement la 
proposició del PP. No vull entrar en qüestions d’habitatge perquè a la part informativa 
ja he defensat clarament la necessitat de construir habitatge públic i habitatge 
dotacional al districte de l’Eixample. 
 
També a la part informativa el conseller Joan Rodríguez ha destacat el respecte del 
Govern municipal als acords presos anteriorment. I jo crec que Germanetes no ha de 
ser una excepció. I no ha de ser una excepció... Deixeu-me fer una comparació: de la 
Model n’hem parlat moltes vegades i, en canvi, rares vegades hem arribat a un acord, 
perquè hem polemitzat molt. Amb Germanetes no és el cas. Germanetes és un 
projecte nascut des del consens, pel consens, i votat unànimement per tots els grups 
polítics en diverses ocasions. Recordo la votació del 2009, recordo la sessió que va fer 
el Govern anterior el 2012 per fer la cessió a la Generalitat per fer l’institut, que va 
rebre el nostre suport. I des del nostre punt de vista, seria no només ineficient i 
ineficaç, seria llençar a la paperera milions d’euros ja destinats a uns projectes, que ja 
estan en marxa, que ja s’han fet. Seria llençar-los literalment a la paperera. 
 
Jo crec que no està en qüestió si participació sí o participació no. El debat també 
guanyaria profunditat si ens sinceréssim tots una mica i abordéssim la qüestió de 
l’habitatge. Jo crec que la qüestió de fons, des del meu punt de vista, és habitatge 
dotacional sí o habitatge dotacional no. Des del nostre grup municipal sempre hem 
defensat que allà hi havia d’haver habitatge dotacional per a joves i habitatge 
dotacional per a gent gran. També s’ha de dir que si CiU en el seu moment va tenir la 
llibertat de fer aquest canvi, va ser com a resultat d’una sentència judicial que van 
impulsar uns veïns impugnant el procés de Londres-Villarroel. Això és una història una 
mica llarga que requeriria temps, però la qüestió és que hi ha una sentència judicial 
que va anul·lar l’etiqueta urbanística de 10-HJ i ho va deixar en genèric «habitatge 
dotacional». I això, malauradament, va donar el marge de maniobra al Govern de Trias 
per fer una finta i expulsar els joves del projecte, a la qual cosa nosaltres sempre hem 
mostrat la nostra oposició. 
 
Tot i això, defensem que allà hi ha d’haver habitatge, ja ho he dit a la part informativa, i 
tot el seguit d’equipaments pactats que ara no reiteraré. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Té la paraula el Grup de C’s. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
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Aunque nosotros no estábamos en el Ayuntamiento cuando se celebró todo este 
proceso, apoyamos la propuesta del Grupo Municipal del PP puesto que en la 
Comisión de Presidencia del 17 de noviembre, a instancias del Grupo Municipal del 
PP, se aprobó que no se replantearían de nuevo los acuerdos tomados mediante 
procesos participativos realizados en mandatos anteriores. Entonces, ¿vuelta a 
empezar otra vez? No. Si se tomó este acuerdo… además yo no me voy a oponer a lo 
que han votado los concejales de mi grupo. Si han votado esto me parece perfecto. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Ara té la paraula la CUP. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Bàsicament, aquest és un dels temes estrella avui. Nosaltres farem un prec després 
sobre aquest tema. Nosaltres votarem, evidentment, en contra perquè, a més, això no 
ha de ser un debat sobre habitatge sí o habitatge no, sinó que és un debat de 
participació i de model, com vam plantejar al seu moment. 
 
A mi personalment no em preocupa tant haver-me de discutir amb el PP si vol 
habitatge o no en vol, sinó que em toca mirar més al Govern, a BC, com plantejàvem a 
la sessió oberta del Consell de Barri. És a dir, el procés que s’obria amb Germanetes 
en el seu moment era l’oportunitat... com ja va ser en el seu moment Germanetes, i 
fins i tot el Pla Buits, que va moure CiU, de donar vida a uns solars desocupats, per 
uns acords que van ser presos molt temps enrere, i bona part dels partits que sou avui 
aquí dient això no vau moure un dit durant anys per posar en marxa els equipaments 
previstos. Hi ha entrat una nova gent, ha dinamitzat un teixit associatiu, han sortit 
propostes, i la intenció de BC era donar un sentit diferent i obrir aquest procés per 
veure què volem fer-hi. Fa quatre dies alguns partits proven de portar aquest tema 
com un debat sobre gent que no volíem equipaments, i gent que no volia només 
equipaments. Però aquest és un debat de participació que vol fer el Govern, i el 
Govern segueix tenint la capacitat de tirar endavant aquest procés de participació, com 
deien els diferents companys i companyes que han intervingut. 
 
Després ja veurem en què pot quedar o no. Estem d’acord nosaltres a assumir que 
podem veure en què queda el procés participatiu, però no que no es tiri endavant. I 
especialment hi ha una cosa més greu que cap de vosaltres esteu dient avui aquí: el 
possible procés participatiu de Germanetes es tomba en un despatx tancat, en una 
Comissió de Presidència —encara que sigui retransmesa en vídeo— el dia abans del 
Consell de Barri on s’ha d’explicar el procés participatiu, amb tota la gent que avui 
votareu a favor d’aquest acord, colant una resolució dins d’una comissió d’aquestes de 
ciutat que dura quatre hores i escaig, com la que farem avui, que parla de la no-
externalització dels processos participatius, i que acaba venint a dir que s’han d’aturar 
tota una sèrie de processos de la ciutat que estan en marxa. I posen en un mateix sac 
la Colònia Castells, el Mercat de Vallvidrera, la reforma del Paral·lel i el pla de 
Germanetes. A mi, personalment, i ho hem estat parlant amb els companys i 
companyes, això és el que ens indigna més del que s’està fent. No hi ha hagut nassos 
de plantejar això com toca i dir: «aturem, complirem això perquè vam fer un acord fa 
uns anys...», sinó que directament s’ha fet una maniobra molt barroera pel darrere per 
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posar-se d’acord una sèrie de partits per frenar un debat, que tampoc és una decisió 
de res. Nosaltres sí que apostàvem per un procés vinculant, però és que com a mínim 
que hi hagi un procés participatiu. 
 
La Sra. Pitarch, que ara és vicepresidenta, ens deia abans que la CUP penséssim bé 
com aprofitàvem el temps en els plens, que cada dos mesos portéssim alguna 
proposta interessant. Li recordo que fa dos mesos, només fa dos mesos, vam aprovar 
una proposta a instàncies de la CUP, votada per CiU, per tant, per la Sra. Pitarch, que 
deia que les grans decisions que es prenguessin a l’Eixample a partir d’ara passessin 
per processos participatius. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Bujons, hauria d’anar acabant. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Per tant, nosaltres, i ho hem pogut veure abans amb determinades lliçons sobre l’ètica 
i sobre què entenem per prohibir i què entenem pel «prohibit prohibir», aquest debat 
ens l’hem de plantejar en aquests termes, en la capacitat que tenim com a Eixample a 
plantejar el que vulguem fer a partir d’ara, comptant amb els veïns i veïnes. 
 
Per acabar, sobre l’habitatge aquests últims anys... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha acabat el temps. Acabi. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
L’accés a l’habitatge no és un debat que es faci només amb construcció d’obra nova, 
hi ha moltes altres visions. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Bujons, no té més temps. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ara té la paraula el Grup d’ERC. 
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Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
El nostre posicionament en aquest sentit és sobradament conegut. També ens 
alegrem que sigui una prioritat per al Govern. Jo crec que el dia del Centre Cívic Urgell 
el regidor va estar molt bé. Els terminis ja estan començats des de fa molt de temps, el 
pressupost era 2015. Tornarem a votar a favor, com ja hem votat a favor vint vegades 
els últims anys. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Grup de BC. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo volia fer dues consideracions abans de posicionar-nos per a la proposició. La 
primera és que hem constatat que no hi ha unanimitat a l’associació de veïns. La 
segona, la contradicció dels grups en el sentit que demanen participació i quan hi ha 
una possibilitat de participació, sembla que tinguin por de la participació ciutadana. La 
tercera, nosaltres sempre vam reclamar, en una reunió el 23 de juliol, que abans de 
prendre decisions, podíem fer un procés participatiu. Aquesta és la voluntat del nostre 
grup i continua sent la voluntat del nostre grup. Quarta, nosaltres en cap moment hem 
fet una dilació en el procés. Estem en contra d’aquest plantejament perquè no hi ha 
hagut cap dilació. El que ens donem és un espai de debat ciutadà abans de prendre 
una decisió. Res més que això. I crec que no és massa de rebut que els grups que es 
posen en contra no estiguin disposats a parlar-ne. Encara que després es prenguin les 
decisions que es prenguin, però jo trobo que no és de rebut, i això mostra que potser 
cal revisar el concepte de participació. 
 
