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ACTA DEL PLENARI Núm. 11 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

1 de març de 2017 

 

Presidida per l’Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, president del Consell Municipal del Districte, i 

amb la presència de l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte de Gràcia, es celebra la 

sessió ordinària del Plenari del Consell del Districte, corresponent a la data dalt indicada. 

   

Hi són presents els consellers i conselleres: 

 

Grup Municipal de Barcelona en Comú: 

 

Sra. Judith Calabria i Cortecans 

Sr. Robert Soro García 

Sra. Àngels Tomàs i Gonzalo 

Sra. Clara Furriols Espona 

Sra. Marta Duñach Masjuan 

 

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

Sra. Berta Clemente Net 

Sr. Esteve Suñé Daniel 

Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 

Sra. Sílvia Manzano Quintana 

Sr. Jordi Daura Molins 

  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: 

Sra. Alba Metge i Climent 

Sra. Núria Pi i Martínez 

 

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular: 

Sr. Quim Serra Toro 

  

Grup Municipal de Ciutadans: 

Sr. Luis Calonge Coch 

 

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: 

Sr. Alberto Lacasta Huelin 
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Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya: 

Sr. Miguel Raposo Riesco 

 

També assisteixen els regidors adscrits: Ims. senyors Koldo Blanco, del Grup Municipal de Cs, i 

Jordi Coronas, del Grup Municipal d’ERC. 

 

Excusa la seva absència la Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert, consellera del Grup Municipal 

de la CUP. 

 

Inici de la sessió a les 18:35 hores 

ORDRE DEL DIA 

 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Recorda que les declaracions institucionals han de tenir 

majoria qualificada per entrar a formar part de l’ordre del dia del Plenari, i enuncia les tres que 

es llegiran a la sessió d’avui: «Les urnes no es jutgen», amb el suport del Grup Municipal 

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), ERC, la CUP i BC; una declaració contra les 

conductes racistes, feixistes i xenòfobes, i una relacionada amb el Dia Internacional de les 

Dones. Indica que també s’ha incorporat una declaració per la via d’urgència, proposada pel 

Grup Municipal del PSC i negociada amb una altra declaració proposada pel Grup Municipal 

d’ERC, de condemna a la campanya transfòbica d’HazteOir, que ha rebut els vots favorables 

d’aquests dos grups, del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), del Grup 

Municipal de BC i del Grup Municipal de la CUP, i els vots contraris del Grup Municipal de Cs i 

el Grup Municipal del PP. 

 

 

A. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

Es dona per llegida i s’aprova. 

 

 

B. PART INFORMATIVA 

 

B.1 Despatx d’ofici 

 

Es dona per informat. 

 

 

B.2 Cartipàs 
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El secretari informa del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió, que 

passa a denominar-se Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates). 

 

 

B.3 Mesures de govern 

 

B.3.1 Mesura de govern Pla de dinamització comercial de la Vila de Gràcia 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Saluda tothom i explicita que aquesta mesura recull els 

compromisos del Govern amb el comerç de la Vila de Gràcia, aprofitant les sinergies generades 

arran de la creació de la Federació de Comerciants de la Vila. 

 

Posa de manifest que la Vila de Gràcia és un barri amb una intensa vida associativa, amb una 

gran xarxa d’entitats socials, culturals i veïnals que treballen per fomentar els valors de 

ciutadania, civisme i respecte des de la cultura popular, l’acció social, la cultura o la 

col·laboració veïnal, entre altres. Afegeix que el comerç ha estat sempre un motor de promoció 

econòmica del barri, així com de cohesió social dins de la xarxa de carrers i places que el 

formen, i que la recent formació de la Federació de Comerciants de la Vila de Gràcia ha de 

permetre treballar coordinadament per assolir objectius comuns. 

 

Enumera les quatre línies estratègiques de la mesura: treballar per promoure la identitat del 

comerç de Gràcia; crear un model associatiu de treball col·laboratiu conjunt, amb 

acompanyament i reforç de la Federació; dinamització comercial, amb projectes i activitats de 

col·laboració entre entitats comercials, culturals i veïnals de la Vila, i promoure la comunicació 

digital amb un portal web que s’està creant i vincular totes les associacions de comerciants i els 

comerços a xarxes socials com Facebook o Instagram i aplicacions diverses. 