Finalment, també volia dir que nosaltres com a grup de BC ens posicionem en el sentit 
que en qualsevol cas farem procés participatiu, i que a més a més farem procés 
participatiu d’allò que sigui discutible a l’espai Germanetes, i que a més ho ampliem a 
una visió més global que ens permeti donar un espai de reflexió. 
 
Finalment, pel que fa a la proposició al Consell Plenari volem dir, en primer lloc, que el 
Pla especial urbanístic de l’illa Germanetes ja s’ha desenvolupat. I per això l’altre dia 
feia el comentari, el pla urbanístic ja s’ha fet. I ara hi ha les execucions procedents de 
fer el projecte, els projectes estan a l’espera de tancar-se. És a dir, el projecte executiu 
dels edificis no s’ha tancat. Per tant, estem a l’espera de la presentació d’aquests 
documents. Per tant, no hi ha cap dilació en aquest moment. I nosaltres el que 
pretenem és que en aquest espai de temps ens donem l’espai per parlar del tema. De 
fet, havíem plantejat aquest procés participatiu. 
 
Nosaltres no plantegem cap dilació, per tant, aquest redactat ens és contradictori. 
Aquest redactat és incoherent. Per tant, si vostès volen plantejar a qualsevol preu 
votar alguna cosa per tenir la sensació que volen marcar un territori... nosaltres no, 
nosaltres estem oberts a fer un procés de participació abans de prendre una decisió. I 
en aquest sentit, votarem en contra. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Magrinyà. 
 
Té la paraula el Grup de CiU. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres votarem a favor de la proposició. Puc afegir poques coses al que ja han dit la 
resta de grups que votaran també favorablement a la proposició del PP. Però sí que 
voldria explicar una mica el vot. Per què votem nosaltres a favor que s’executi el que 
estava previst a Germanetes? Per una cosa que crec que tots vostès poden entendre: 
per coherència. És a dir, nosaltres actuem ara, i quan vam votar, com deia el Sr. Riera, 
en les anteriors votacions, en coherència amb un projecte l qual nosaltres crèiem i 
creiem que és bo. Per tant, no estic d’acord com a grup que es canviï. Per tant, 
coherència, primer de tot. 
 
Respecte a les intervencions dels altres consellers, estem molt d’acord amb el 
conseller Riera. Això sembla que ara s’hagués decidit a l’última votació del Plenari 
dues setmanes abans de les eleccions i això no és així, això ve de molt lluny, ve de 
molt de temps, i es dóna la circumstància que el que es va votar dues setmanes abans 
de les eleccions era una votació més en un procés d’acord bastant ampli, com es veu 
en el resultat de la votació d’avui, respecte al que calia fer a Germanetes. 
 
Deia el conseller Magrinyà que es constata que no hi havia unanimitat. Sí, és cert, 
però ja li avanço una cosa, és molt difícil que aconsegueixi la unanimitat en aquest 
tema o en temes similars a aquest. No n’hi haurà mai, d’unanimitat, perquè hi ha 
moltes posicions, cadascú veu la cosa d’una manera diferent, i és molt difícil. Si no 
hem de fer res fins que no hi hagi una unanimitat, ho tenim complicadíssim, deixem-
ho. Jo crec que avui torna a quedar clar que hi havia un consens ampli, no unitari, però 
sí ampli respecte al que s’havia de fer a Germanetes. Per això hem presentat el prec 
del qual parlarem a continuació, que sí que està bé que fem un plantejament general 
del que és l’Esquerra de l’Eixample i quines actuacions podem prendre ja, que això 
també ja s’havia començat a fer en el marc del procés de les superilles. Per tant, 
parlem del que sigui a partir d’ara, però el que ja està decidit, ja es va decidir, no es va 
decidir en una porta tancada ni en un despatx a les fosques. Es va decidir en un 
Consell Plenari, en unes comissions consultives, es va decidir seguint tots els 
procediments. Per tant, executem això i anem parlant del que s’ha de fer en el futur, 
com vam parlar en el seu moment del que calia fer a Germanetes. Ja se’n va parlar i 
es va acordar el que es va acordar. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez. 
 
En el segon torn al grup proposant li queda un minut i mig. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
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En primer lugar, agradecer el apoyo de los grupos políticos que han dado apoyo a esta 
proposición. Yo estoy un poco estupefacto porque parece que esté poco más que 
defendiendo o reclamando algo ilegal o algo negativo. Simplemente estoy defendiendo 
unas viviendas dotacionales para el distrito del Eixample. Nada más y nada menos. 
¿Que todo es modificable? Sí. En eso estaremos de acuerdo, y estoy de acuerdo con 
el conseller, evidentemente todo es modificable. Hasta lo que se aprobó ayer o se ha 
aprobado esta mañana en el Consell de Govern del Ayuntamiento también será 
modificable, pero al menos nosotros no estamos en esta tesitura. Es decir, no estamos 
en contra de nadie, también estamos en contra de que ahora se identifique este frame, 
esta historia de que esto es un acuerdo de los partidos políticos. No, en absoluto. Esto 
no es ningún acuerdo de los partidos políticos adoptado a escondidas. Esto se adoptó, 
se habló, viene ya del gobierno anterior, viene del PSC, se siguió con el gobierno de 
CiU, y esto se habló con la asociación de vecinos. 
 
Insisto, ¿que es replanteable? Sí, todo es replanteable, pero insisto que para nosotros 
la seguridad es importante, y nosotros pensamos que lo que se aprobó sencillamente 
es bueno para el distrito, es bueno que haya vivienda dotacional. Y sí, ahora iniciar un 
proceso incierto, porque el Gobierno se ha vuelto a no comprometer en nada, es 
retrasar un equipamiento necesario para el Eixample y la Esquerra de l’Eixample. A mí 
me sorprende, porque yo de verdad estoy confundido. En el Patronat Municipal de 
l’Habitatge existe una provisión presupuestaria para estas dos promociones. Entonces, 
no lo sé, francamente, no entiendo esta dicotomía en el Gobierno. Ustedes vuelven a 
no tener claro, y a no decir qué es lo que ustedes quieren hacer. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
En un segon torn, si hi ha algun grup que vulgui... Vostè ha esgotat el temps, Sr. 
Magrinyà. Si vol, 15 segons. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres no contradiem l’acord de govern, només ens donem espai per debatre i 
pensar, res més que això. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. Algun altre grup vol intervenir? 
 
Grup de la CUP, 15 segons. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Nosaltres animem a contradir aquest acord de govern perquè n’hi ha d’altres. I només 
fer una reflexió: aquest acord és d’uns partits polítics d’aquell moment, i avui hi ha C’s, 
hi ha BC i hi ha la CUP, que no hi érem en aquells moments que dieu de consensos. 
Jo també sóc soci de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample i jo no vaig 
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participar en el seu moment sobre en la decisió sobre aquests equipaments. Per tant, 
mesurem una mica el llenguatge. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller. 
 
Algú més?  
 
Sr. Riera, 15 segons.  
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Vull comentar que nosaltres no defugim de la participació. Al contrari, volem fer-la útil. I 
des del nostre punt de vista, si la participació no és útil, genera frustració. En aquest 
sentit, nosaltres no volem enganyar els veïns. Si la decisió està presa i ja ve de lluny... 
Jo discrepo amb el conseller Magrinyà quan ha dit de fer un debat abans de prendre la 
decisió. És que la decisió està presa. Si volem fer una participació útil, jo els posaré un 
exemple sobre la taula, que és decidir la ubicació del CAP de Fort Pienc. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Riera, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.  
 
La proposta que ha presentat el Grup del PP quedarà aprovada amb els vots 
favorables de CiU, d’ERC, de C’s, del PP i del PSC, i els vots en contra de BC i de la 
CUP. 
 
Passaríem a la propera proposta d’acord, aquesta presentada pel PSC. Conseller 
Riera, quan vulgui. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
Avui és un Plenari molt dedicat al barri de l’Esquerra de l’Eixample. Hem parlat de la 
Model, de Germanetes, i ara parlarem de l’avinguda de Roma. Bàsicament què és el 
que proposem? Proposem tirar endavant la tercera fase de la reforma de l’avinguda de 
Roma. Per una raó ben senzilla. El projecte de reforma de l’avinguda de Roma és un 
projecte ara no sé de quin any, però diria que del 2010, o 2007, en el seu moment es 
va fer tot el projecte, però s’ha anat executant per fases, com la majoria d’obres del 
nostre districte. Per qüestions pressupostàries, i de plans d’inversions, es va executar 
primer fent una primera fase, si no recordo malament, entre Casanova i Urgell, una 
segona fase entre Urgell i Viladomat, i resta pendent la tercera fase, entre Calàbria i 
Tarragona. Això és el que volem posar damunt la taula, tirar endavant, dins del proper 
pla d’inversions, aquesta reforma perquè pugui ser una realitat el 2019. Per això 
demanem el vot favorable. Gràcies. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Ara per explicar el sentit del vot passaríem la paraula al Grup del PP. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Decirle, en primer lugar, al Sr. Riera que el proyecto me parece que empezó en el 
2005. Es un proyecto que lleva ya diez años dando vueltas. ¿Qué podemos decir de 
este tramo de la avenida de Roma? Salta a la vista el deterioro de la zona, y más aún 
comparándolo con las dos fases finalizadas con anterioridad. Por un lado, amplias 
aceras, espacios para viandantes, espacios de recreo para niños, etcétera. Todo ello 
contrapuesto a aceras estrechas, parte central de tierra por la que no transita apenas 
gente, solo viandantes que llevan sus mascotas a pasear y a hacer sus necesidades. 
Que por cierto, la zona está bastante degradada. Hay casi nula circulación de 
vehículos entre las calles Viladomat y Entença, y no solo eso, sino que el deterioro 
además ha sido muy considerable desde el punto de vista comercial, ya que hay 
bastantes locales vacíos o con poca actividad en ese sentido. 
 
Incluso nosotros, en la pasada legislatura, hicimos algún ruego, y los vecinos pidieron 
habilitar una zona de recreo provisional para perros entre las calles Viladomat y 
Calabria, justo delante de lo que era el edificio de Telefónica, cuyo coste habría sido 
prácticamente testimonial y su demanda pasó totalmente desapercibida por parte del 
equipo de gobierno. 
 
Después de acabar en la pasada legislatura las obras del Paralelo, la segunda fase del 
paseo San Juan, la ampliación de la acera de la calle Urgell, las obras de la avenida 
Diagonal, que por cierto, para nosotros fueron un éxito, como atestigua el hecho de 
que en su inauguración fue visitada por miles de barceloneses. Yo creo que ha sido de 
las inauguraciones con más gente en Barcelona. Este es un caso claro que reproduce 
lo que es el efecto Diagonal, corroborando que urbanismo y dinamización comercial 
para nosotros van de la mano. Recordemos que el urbanismo de esta zona en estos 
momentos es nefasto. Si hasta hace poco la excusa para no acometer las obras 
consistía en que no habían concluido las obras del tren de alta velocidad, estas ya 
están acabadas, por lo que la zona necesita una urgente reurbanización, por el bien de 
los vecinos, por el bien de los comercios, y, en definitiva, para dotar de vida una zona 
que en estos momentos está prácticamente muerta, como se dice coloquialmente. Es 
por esto que nosotros damos nuestro voto favorable. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Muñoz. 
 
Té la paraula el Grup de C’s.  
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
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Nosotros apoyamos la propuesta.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Molt bé.  
 
Té la paraula la CUP. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
També aprovem la proposta, tot i que sí que volíem fer constar que si parlem que 
anem a fer un PAD i un procés participatiu, és una proposició que fa una mica de 
trampa, en algunes coses. Si no m’equivoco, és una cosa que el Govern duia al seu 
programa, per tant, em sembla bé que pugui ser-hi, i que puguem acabar de parlar 
com serà més endavant. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Per tant, el seu vot, conseller? 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
A favor. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El Grup d’ERC.  
 
 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC-AM): 
 
Nosaltres també votem a favor. Creiem que és de calaix, i ho portem també al 
programa electoral. De fet, és la tercera proposició. Creiem que s’ha millorat molt 
aquella zona amb l’ampliació dels espais per a vianants, i és de calaix acabar 
l’avinguda de Roma. Creiem que és una tendència que s’ha d’anar implementant. I 
davant de molta gent que considerava que es podia col·lapsar el carrer Aragó, pel fet 
de tallar alguns carrers de l’avinguda de Roma, s’ha vist que això no és així i, per tant, 
tal com està la zona, és molt interessant poder-ho afegir en el PAD i poder-ho tirar 
endavant. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller. 
 
Té la paraula el Grup de BC.  
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Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres volem fer notar, en aquest sentit, que reconeixem el valor positiu que va tenir 
el procés participatiu de la superilla de l’Esquerra de l’Eixample. Va ser un procés 
participatiu interessant. D’aquell procés participatiu va sortir repensar tota l’Esquerra 
de l’Eixample. D’allà va sortir, més que parlar de superilles, parlar d’eixos verds, i un 
d’ells era l’avinguda de Roma. Per tant, nosaltres votarem favorablement aquesta 
proposta perquè ja des del Govern entenem que l’avinguda de Roma ha de formar part 
d’aquest eix verd, d’aquests eixos verds sobre els quals el Districte ha d’ajudar a 
millorar la mobilitat i la qualitat de vida ambiental dels nostres barris. Totalment d’acord 
amb el plantejament que es feia des d’ERC, que per temes de mobilitat això es pot 
plantejar perfectament. I precisament el que nosaltres volem és que, gràcies als 
processos participatius que organitzarem a partir d’ara, millorem el disseny de 
l’avinguda de Roma. És a dir, que aquest tram de l’avinguda de Roma estigui més ben 
dissenyat que l’altre, que és massa de corredors, i sigui més un espai de trobada. Per 
tant, poder arribar a dissenyar aquest espai més amb la participació de la gent, perquè 
estic convençut que d’aquesta manera podrem trobar una solució que agradi més a 
tothom, i que dignifiqui el barri i li doni vida, com es plantejava des del PP. Per tant, vot 
favorable. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Magrinyà. 
 
Té la paraula el Grup de CiU. 
 
 
Sr. Carles Albert Ortega i Alemany (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
El nostre grup també votarà favorablement. És una proposta que ja teníem dins del 
nostre programa electoral, i, a més a més, el mandat passat ja es van adequar els 80 i 
escaig passos de vianants, i és una inversió que ja està feta. Aleshores, és important 
acabar-ho ràpid i poder disposar a l’Esquerra de l’Eixample d’aquesta rambla que és 
tan necessària. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Ortega. 
 
En el segon torn d’intervenció, jo els vull fer una proposta, si hi estan d’acord. Donaria 
la paraula al grup proposant, però tenint en compte l’hora que és, demanaria que, com 
que tots els grups ja han expressat el sentit del vot, que no hi hagi una altra intervenció 
per tal de poder avançar. Si els sembla bé, dono la paraula al conseller Riera i 
passaríem a l’altre punt. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
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Només vull agrair el suport unànime de tots els grups, i informar que farem seguiment 
que aquesta proposta efectivament s’inclogui en el pla d’inversions d’aquest proper 
mandat. I a veure si el 2019 és una realitat. Jo hi confio. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
La proposta d’acord presentada pel Grup del PSC queda aprovada per unanimitat amb 
el fot favorable de tots els grups. 
 
Passaríem al proper punt de l’ordre del dia, que és l’apartat de precs. Començarem 
amb el prec presentat pel Grup Municipal de CiU. 
 
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta, molt breument, perquè justament ja hem parlat ara del tema.  
 
És un prec que va en la línia de reprendre el procés participatiu del tema de les 
superilles a l’Esquerra de l’Eixample. Pensem que és un marc adequat per debatre 
temes com aquest de l’avinguda de Roma, sobre el qual realment podem incidir a 
partir d’ara, perquè es presenta la possibilitat de replantejar-ho. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Per part del Govern. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres acceptem el prec, en el sentit que a la superilla ara donem prioritat a la 
pacificació. I en el tema de l’autosuficiència energètica, intentarem reactivar el tema de 
l’illa que es va iniciar. Encara que la Generalitat s’hagi retirat, buscarem mitjans per 
tirar endavant aquest cas. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El segon prec és un prec que presenta el Grup Municipal d’ERC. En aquest prec hi ha 
una paraula demanada per part del Sr. Carles Medrano. Primer el grup proposant, si 
us plau. Consellera Rafí. 
 
 
Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Passo a la lectura del prec. Atès que l’institut Angeleta Ferrer és un equipament 
àmpliament reivindicat per les AMPA de l’Eixample com a solució al problema de la 
manca de places de secundària al districte, i que la seva creació està aprovada des 
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del 1994; atès que el terreny per a la construcció definitiva de l’institut, situat a l’interior 
d’illa de Clotilde Cerdà ja va ser cedit a la Generalitat per l’Ajuntament, i que per falta 
de pressupost no es va dur a terme el projecte; atès que la construcció provisional 
amb mòduls que podrien instal·lar-se a la cruïlla de l’avinguda Diagonal amb el carrer 
Castillejos seria la manera de garantir que l’institut acabi sent una realitat, tal com ha 
succeït amb l’institut Viladomat, el prec seria: Instar el Govern del Districte a negociar 
amb la Generalitat com a màxima prioritat la creació de l’institut públic Angeleta Ferrer 
i, provisionalment, a iniciar la construcció en mòduls per tal d’ampliar l’oferta de plaça 
pública d’ensenyament secundari al districte de l’Eixample. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Rafí. 
 
Tindria la paraula el Sr. Carles Medrano. 
 
Sr. Carles Medrano: 
 
Hem vingut diversos membres de la plataforma que reivindica la posada en marxa de 
l’institut públic Angeleta Ferrer per defensar la necessitat i la urgència d’aquest 
equipament. 
 