 

A continuació, esmenta els cinc programes que serviran per dur a terme les línies 

estratègiques: 

 

1. Programa de promoció comercial. Es mantenen les quatre campanyes actuals («Les nits 

liles», dues campanyes de sortida del comerç al carrer i la campanya de Nadal), alhora que 

s’intenten repensar les actuacions per singularitzar el districte de Gràcia. Es reforçaran les 

incipients campanyes amb associacions i entitats sectorials de Gràcia, com les relacionades 

amb l’artesania i els llibreters o el «100% Gràcia»; es realitzaran campanyes comercials amb 

els mercats municipals, vinculant-hi molt els comerços dels voltants per fer campanyes 

conjuntes, i es promourà el comerç de proximitat donant suport a les accions de promoció 

d’aquest comerç, vinculant amb el barri els equipaments culturals i socials, etc. 

 

2. Pacte de barri. Es treballarà per la creació d’un pacte de barri que impliqui la definició del 

model comercial de proximitat que es vol al barri; el coneixement d’aquest model pactat; la 

identificació del comerç amb el veïnat; el foment de l’obertura de nous establiments en carrers 
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amb discontinuïtat comercial o d’alta rotació comercial, que no ajuden a la cohesió social de 

l’entorn; un decàleg de compromisos tant del veïnatge cap als comerços com dels comerços 

cap al veïnatge; una campanya de coneixement de la realitat del comerç dels barris als centres 

educatius del districte, i la incentivació de la participació activa del comerç en tots els 

esdeveniments culturals clau de la vida associativa de la Vila (Foguerons, Festa Major, Sant 

Medir, etc.). 

 

3. Programa de suport al comerç singular. Protecció i promoció del comerç històric i emblemàtic 

amb mesures de promoció i professionalització. 

 

4. Reforç del comerç regentat per persones nouvingudes, amb una campanya per intentar 

augmentar l’associacionisme d’aquests comerços i una altra perquè el veïnat els conegui. 

 

5. Foment de l’associacionisme i el treball en col·laboració. 

 

Informa que la despesa global serà de 40.000 euros anuals durant tres anys (2017, 2018 i 

2019), i indica que a la mesura hi ha el detall del calendari i els pressupostos, així com que el 

seguiment de la mesura es durà a terme mitjançant el Consell de Comerç del Districte de 

Gràcia i els indicadors que recull la mesura. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Saluda els assistents i, tot seguit, qualifica la mesura presentada 

de continuista. Entén que les campanyes de Nadal, de comerç al carrer i «Les nits liles» tenen 

molt marge de millora i caldria escoltar els comerciantes, que tenen força idees innovadores a 

aportar. 

 

Està d’acord amb les mesures de promoció de la comunicació digital, però entén que, dins la 

dinamització comercial, cal prioritzar la promoció econòmica, ja que l’objectiu del comerç és 

generar beneficis i incrementar-los, cosa que permet augmentar els llocs de treball, que és el 

que necessita la societat. Considera que la dotació pressupostària de la promoció comercial 

(15.000 € anuals) és insuficient. 

 

D’altra banda, manifesta sorpresa davant el fet que la dotació pressupostària per al suport al 

comerç singular sigui la mateixa (només 2.000 €) que la del programa per a comerços 

regentats per nouvinguts, quan el comerç singular aporta bastant més valor afegit. 

 

També considera insuficient la dotació de 1.000 € anuals per al programa «Pacte de barri», que 

inclou el foment de l’obertura d’establiments en carrers amb poc teixit comercial, la definició 

d’un model comercial de proximitat i una campanya en centres educatius, entre altres mesures. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Saluda tothom i, tot seguit, observa que, si bé el Grup Municipal 

de Cs defensa la generació d’ocupació i de riquesa, el Pla, malgrat el nom, no té com a objectiu 
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principal la dinamització comercial, sinó el foment de l’associacionisme, que no és el que 

necessita Gràcia. 

 

D’altra banda, entén que al Pla manca concreció: únicament es detalla el pressupost global 

(40.000 € anuals), però no hi ha indicadors que permetin fer un seguiment de les consecucions 

del Pla (nombre de persones que es vol que s’associïn, nombre de comerços que es vol que 

s’obrin, etc.). 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Entén que el Pla no representa una gran reforma de la realitat dels 

barris, ni combat problemes estructurals, però inclou un conjunt d’iniciatives positives, com ara 

el reforç del teixit associatiu, el treball col·laboratiu —caldria començar a parlar també de treball 

col·lectiu—, la digitalització de la comunicació, l’optimització de recursos i la protecció del 

comerç tradicional i singular —el Grup Municipal de la CUP no considera incompatible protegir 

el comerç tradicional i fomentar l’associacionisme entre els nous comerciants. 