A la plataforma es troben representades les AMPA, els claustres, els equips de gestió i 
direcció de les escoles públiques dels barris del Fort Pienc, Sagrada Família i Dreta de 
l’Eixample, així com la seva associació de veïns, altres entitats socials, sindicats i 
col·lectius diversos. 
 
Amb dades i documents previs, el mapa escolar de Barcelona de 1995 ja indicava la 
necessitat d’un nou institut públic als barris de la Dreta de l’Eixample. A partir d’aquí, el 
Programa d’acció municipal de l’Ajuntament per al 1996-1999 indicà la voluntat 
d’expropiar una finca del carrer Marina, cosa que es féu realitat abans del 1999, any 
en què l’Ajuntament cedeix el terreny a la Generalitat perquè construeixi l’institut. 
Sense notícies de la Generalitat durant els primers deu anys, a partir de 2004 el nou 
Govern català comença a actuar aprovant el 2005 el nou mapa escolar de Catalunya, 
on apareix la necessitat de creació de l’institut, i aquest queda planificat dins del mapa 
escolar de Barcelona 2006-2010. El 2007 el Departament d’Educació i GISA aproven 
el projecte bàsic de l’edificació, i a finals del 2007 l’empresa municipal ProEixample 
aconsegueix la modificació del Pla general metropolità, que classifica la finca com a 
equipament educatiu. 
 
El 2008, la llavors regidora de l’Eixample, Assumpta Escarp, va dir en un Plenari que 
l’institut estaria construït el curs 2011-2012. El 2009, Generalitat i Ajuntament signen 
un acord de finançament d’equipaments educatius que inclou en centre. Per fi, el març 
del 2010, s’aprova la construcció de l’edifici i l’octubre del 2010 s’adjudica el concurs 
de l’obra a TAU Enginyeria, però la construcció no comença per la crisi econòmica i les 
retallades aplicades pel nou Govern. 
 
Les darreres notícies que tenim són la paralització definitiva del procés, indemnització 
inclosa a la constructora per part de la Generalitat, i les declaracions a BTV de 
l’anterior regidor de l’Eixample, i d’Educació, el Sr. Gerard Ardanuy, el març del 2014, 
el qual indicava que no veia necessària l’edificació del centre. Les declaracions de 
2014 no portaven cap dada que les refermés, a part, que no serien certes. 
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A part del fet històric de ser el districte de Barcelona, junt amb Sarrià-Sant Gervasi, 
amb un tant per cent menor de presència d’educació pública, les dades que el 
Consorci d’Educació de Barcelona entrega cada any al Consell Escolar del districte 
són contundents per als barris del Fort Pienc, Sagrada Família i Dreta de l’Eixample. 
Des del curs 2009-2010, amb alguns alts i baixos, caldria disposar de 70 places més 
d’ESO en instituts públics per garantir la continuïtat a secundària pública dels alumnes 
que acaben sisè de primària en els centres públics. 
 
Davant d’aquest fet, històricament, el 15% dels alumnes de sisè en centres públics 
acaben fent primer d’ESO en centres concertats, on, en canvi, l’oferta és molt major 
que la demanda. Però això no és una conseqüència de la baixa oferta, no ho ha de ser 
l’excusa per no augmentar l’oferta pública. 
 
També des del curs 2009-2010, ininterrompudament, la demanda de places públiques 
a primer d’ESO és superior a l’oferta, en principi unes 15 places. Ara ja arribem a unes 
45 places. I segons previsions del CEB, en cap cas baixarà la demanda els propers 
deu anys. 
 
Donem suport al prec presentat per ERC, amb el redactat que vam fer conjuntament. I 
manifestem, pel que ens han transmès representants d’altres grups presents, que 
estem convençuts que és una proposta que podria ser treballada conjuntament per 
totes les forces polítiques per tal de fer arribar aquesta veu prou clarament a qui en el 
Consorci d’Educació de Barcelona, i en el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, tenen capacitat legal per aprovar la posada en marxa d’aquest institut en 
un espai provisional per al proper curs 2016-2017. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Per part del Govern. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Gràcies als companys de la plataforma que heu vingut i heu aguantat fins gairebé les 
onze aquí. Per ser breu, i sent conscients que hi ha un dèficit històric de l’oferta de 
places públiques al districte de l’Eixample, això també s’ha constatat en el Consell 
Escolar del districte, acceptem òbviament el prec, ja que forma part del nostre ADN i el 
nostre programa. Considerem molt positiva la mobilització veïnal, l’organització de la 
ciutadania per defensar un dels drets més bàsics com és l’educació. 
 
Així que animem a treballar plegats, cadascú des del seu àmbit, per fer-ho possible 
durant aquest mandat.  
 
Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sra. Rafí. 
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Sra. Tània Rafí i Galindo (GMERC-AM): 
 
Agrair al Govern el suport al prec. Si es pogués preveure la inversió el 2016, estaria 
bé. Gràcies.  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies.  
 
Passaríem al següent prec, presentat per la CUP. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Aquest és sobre el CAP de Manso. És un prec parlat amb altres assemblees de la 
CUP, tant als districtes de les Corts com de Sants-Montjuïc. Si no m’equivoco, s’ha 
estat aprovant aquests dies. Bàsicament, posa l’accent en la notícia de fa un temps, en 
un procés iniciat temps enrere, que és en el marc de l’aplicació d’un decret estatal del 
traspàs d’especialitats a l’Hospital Sagrat Cor, a l’antic Capio, i ara IDC Salut. Fa uns 
quants mesos va saltar l’alarma d’aquest procés, aprofitant un acomiadament, una 
sèrie de jubilacions, de traspassar determinades especialitats a l’hospital Sagrat Cor. I 
el que dèiem, amb una gestió privada en aquesta etapa de govern es va obrir una 
primera comissió explicativa. Va haver-hi cert malestar veïnal i d’usuaris, i a través 
dels mitjans ens vam assabentar en el seu moment que es feia un pas enrere i es 
congelava, al llarg del 2016, aquest traspàs del CAP Manso a l’IDC Salut. 
 
A partir d’aquí, el prec en qüestió és: Tot i ser conscients que no és competència de 
l’Ajuntament ni dels districtes obrir llits i quiròfans i atendre pressupostàriament els 
temes de salut, creiem que és el seu deure preocupar-se perquè no minvi la qualitat de 
vida dels veïns i de les veïnes dels barris de Barcelona. És per això que preguem que 
el Govern del Districte faciliti a entitats i població afectada informació actualitzada 
sobre l’externalització d’aquestes especialitats, abordant aquest punt en el proper 
Consell de Salut i posant en marxa una comissió de seguiment específica per tal de 
resoldre aquesta situació. 
 
Aquest seria el prec. En el primer Consell de Salut en què hem pogut participar, estem 
a l’espera d’aquesta comissió de seguiment, ja sé que se’ns dirà que en algun moment 
es farà, però també és cert que ens van preocupar alguns dels tons en el Consell de 
Salut, on fa la sensació que costa tenir informació veraç del que està fent el Consorci o 
l’ICS quant al futur del CAP Manso. És un aspecte cabdal i volíem posar llums a tot el 
que estigui passant. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Govern.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
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Acceptem el prec, com no podia ser d’una altra manera, perquè ja ho estem fent.  
 
Des de l’equip de govern estem treballant per invertir l’opacitat amb la qual treballava 
fins ara el Consorci i l’ICS, i també estem treballant per donar a conèixer els seus 
plans als veïns i les veïnes, que són els usuaris dels serveis que gestionen. Així 
garantirem la comunicació entre tots els actors implicats.  
 
Llegeixo per anar de pressa, perquè és molt tard, ho sento.  
 
La base de la relació Consorci, ICS i Ajuntament ha de ser de transparència i diàleg, i 
així ho estem impulsant conjuntament amb la comissionada de Salut. I sobre el que 
comentaves ara de les comissions de seguiment, com ja saps, se n’estan fent dues. 
N’hi ha dues en marxa, una pel tema del CAP de Fort Pienc, no sé si t’hi has referit, 
però aquesta ja té data, i l’altra és la de Manso, que encara no té data perquè estem 
recollint encara totes les entitats que tenen com a referència el CAP Manso. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
El següent prec també el presenta la CUP. En aquest prec té la paraula demanada el 
Sr. Antoni Colomina. Primer el grup proposant, si us plau. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Em toca llegir el prec primer, oi? 
 
Anava a preguntar si és possible que el llegeixi una altra persona, o si l’he de llegir jo 
mateix. M’ho havien demanat algunes persones... Tiro jo, llegeixo jo mateix. Farem via. 
Sé que és tard, és un debat que hem tingut fins ara, però com que he vist que la meva 
intervenció anava per una línia que he vist que no es comprava gaire, aprofito per llegir 
el prec sencer. No estem parlant que no vulguem equipaments, o que no vulguem 
pisos, sinó que estem parlant de procés participatiu. 
 
Manifestem que l’Eixample, i concretament l’Esquerra de l’Eixample, pateix un greu 
dèficit de sòl públic disponible d’equipaments i de zones verdes; que donar sortida als 
usos del solar de Germanetes és una prioritat urgent del districte, tant per al veïnat, 
per al teixit associatiu, com per a les diverses formacions polítiques; que el Pla Buits 
iniciat el darrer mandat va ser una iniciativa molt interessant per donar usos 
provisionals a solars desocupats; que el teixit associatiu de l’Esquerra de l’Eixample 
s’ha enriquit al llarg dels darrers anys en diferents espais de trobada que 
complementen l’activitat de l’associació de veïns o de les AMPA; que el Govern del 
Districte s’ha compromès a posar en marxa noves maneres de fer política, tant abans 
de les eleccions com en les sessions plenàries fetes fins ara; que el Districte de 
l’Eixample es va comprometre en el passat Plenari, a instàncies de la CUP i amb el 
suport de CiU, BC i ERC, que les decisions que afecten el barri i la vida quotidiana del 
veïnat, ja siguin en matèria de planificació urbanística, equipaments públics, polítiques 
socials, usos dels espais, etcètera, siguin preses a través de processos participatius 
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que garanteixin les condicions necessàries per a la participació, no només de les 
entitats i organitzacions implicades, sinó del major nombre de veïns possible, i que les 
decisions preses en aquests espais participatius siguin vinculants en l’acció política de 
govern. 
 
El Districte de l’Eixample va comprometre’s de viva veu —o sigui, el Govern— a 
treballar de quina manera es posava en pràctica aquest compromís a partir 
d’aleshores. Aquest procés participatiu sembla que pot quedar aturat per l’aprovació 
en l’àmbit de ciutat, a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció del 18 de novembre del 2015, per part dels grups de C’s, ERC, 
CiU, PP i PSC, d’una proposició que parla d’aspectes generalistes amb relació a la 
participació. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Bujons, hauria d’anar acabant. Ha passat un minut i mig.  
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Que aquesta proposició generalista cita fins a deu casos similars a Germanetes 
escampats per diferents districtes de la ciutat, i no era en cap cas, i així es presentava, 
una proposició sobre Germanetes; que a la passada comissió de seguiment i comissió 
informativa del procés participatiu de Germanetes va resoldre’s seguir-se trobant per 
desencallar la situació un cop el Govern de Districte va explicar la seva intenció de fer 
marxa enrere... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha esgotat el temps. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
No me’l deixarà acabar, pels dos paràgrafs que em queden? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No, no li deixaré. Escolti, miri, farem una cosa. A la propera Junta de Portaveus si 
algun grup no està d’acord amb els temps que adjudiquem a cada un dels grups, es 
revisa. Però en aquest punt de l’ordre del dia, els grups proposants tenen un minut i 
mig, i vostè fa dos minuts i deu segons que està parlant. Per tant, se li ha acabat el 
temps. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Puc llegir el prec, ni que sigui les quatre línies finals? 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No, se li ha acabat el temps, conseller. M’entén bé? Se li ha acabat el temps. 
 
 
Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP): 
 
Molt bé. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Per tant, dono la paraula a la persona que ha demanat la paraula per intervenir, el Sr. 
Toni Colomina, si us plau. 
 
 
Sr. Toni Colomina (president de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de 
l’Eixample): 
 
És una mica tard, però encara tindrem temps de parlar una mica. 
 
Sóc en Toni Colomina, president de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de 
l’Eixample, des de la dimissió de l’anterior president Lluís Rabell. Sóc treballador de 
l’Associació de Veïns des de fa 33 anys. Com us podeu imaginar, he tingut el plaer, 
treballant des del voluntariat, d’intentar millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes 
de l’Esquerra de l’Eixample, junt amb les meves companyes i companys. Això vol dir 
que tots plegats hem estat treballant en projectes per al barri, com és ara el procés 
participatiu amb els veïns i les veïnes del voltant de la Model per tal de definir el 
projecte d’equipaments per quan la presó finalment es desplaci fora del barri. 
 
Aquest projecte va portar tres anys de feina, mobilitzacions, assemblees obertes a tots 
els veïns i comerciants de la zona, i vam recollir 14.500 cartes signades per veïns, 
amb noms, adreces i DNI. Anaven adreçades a l’alcalde de Barcelona i al president de 
la Generalitat. O sigui, que va ser una feinada de molta feina i de moltes 
manifestacions, i de moltes passejades davant de la Model durant mesos i durant 
anys. La lluita per convertir en un casal de gent gran l’antic ambulatori del carrer 
Rosselló va ser també va una de les moltes feines que va fer l’Associació de Veïns. 
 
El procés participatiu del que volíem a Germanetes, Déu n’hi do la feina que vam fer. 
Recordo les manis que fèiem perquè l’Administració ens tingués en compte, que ens 
tingués en compte perquè en aquells moments no ens tenia gaire en compte. 
Concretament, tallades un cop al mes dels carrers Comte de Borrell amb Consell de 
Cent. O sigui que això també és una gran participació. Assemblees obertes a tots els 
veïns a l’antic local de l’avinguda de Roma. Finalment, i com en tots els processos 
participatius que ha fet la nostra associació, el vistiplau és de l’assemblea de socis que 
anualment fem. Sr. Magrinyà, deia que abans ha dit que no hi ha unanimitat. Després 
de l’assemblea es podrà saber. M’explico? En una assemblea es va acordar el procés 
participatiu de Germanetes. 
 
Volgudament he fet un breu recordatori del que nosaltres, al llarg de quaranta anys, 
hem estat reclamant: els equipaments que el barri no té. Exceptuant el casal de gent 
gran de Rosselló, cap dels altres equipaments reclamats pels veïns, tant a la Model 
com a Germanetes, s’han fet. Per tant, segueixen sent absolutament vigents i 
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necessaris, ja que seguim tenint el mateix dèficit. Per tant, els seguirem demanant fins 
que aquest dèficit tan important en equipaments públics a l’Esquerra de l’Eixample es 
vagi solucionant. 
 
Per això, i amb tot el nostre respecte al prec que avui el Grup Municipal de les CUP 
presenta al Govern, volem manifestar el nostre desacord, ja que el Pla d’equipaments 
de Germanetes és fruit d’un procés participat pels veïns, i ratificat pel Plenari del 
Districte de l’Eixample del 15 de març d’aquest any, fa exactament nou mesos, per 
unanimitat de tots els grups polítics, de tots, també ICV-EUiA, avui al Govern de la 
ciutat. Hi va votar a favor. I, a més a més, tal com va explicar el nostre regidor a la 
reunió del passat 25 de novembre al Centre Cívic Urgell, també a l’Ajuntament va ser 
votada i aprovada per la majoria dels grups municipals una proposició presentada pel 
PSC a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania i Participació, que feia 
referència a no tornar a obrir processos participatius en aquells projectes que ja havien 
estat fruit d’un procés participatiu, i aprovats en un Plenari de Districte o en una 
comissió, i que entre d’altres feia referència al projecte d’equipaments de Germanetes. 
 
Així doncs, demanem al Govern que posi fil a l’agulla i que comenci d’immediat els 
equipaments que estan esperant els veïns, que són: el bloc d’apartaments tutelats per 
a gent gran, perquè no en tenim cap en tot el districte de l’Eixample; el casal de gent, 
perquè l’últim que es va obrir en el barri va ser fa deu anys, i des del dia de la seva 
inauguració té llista d’espera —actualment són 1.150 persones que estan en llista 
d’espera, només en aquest casal esperant una plaça—; el bloc d’habitatges de lloguer 
social, tampoc tenim habitatge social de lloguer, i l’escola bressol, perquè som el 
districte més deficitari en escola bressol de la ciutat. També volem el compromís que 
el nou institut provisional sigui al més aviat possible una realitat definitiva del nostre 
barri al solar de Germanetes. 
 
Per tot plegat, regidor, actuïn. Ja fa massa anys que esperem. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Per part del Govern. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Jo el que volia dir, a partir d’aquesta referència, és que ERC l’any 2006 deia que 
l’Estatut de Catalunya que es va aprovar era el millor que podien aprovar en aquell 
moment. I ara estan demanant la independència. Només vull fer constar que les coses 
evolucionen. Per tant, em xoca molt aquest immobilisme que es planteja. Em fa pensar 
que potser vol donar sentit a aquests 33 anys de reivindicacions veïnals. Jo he viscut 
els últims 4 anys de reivindicacions veïnals, i li puc dir que, arran del 15M, hi va haver 
una revifada del moviment veïnal. El que s’ha arribat a plantejar ara a Germanetes ve 
d’aquesta última reivindicació, perquè si no, aquest lloc encara estaria buit. 
 
Evidentment, la reivindicació és la suma de tothom. I, en aquest sentit, sí que voldria 
reivindicar el tema que, en qualsevol cas, continuar parlant és positiu. Per tant, 
nosaltres defensarem participació ciutadana i diàleg. I, evidentment, complirem els 
compromisos que hem pres. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No m’ha quedat clar si el Govern accepta el prec o no l’accepta. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
El prec, en aquest sentit, el prenem en consideració en la mesura del debat que hi ha 
hagut avui. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Perdonin, l’accepten o no l’accepten? Perquè prendre’l en consideració entenc que és 
una cosa, i acceptar-lo és una altra. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
No l’acceptem en el sentit que diu que nosaltres... 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No l’accepten, gràcies. 
 