 

Observa, però, que caldria parlar no només de comerç de proximitat, sinó també d’economia de 

proximitat, d’un model global per al barri que no es limités al comerç, sinó que també impliqués 

reducció d’intermediaris, enfortiment dels vincles de barri i allunyament de les grans empreses, 

que tenen unes dinàmiques de contractació diferents de les del petit comerç. 

 

D’altra banda, observa que cal evitar que la sortida del comerç al carrer provoqui una 

privatització de l’espai públic que altres sectors de l’economia no tenen capacitat de fer, així 

com l’aposta per un model semblant al del Mercat de l’Abaceria, que va més en la línia de 

grans empreses, amb la contractació de mala qualitat que això implica. 

 

Per acabar, subratlla que cal una intervenció pública directa en la distribució per recuperar 

sector secundari i economia productiva. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Valora que s’aposti pel comerç de proximitat, però observa que 

caldria apostar també pels productes de proximitat. 

 

Com a elements especialment positius del Pla, en destaca el portal web, l’aplicació per a 

dispositius mòbils —cal facilitar tant com sigui possible la localització de comerços pel tipus 

d’establiment o pels productes que s’hi venen—, i la campanya amb els centres educatius del 

districte. 

 

Celebra també que es desenvolupi un programa específic per al comerç regentat per persones 

nouvingudes, però troba a faltar mesures antixenòfobes i no racistes. Subratlla que la situació 

administrativa d’una persona no s’hauria d’identificar amb el color de la seva pell, i recorda que 

les catalanes i els catalans tenen arbres genealògics amb diversitat de procedències, però són 

un sol poble. 
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En darrer lloc, demana que s’expliqui a què es refereix el foment de la professionalització que 

apareix al punt 3.3 del document i que ha esmentat el Sr. Lacasta. 

 

Intervé la Sra. Manzano (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Saluda 

tothom i celebra que la Sra. Arnau estigui millor. 

 

Celebra també la mesura creada per a la Vila de Gràcia, però vol saber amb quines entitats 

s’ha treballat; si en són partícips els mercats del districte; si es va treballar al Consell de 

Comerç; si els grups municipals, que podrien aportar idees pel que fa al comerç de proximitat, 

no en poden ser partícips; a quines rutes fan referència les rutes sectorials esmentades en el 

punt 2.1 —manifesta preocupació pel fet que el Govern recomanés en una ruta la Kasa de la 

Muntanya— i si aquesta mesura és només per a la Vila de Gràcia, així com si els recursos 

inclouen els aldarulls del Banc Expropiat, on el regidor Collboni va prometre 25.000 euros. 

 

Afirma que la mesura s’ha creat sense cap consens ni procés participatiu i no concreta ni 

argumenta les mesures, concreció necessària per potenciar l’emprenedoria i la renovació 

generacional de les botigues i fomentar una creativitat que permeti competir davant les grans 

franquícies. Observa que aquestes mesures es podrien vincular amb la mesura d’emprenedoria 

juvenil implantada pel Districte. 

 

Per acabar, subratlla que el comerç necessita accions urgents. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). En primer lloc, diu a la Sra. Manzano que els diners que va 

comprometre el Sr. Collboni eren per al 2016 i ja s’han gastat, i explica que dins d’aquesta 

despesa es van generar unes sinergies amb el comerç. Assenyala que els comerços van 

decidir fer una federació de comerciants, i la gran majoria d’associacions van decidir incloure’s-

hi. Comenta que gràcies als diners emprats en aquest tema, han sorgit totes les demandes, 

consensuades amb els comerciants, i explicita que la mesura de govern surt precisament 

d’aquesta acció de dinamització del comerç a la qual es va comprometre el tinent d’alcalde. 

 

Pel que fa a les crítiques referides al continuisme de la mesura, respon que mantenir les 

accions que funcionen és positiu per al comerç, i insisteix que la mesura s’ha fet amb els 

comerciants, ja que surt de les idees d’aquests sobre com dinamitzar el comerç de la Vila de 

Gràcia. 

 

A continuació, diu al Sr. Calonge que, després que a les comissions consultives posés de 

manifest que la mesura no tenia indicadors, s’hi van incloure, i s’ha facilitat la nova versió a tots 

els grups. 

 

Tot seguit, recorda al Sr. Serra que la mesura de comerç és del districte de Gràcia, de manera 

que no pretén modificar la Unió Europea o tot el sistema econòmic existent. Considera, però, 
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que la mesura és prou agosarada, i observa que el pacte de barri ha de servir precisament 

perquè comerciants i veïnat defineixin el tipus de comerç que volen. 

 

En darrer lloc, diu a la Sra. Pi que hi ha una campanya de foment de la proximitat vinculada a la 

forma d’entendre el comerç de Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Agraeix la inclusió dels indicadors en la mesura, i demana que 

se’n faci una altra per fomentar el comerç de proximitat als barris que veritablement tenen 

problemes de comerç: el Coll i Vallcarca i els Penitents. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Demana al Sr. Lacasta si al Consell de Comerç podria donar resposta 

a les preguntes que no ha pogut respondre aquí per manca de temps. 

 

Intervé la Sra. Manzano (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Afirma, 

pel que fa als 25.000 euros promesos segons el Govern a les consultives, que es va fer una 

paella el Dia de l’Amistat al costat de l’Abaceria que va costar 3.300 euros que encara no s’han 

cobrat. Insisteix que el Govern ha de demostrar que realment té voluntat d’ajudar els 

comerciants, en lloc de carregar tota la feina sobre ells. 

 

 

B.4. Informes  

 

 

B.4.1. Informe del regidor 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Saluda els assistents i manifesta el desig que la Sra. Arnau es 

recuperi ben aviat i pugui reincorporar-se a la vida ordinària. 

 

Com a primer punt de l’informe, enumera algunes de les activitats en curs al districte: el 

Tradicionarius, que enguany celebra els 30 anys, s’allargarà fins al 23 de juny, i hi participaran 

més de 500 artistes d’arreu del món; pels Foguerons de Gràcia, que celebren els 25 anys, 

580 gracienques i graciencs es van desplaçar a Sa Pobla i hi van viure una diada molt emotiva; 

el cor de noies Cantabile va fer el pregó de Sant Medir; s’ha celebrat el carnaval; l’escola Turó 

del Cargol va rebre el premi Participa 2016 de la Generalitat; s’ha obert la cinquena exposició 

del concurs de fotografia Gràcia Solidària; s’ha organitzat l’exposició «Dones del 36» al Centre 

Cívic La Sedeta, on també es va celebrar la trobada amb treballadores de l’antiga fàbrica; ha 

nascut la Federació de Comerciants de Gràcia, amb 11 associacions de comerciants i més de 

380 comerços —la mesura presentada avui complementa la presentada en la sessió anterior, 

de suport al comerç dels barris del nord (Vallcarca i els Penitents, el Coll i la Salut), de manera 

que queda cobert tot el districte—, i s’ha obert la nova convocatòria dels Premis Vila de Gràcia 

—anima tothom a presentar-hi candidatures, fins al 20 de març. 
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A continuació, exposa la situació dels àmbits d’actuació principals i d’algunes actuacions 

concretes. 

 

1. Educació. S’ha fet un salt endavant en la proposta d’educació del districte i es compleix el 

compromís de treballar per una educació pública de qualitat i de proximitat, tot col·laborant amb 

la Generalitat i amb el Consorci per donar resposta a una demanda creixent. El proper curs 

s’obrirà una nova escola de primària amb dues línies a la Vila de Gràcia, i es treballa a 

contrarellotge per tancar la ubicació provisional i la definitiva. D’altra banda, pel que fa a 

l’Institut Vallcarca, molt necessari sobretot per a Vallcarca i amb el qual Gràcia té un deute 

històric, a l’estiu es va descobrir que la ubicació prevista havia estat víctima d’una resolució 

judicial i que, per tant, quedava anul·lada. Des d’aleshores, s’ha treballat per trobar-hi una nova 

ubicació, que finalment serà als Jardins Comas i Llaberia, a 50 metres de l’antiga ubicació, 

proposta que ha rebut el vistiplau del Consorci. Demana la col·laboració de tots els grups 

perquè la Generalitat doti pressupostàriament l’institut tan aviat com sigui possible. 