El proper prec el presenta el Grup Municipal de C’s. 
 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMC’s): 
 
El nostre prec s’encabeix en l’estudi que ha fet el metge Jordi Sunyer, coordinador de 
l’estudi, que pertany al Consorci d’Investigació Biomèdica i d’Epidemiologia i Salut, en 
el qual s’exposen els efectes negatius de les partícules PM2,5 i PM10, que com vostès 
ja saben, són les que vénen dels tubs i del desgast de les rodes. L’estudi és sobre una 
mostra de 2.700 alumnes, nens de 39 escoles de l’Eixample. Les partícules, diu 
l’estudi, poden arribar a instal·lar-se en el cervell, i el col·lectiu més vulnerable són els 
nostres infants. Això vol dir que la memòria progressa de manera més lenta. Segons el 
barri, que tingui més contaminació o menys, es crea un greuge comparatiu amb altres 
barris com Sarrià o Sant Gervasi. Ho diu l’estudi. 
 
Prego a l’equip de govern que es tinguin en compte les conclusions de l’esmentat 
estudi, de tal manera que encoratgem que es deixin de construir centres escolars en 
zones d’alt nivell de contaminació, reforçar les construccions dels edificis, i, si escau, 
modificar el pla urbanístic per desviar el trànsit. 
 
Si us plau, facin arribar el seguit de mesures implementades per reduir aquests 
perjudicis, al marge de webs, o meses mediambientals. Crec que anem tard, i 
m’agradaria que d’aquí uns anys poguéssim alegrar-nos de les mesures preses el 
2015-2016. Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Per part del Govern. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Prenem en consideració el prec, però també li volem dir que aquest és un problema 
metropolità, que fa una setmana s’ha celebrat el primer Consell d’Alcaldes 
Metropolitans per fer front a aquest tema, que bàsicament són mesures sobretot per 
eradicar els vehicles dièsel. I l’altra cosa és que l’impacte que tingui sobre la població 
s’ha de basar sobre eixos verds, que seran els espais on la contaminació ens afecti 
menys. Evidentment, ho prenem en consideració, i properament, en el marc del 
desenvolupament de la superilla de l’Esquerra de l’Eixample, ho tirarem endavant i 
presentarem aquesta informació. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Magrinyà, accepta el prec o no, si us plau? 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
He dit que sí, que l’acceptava. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Ha dit que el prenia en consideració. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Sí, sí, l’accepto. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies. 
 
Passaríem al proper, presentat pel PSC. Aquí hi ha una paraula demanada per 
intervenir del Sr. Josep Maria Alcoberro. 
 
Pot intervenir el grup proposant, si us plau. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
Llegeixo el prec. El prec se centra sobretot en la qüestió d’ocupació d’espai públic al 
carrer Enric Granados. Diu així: Impulsar un nou pla d’inspecció de vetlladors i 
terrasses al carrer d’Enric Granados, actuant sobre aquells incompliments de la norma 
que se’n derivin. A la vegada que impulsar actuacions de mediació per assegurar la 
bona convivència entre activitats econòmiques i residents. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Alcoberro. 
 
 
Sr. Josep Maria Alcoberro: 
 
Volem demanar, lògicament, com a entitat, el suport a aquesta proposta que s’ha fet 
per part del PSC. Pensem que és una proposta absolutament raonable i de sentit 
comú. 
 
Volia disposar d’uns segons per dir-vos que la nostra entitat encara no disposa a dia 
d’avui de cap proposta d’ordenança singular de terrasses del carrer Enric Granados. 
Aquest matí a la una del migdia hem rebut un mail en el qual ens convoquen la 
propera setmana, amb dues entitats empresarials que no coneixem, en la qual ens 
lliuraran la darrera versió d’aquesta ordenança, prèviament a la seva publicació. Tal 
qual. Pensem que això, evidentment, és contradictori amb el criteri de participació que 
ens han explicat aquests mesos, tant des de l’Àrea de Participació de l’Ajuntament 
com des de la tinència d’alcaldia d’Urbanisme, i en les sessions de la comissió tècnica 
de terrasses, en les quals se’ns ha promès que el procés participatiu seria real i 
efectiu. Per ara, lamentablement no ho veiem així. 
 
A més a més, aprofitem per tornar a reclamar, un cop més, el pla d’usos per al carrer, i 
els informo que inclús el gremi de restauració està d’acord que el pla d’usos tiri 
endavant perquè ells mateixos veuen que la zona està saturada d’establiments, i que 
actualment obrir nous locals de restauració i bars és absolutament contrari als seus 
interessos. 
 
Per acabar, respecte a aquest pla inspector que es demana, volem demanar, si us 
plau, una revisió per part de l’equip de govern del paper que fa la Guàrdia Urbana com 
a policia administrativa, que ha de vetllar pel compliment de les ordenances, que 
actualment malauradament no es compleixen. Igualment, cal augmentar el personal 
inspector. L’estiu del 2014 se’ns va informar que només hi ha 74 inspectors per tenir 
cura de 15.000 apartaments turístics, i totes les altres activitats amb llicència. I 
sobretot, que aquest pla inspector es coordini amb els veïns, i que realment puguem 
estar informats perquè sigui mínimament efectiu. Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, Sr. Alcoberro. 
 
Per part del Govern. 
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Nosaltres el prec no l’acceptem. Tenim un programa d’inspecció que estem seguint, i 
es treballa conjuntament amb les aportacions que fan els veïns i que ens arriben. Li 
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puc informar que en el tema d’inspeccions d’aquest programa, durant el període que 
va des del mes de febrer fins a l’actualitat, s’han fet 83 inspeccions, s’han obert 65 
expedients i els tenim oberts, se n’han sancionat 26 i 19 estan actualment en tràmit. Hi 
ha 15 procediments de retirada oberts, i una retirada efectuada. I en aquests moments 
també n’hi ha una altra en tràmit i nosaltres seguim treballant amb la inspecció que es 
fa des de Casa Gran, que està centralitzada, i conjuntament amb el Districte i el 
veïnatge. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Sr. Riera, li queda mig minut. 
 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
A vegades en aquest districte es dóna un fenomen paranormal que és que entre que 
tramites el prec a la Junta de Portaveus i al Plenari, el Govern actua i es desperta i 
impulsa alguna convocatòria. Em sorprèn la no-acceptació del prec quan és un fet 
públic i notori, i em sembla que aquí ho expliquem, que a Enric Granados, tot i haver-hi 
un seguit de llicències i d’inspeccions, la picaresca existeix. I s’està donant. De fet, les 
mateixes xifres de la consellera Méndez diuen: 83 inspeccions, 65 expedients oberts, i 
26 sancions. Home, no fem de la picaresca una norma. A mi aquestes xifres em 
semblen prou alarmants. Si volen, corregeixo el prec. Jo no trobo que sigui un tema 
tan complex com per no posar-hi solució. Llavors, jo demano als del Govern que hi 
posin solució. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Riera. 
 
Pot passar a donar lectura al següent prec, també presentat pel Grup del PSC. 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC-CP): 
 
El següent prec neix de la passada sessió del Consell de Comerç, i diu així: Que els 
serveis tècnics i de via pública, juntament amb la Guàrdia Urbana i els referents dels 
esdeveniments esportius, dissenyin nous recorreguts que no aïllin el barri de Sant 
Antoni del trànsit rodat, exceptuant-ne la cursa de Sant Antoni i la Marató de 
Barcelona. 
 
Això requereix una mínima explicació, que és la següent. Quan hi ha esdeveniments 
esportius a la ciutat, bàsicament curses atlètiques, ja es té una certa tradició que 
aquesta cursa aïlli, des del punt de vista de la mobilitat rodada, el barri de Sant Antoni. 
La cursa passa per Paral·lel i va per Gran Via, de manera que deixa aïllat el mercat del 
llibre vell d’aquell diumenge en qüestió, que se celebra al carrer Urgell-Tamarit. 
Aleshores, què és el que posem sobre la taula? Que la Guàrdia Urbana, que és qui 
valida els recorreguts de les curses atlètiques, juntament amb el tècnic de la casa que 
porta aquesta qüestió, juntament amb els organitzadors, dissenyin nous recorreguts de 
10.000 metres —perquè diria que totes les curses són de 10.000 metres—, cèntrics, 
que no passin a la vegada per Paral·lel i per Gran Via. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Riera. 
 
Per part del Govern. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Acceptem el prec. Volem informar que hi ha relativament poques curses, a part 
d’aquestes dues que ja s’exclouen d’això, la mitja marató i la marató de Barcelona, i 
em sembla que hi ha tres curses més. Això s’està treballant sobretot des de l’Institut 
Barcelona Esports, amb la Guàrdia Urbana. I llavors, el que sí que hi ha és la intenció 
de no afegir curses. De fet, se n’han intentat treure amb unes taules de negociació que 
hi ha hagut. Se n’han tret dues, però no ens afecten en el districte. Acceptem el prec 
però sabent això, que sense la voluntat d’augmentar-les, mantenir les que ja hi ha pel 
foment de l’esport a la ciutat. I si hi ha uns col·lectius afectats específics, incorporar-los 
dins d’aquesta taula que hi ha entre l’IBE... Els companys de l’IBE estaven disposats a 
reunir-se amb qui faci falta per tractar aquest tema. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Entraríem en l’últim punt de l’ordre del dia, que és l’apartat de preguntes. La primera 
pregunta la presenta el Grup Municipal de CiU. 
 
 
Sr. Xavier de Gispert Díez (GMCiU): 
 
Gràcies, presidenta. 
 
Intentaré ser breu i ràpid. En el Govern anterior nosaltres estàvem treballant un pla 
cultural per al districte. Era un pla que s’hauria pogut pactar entre tots i hauria estat 
viable, viable perquè teníem previst disposar d’un nou equipament que li servís de 
base, el Taller Masriera. Amb el canvi de govern, Barcelona ha perdut la regidoria de 
Cultura, cosa preocupant, per cert, i a l’Eixample hem perdut la possibilitat de disposar 
de l’edifici en què hauríem pogut desenvolupar un equipament cultural per a la Dreta 
de l’Eixample que hauria pogut ser de referència per al districte. A canvi de què? 
D’algun equipament, potser? A canvi de res. Hem perdut el Taller Masriera, el verd del 
seu interior i els recursos per recuperar-lo com a conseqüència de la retirada del 
projecte de fer un hotel a la torre del Deutsche Bank. No hi haurà hotel, i això és una 
bona notícia per a vostès, però cal explicar-ho tot. No hi haurà hotel, però tampoc hi 
haurà els 300 llocs de treball que comportava, ni el que és més important, un nou 
equipament cultural per a la Dreta de l’Eixample. 
 
D’acord, vostès governen i així ho han decidit, però quina alternativa proposen en 
matèria cultural al Districte? Nosaltres teníem un pla cultural i un espai per 
desenvolupar-lo. Ens podeu dir com penseu orientar vostès a partir d’ara el tema? 
Quines són les prioritats del Govern del Districte en matèria cultural el present 
mandat? 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller De Gispert. 
 
Té la paraula el Govern. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella i Cervelló (GMBC-E): 
 
Primer dir que ens sorprèn que ens parleu del vostre pla cultural que no es va dur a 
terme. Precisament, és curiós. En general ens trobem que les línies polítiques aquí al 
Districte que hi havia... bé, hem hagut de partir bastant de zero perquè no hi havia 
gaire feina feta en aquest sentit, en contrast amb el que sí que s’havia desenvolupat 
per part dels tècnics i tècniques en aquest camp, que fan una feinada. 
 
El que farem des de l’equip de govern és treballar en col·laboració amb l’ICUB, 
sobretot, i amb una xarxa d’espais dels centres cívics i els casals de barri que tenim 
per garantir l’accés a la cultura de proximitat. El que tenim aquí a l’Eixample són 
equipaments de ciutat molt forts en matèria de cultura, com seria la Casa Elizalde, per 
exemple, als quals seguirem donant suport i continuarem enfortint perquè potenciïn 
tant l’avantguarda artística i cultural com la cultura de barri o associativa. S’ha de 
trobar lloc per a totes dues coses. 
 
Si bé és cert que al districte tenim programacions estables molt potents, això no vol dir 
que no haguem de millorar l’oferta cultural, no només la que s’ofereix com a 
Ajuntament, sinó que també s’han d’establir vincles de col·laboració amb iniciatives 
privades que sorgeixen de les entitats de barri —entitats culturals, sobretot—, perquè 
el que volem és promoure la creativitat, però integrant el consum de cultura de 
proximitat amb la coproducció de cultura de proximitat. És a dir, el que volem fer és 
que hi hagi una participació més gran per exemple en la programació de centres 
cívics, o estudiant com el veïnat pot fer més gran aquesta participació, i també 
superant el model usuari que hi ha ara en els centres cívics. És anar-hi, consumir un 
taller i marxar. 
 
Aquestes serien algunes de les línies, en podem parlar quan vulgueu. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera. 
 
Ara la segona pregunta la presenta el Grup d’ERC. Té la paraula el conseller Asensio. 
 
 
Sr. Joaquim Asensio i Sala (GMERC-AM): 
 
Moltes gràcies, presidenta. 
 
El Grup d’ERC va presentar en el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona la proposició 
per a l’acollida de refugiats sirians a Barcelona. La guerra de Síria està provocant la 
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pitjor catàstrofe humanitària des de la Segona Guerra Mundial: un total de 310.000 
morts, 4.300.000 desplaçats a fora de Síria, i milions de desplaçats dins del país. 
 
Tal com va passar després del 1939 a Catalunya i a Espanya, les persones refugiades 
no marxen de casa seva per la pròpia voluntat, sinó per fugir de situacions 
desesperades, d’extrema crueltat, violència i violació sistemàtica dels drets humans. 
 
Per aquest motiu, al Grup Municipal d’ERC ens agradaria realitzar un seguiment de la 
proposta en el Districte de l’Eixample, per saber què s’ha realitzat i què es realitzarà 
des de l’Eixample, en coordinació amb la Casa Gran. Des del Grup Municipal d’ERC 
teniu tot el nostre suport. Tot i això, esperem que la nostra ciutat estigui a l’altura de 
les circumstàncies, com ho va ser en els anys noranta amb Bòsnia, durant la guerra 
dels Balcans. Esperem que també ho faci amb la crisi dels refugiats sirians. 
 
Davant d’aquesta situació, la nostra pregunta és: Què té previst el Districte de 
l’Eixample pel que fa a l’acollida de refugiats sirians? Què ha realitzat fins ara? S’ha 
rebut algun refugiat? Què farà el Districte no només per acollir, sinó també per inserir-
los a la ciutat? Moltes gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, conseller Asensio. 
 
Té la paraula el Govern. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Quanta estona tenim per contestar això? 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Un minut i mig. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
La primera cosa és que prepararem una sessió per explicar bé quina és la situació del 
tema dels refugiats, perquè, òbviament, amb un minut i mig la resposta serà de molt 
poca qualitat. 
 
Els refugiats i refugiades arriben aquí a Catalunya, a Espanya i a Barcelona via quotes 
europees o via Melilla, aeroports, etcètera. Les quotes europees aquestes no estan 
arribant. El Govern d’Espanya, diguéssim... Han arribat 12 persones refugiades —
perquè ens fem una idea de les xifres—, de les quals, no n’ha arribat cap a Barcelona. 
Per tant, el tema dels refugiats es tractarà no només des de la vessant dels sirians, 
sinó des d’una vessant més àmplia, ja que a Barcelona hi arriben constantment no 
grans masses de persones refugiades, sinó desenes. El procediment normal és que es 
passen sis mesos via ONG, que són CEAR, ACCEM i Creu Roja, els que els atenen, 
finançats pel Govern d’Espanya, per l’Estat, i després entren en el sentit regular de 
persones vulnerables en risc d’exclusió social. És a dir, el que està fent el Govern de 



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

 
Barcelona és reforçar tots aquests serveis perquè tota aquesta gent es pugui 
reincorporar a la xarxa de serveis socials regular. Jo crec que aquest és un dels 
missatges importants a donar. 
 
Una altra cosa que s’està fent és, a través de reforçar el voluntariat... sempre en la 
línia de reforçar allò que ja existeix, no estigmatitzar i crear espais propis, sinó 
vehicular la reintegració al més aviat possible. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, hauria d’anar acabant. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
D’acord. En aquest sentit, hi ha l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva...  
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller, se li ha acabat el temps. 
 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 
 
Simplement vull dir que obrim la possibilitat a una taula d’entitats i grups interessats 
per fer el seguiment d’aquest tema. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
La propera pregunta la fa el Grup Municipal de C’s. 
 
 
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMC’s): 
 
Siento hacer esta pregunta a estas horas de la noche, en que todo el mundo está ya 
cansado. 
 
Hace menos de un año que se terminó la obra de reforma de la avenida Diagonal de 
Barcelona. Suponemos que como en toda obra, debe haber elementos defectuosos 
que suponemos que deben ser cambiados. Pero a mí personalmente lo que no me 
parece normal son los cientos de baldosas que se están sustituyendo todos los días. 
Además, como tienen otro color, se ven enseguida. 
 
Yo pregunto, aunque sé que esto viene del anterior Gobierno Municipal, supongo que 
esta reposición entra en el presupuesto de la obra. ¿Cómo es posible que se haya 
tenido que cambiar tal número de baldosas? ¿No se deberá a que, como tienen 
relieve, se rompen con más facilidad? ¿Quiénes fueros los responsables de la elección 
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de dichas baldosas? Realmente no parecen las más adecuadas para un paseo que 
quiere facilitar que la gente se pasee y camine. No lo puedo entender. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Gràcies, consellera. 
 
Té la paraula el Govern. 
 
 
Sra. Carme Méndez i Bota (GMBC-E): 
 
Gràcies. 
 
Seré ràpida i concisa, per anar ràpids. La reposició del paviment està dintre del 
pressupost de l’obra? Sí, les actuacions de reparació es realitzen sense cost per a 
l’Ajuntament. 
 
Pel que fa al tema de canviar tantes rajoles i que es trenquen, en aquests moments, 
pel que fa a les possibles causes de les fissures, s’ha encarregat un estudi a la 
Universitat Politècnica de Catalunya, que es troba en elaboració a hores d’ara. 
 
I amb relació a qui són els responsables de la selecció de la rajola, les rajoles i el 
projecte de la Diagonal es va dissenyar per Hàbitat Urbà, amb pressupost de ciutat. 
Llavors, l’elecció del paviment d’aquesta urbanització es va fer basant-se en dos 
paràmetres principals: un disseny arquitectònic identificador de l’espai de la 
urbanització a realitzar, i un conjunt d’especificacions tècniques i mecàniques de les 
peces d’acord amb les condicions d’ús de l’espai. 
 
Si vol més informació, es pot adreçar als companys que té en el sector de l’anterior 
Govern, que són els que van portar a terme l’obra, i li podran facilitar més detall. 
Gràcies. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, consellera Méndez. 
 
La propera pregunta la presenta el Grup Municipal del PP. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Tornem amb una altra pregunta sobre un dels temes importants del districte, i 
importants per a la ciutat. El Pla general metropolità del 1976 establia una avinguda 
que anava des del Pòrtic de la Glòria directament a l’avinguda Diagonal. Això s’ha 
perpetuat durant els anys perquè no hi havia la previsió que la Sagrada Família 
estigués acabada. Ara la previsió de la Sagrada Família és que això s’acabi el 2026. 
L’anterior Govern va iniciar un procés de diàleg amb els veïns, es va crear una taula 
ad hoc per tractar aquest tema, i això va quedar penjat amb un informe tècnic que 
havia de valorar les propostes que havia fet el Govern. En tot cas, era modificar aquest 
passadís central, era evitar que els autobusos aparquessin, i una sèrie de mesures. 
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Senyor regidor, Sr. Magrinyà, torno a parlar de dates, tinc una mica d’obsessió amb les 
dates. Vull saber quina és la seva opinió com a Govern sobre aquest tema, i quina és 
la calendarització, quan es farà, si es farà, i com es farà aquest tema. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller Zayas. 
 
Té la paraula el Govern. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
El Govern anterior el que va fer és canalitzar... En principi hi ha un concurs que havia 
de realitzar el Col·legi d’Arquitectes, un concurs internacional, per desenvolupar el 
desenvolupament d’aquestes dues illes. 
 
Del que va sortir de la modificació del Pla general per poder desenvolupar aquest pla, i 
de l’estudi, implicava més o menys 150 pisos a relocalitzar. Si fa un càlcul vostè, amb 
el cost que té un pis, estem parlant del voltant de 30 milions d’euros. I, evidentment, el 
Govern anterior imagino que havia fet el càlcul pensant que això es pagaria a partir del 
moment en què la Sagrada Família ja estigués construïda, i seguissin venint turistes, i 
es podria finançar des de la iniciativa privada, que és la que ha de proposar la 
calendarització i com assegurar els drets urbanístics en aquest reallotjament. Per tant, 
tot això s’ha confiat a una iniciativa privada. 
 
Nosaltres, com que som un govern que veiem clar que dependre d’aquesta iniciativa 
privada és una cosa que no ens agrada, el que sí que creiem és que cal introduir 
aquests eixos verds a la Sagrada Família per donar alternatives a la mobilitat de 
l’entorn del monument. Treballarem en aquest sentit, però en el marc del procés 
participatiu del PAD i del PAM, que és el que tenim previst en aquest mandat. 
 
 
Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
 
Era estrany que no sortís el procés participatiu. Però quina és la seva intenció? Quina 
idea tenen com a Govern? A part del procés participatiu, que la gent els digui què han 
de fer, vostès com a Govern què volen fer? I quan? 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres hem estudiat la proposta per a la conversió en zona per a vianants que 
proposa l’Associació de Veïns de Sagrada Família, i les diferents entitats, que 
correspon a fer per a vianants el carrer Marina, el carrer Enamorats, el carrer 
Cartagena. Nosaltres ho estem estudiant, ens sembla raonable, i en principi 
treballarem en aquest escenari, però, evidentment, amb un procés participatiu amb els 
veïns. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
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Conseller Magrinyà, ha esgotat el temps, i el conseller Zayas també. 
 
Per tant, passarem a la propera pregunta, que també presenta el PP. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
Gràcies, senyora presidenta. Seré breu. Quatre preguntes: Quins projectes de 
pacificació i de reducció del trànsit de vehicles té previst implementar en el districte 
aquest Govern municipal? Quina és la calendarització d’aquest projectes? Disposen 
aquest projectes d’informes d’impacte econòmic i de mobilitat? En cas afirmatiu, quins 
són i quin és el seu contingut? 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Nosaltres, com hem contestat anteriorment, arrancarem el procés amb la superilla de 
l’Esquerra de l’Eixample, com a experiència per tirar endavant aquest procés. I sobre 
aquesta base, farem un procés participatiu per definir aquesta conversió en zones per 
a vianants, que seran les que ens permetran una reducció de trànsit de vehicles. 
 
També li volem dir que ja hem iniciat aquesta reducció de trànsit de vehicles amb la 
introducció dels carrils bici, dels 350 quilòmetres que l’Ajuntament a Casa Gran està 
iniciant. 
 
I en aquest sentit, el tema és un projecte que en principi anirem avaluant amb l’impacte 
que té en la circulació progressivament, amb els serveis de Mobilitat de Casa Gran. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Conseller Muñoz, li queda molt poc temps. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
 
D’un minut i mig em deu quedar un minut. 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
No li queda un minut, li queda menys. Mig minut, li queda. 
 
 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP): 
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Nosaltres vam demanar un informe d’impacte de mobilitat i d’impacte econòmic de les 
superilles. Havíem fet dues o tres reunions de superilles i l’oficina econòmica em 
sembla que no sabia ni el que era una superilla. No de l’Eixample, sinó en general. 
S’han pacificat els carrers d’Enric Granados, per exemple, que sembla que ha estat bo 
per a la restauració, però per als veïns no. S’ha pacificat el carrer de Provença, que ha 
estat un autèntic desastre per al comerç, perquè han baixat les vendes entre un 30% i 
un 40% en la majoria de comerços, i per als veïns, perquè no volen això. És horrible, el 
que passa al carrer Provença. 
 
Jo voldria saber el que en pensen vostès, no la gent que hi participarà. Jo també hi 
participaré, però què en pensen vostès, com a Govern? 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E): 
 
Aquí hi ha un tema que surt de manera recurrent que cal afrontar. Quan s’ha fet la 
pacificació del carrer Provença i ara que s’ha fet la pacificació de Londres, els 
comerciants el que estan demanant és que es tregui aquesta segona filera de cotxes, 
perquè és la que penalitza l’activitat comercial. Jo crec que precisament en aquest 
procés participatiu s’ha confrontar això, perquè s’ha de confrontar el dret d’uns 
comerciants a mantenir el seu negoci amb el dret d’uns veïns que veuen penalitzat el 
tema de perdre una plaça d’aparcament. I a més a més, hi ha el guany en salut, lligat 
al fet que aquests espais... És a dir, vostè té quotes de micrograms per metre cúbic de 
140 al carrer Aragó, o 200, a Aribau està al voltant de 90 i 80, i en un carrer pacificat 
està a 30 o 40, que són els mínims que exigeix la salut des de la normativa de la Unió 
Europea. Per tant, l’única manera per salvar temes de salut amb el nombre de cotxes 
que tenim és pacificar carrers, i això té uns costos, que és treure cotxes. Hi ha una 
solució més fàcil que és no treure’n, però llavors els comerciants es queixen. Per tant, 
jo crec que la solució és permetre una filera de cotxes i no dos, perquè és el punt de 
trobada de solució en aquest cas. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
 
Moltes gràcies, conseller. 
 
Amb aquesta resposta del Govern donaríem per conclosa la sessió del Plenari de 
Districte. 
 
Vull agrair, als pacients veïns que encara queden aquí, molt sincerament la seva 
atenció. I també vull agrair especialment a tots els companys consellers de tots els 
grups per haver-se comportat i haver fet cas a la Presidència, encara que suposo que 
m’agafaran mania, perquè els tallo, però és que el temps és el que és. Tot i així, el 
Plenari ha durat quatre hores i mitja, que són moltes hores. Moltes gràcies a tots. 

S’aixeca la sessió a les 23.32 hores. 