 

2. Política alimentària. Arran d’una proposta de Gràcia Participa de disposar d’un rebost solidari 

per cobrir una necessitat del districte, necessitat que van fer palesa diferents grups (l’anterior 

CiU, ERC i la CUP) i que es va introduir al PAD com una línia de treball, al gener es va establir 

un compromís amb l’Àrea de Drets Socials per aconseguir un centre de distribució solidària 

d’aliments (DISA), un espai que funciona amb un sistema de punts assignats a cada unitat 

familiar en funció dels integrants que la componen. Les persones que actualment estan 

assistides per Serveis Socials es derivaran a aquest punt amb l’objectiu de dignificar 

l’alimentació, garantir una alimentació més adequada i fomentar la participació i el teixit 

associatiu. Cal trobar l’espai adient per al projecte, que es calcula que comenci distribuint 

200 cistelles, i l’objectiu final és la implementació de la targeta Barcelona Solidària, un sistema 

molt més robust i que dignifica encara més les persones usuàries. 

 

3. Retirada de plaques franquistes. Arran d’un prec presentat pel Grup Municipal de la CUP en 

el primer Plenari, a l’estiu se’n va fer un inventari mitjançant un pla d’ocupació; durant la tardor 

s’han enviat cartes als propietaris de les 166 plaques inventariades, i ja han començat les 

actuacions per retirar 163 d’aquestes plaques (una s’ha conclòs que no feia referència a l’era 

franquista, i en dos casos els propietaris han demanat que no es retiressin). Subratlla que la 

Llei de memòria històrica insta totes les administracions a promoure la retirada de símbols que 

representen una infracció moral envers la memòria de les víctimes del feixisme, que el van patir 

durant la Guerra Civil i durant la dictadura. 

 

4. Pla de dimensionament de recursos humans. Es preveu que l’Ajuntament es doti de 

2.000 places entre jubilacions i noves incorporacions. Al Districte de Gràcia, abans del juny 

s’incorporaran nou persones (dues ja hi treballen), un augment substancial que permetrà 

treballar amb més proximitat, dur a terme més projectes i millorar alguns serveis. 
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5. Nous plans d’ocupació. Sis persones treballaran en promoció econòmica, turisme i comerç; 

en l’àmbit de memòria històrica, es vol desenvolupar un projecte específic en els equipaments 

públics del districte; pel que fa a dinamització comunitària i cohesió social, es treballarà als 

barris de Vallcarca i Penitents; dues persones treballaran en l’àmbit de reparació i manteniment 

de mobiliari urbà, i una persona ho farà en l’àmbit de la Festa Major, que enguany celebra el 

bicentenari. 

 

6. Habitatge. Si bé Gràcia no és un districte amb una pressió elevada en l’àmbit dels 

desnonaments i la vulneració del dret a l’habitatge, el Plenari va tenir constància a la tardor del 

2015 de l’existència de diferents famílies que es trobaven en una situació de vulnerabilitat per 

part d’unes propietats que pertanyien a la Sareb. Des d’aleshores, tant el Districte com 

l’Ajuntament han treballat en col·laboració amb moltes entitats per donar una sortida a aquestes 

famílies, i alguns grups polítics també han fet un seguiment del cas i s’hi han solidaritzat. 

Finalment, es va aconseguir que les dues famílies fossin reallotjades per la Sareb. 

 

7. Plaça de les Dones del 36. Abans de l’estiu va caure una de les tanques de la plaça, i el 

Govern va decidir, atès que la majoria dels grups polítics del Plenari tenien com a principi en els 

seus programes electorals l’obertura d’aquesta plaça, veure’n la dinàmica. S’ha constatat que 

no s’observa un mal ús de l’espai públic —se’n continuarà fent el seguiment— i que és una 

plaça tranquil·la on es desenvolupen diferents activitats amb un alt grau de convivència. D’altra 

banda, no té elements singulars respecte a altres places. Per això, finalment la plaça romandrà 

oberta, de manera que Gràcia ha guanyat una plaça per reivindicar l’espai públic com a espai 

de gaudi per al conjunt de la ciutadania. 

 

8. Pla d’usos. Una de les eines que estableix el Pla, del qual cal fer un bon seguiment, és la 

llista dels establiments del districte, a la qual s’ha de poder accedir fàcilment. Ja hi ha en marxa 

una pàgina web per accedir a tota la informació vinculada als establiments de lliure 

concurrència, i s’han elaborat materials informatius i de difusió perquè la ciutadania conegui el 

treball que es va fer amb una feina molt intensiva durant l’anterior mandat i que ha culminat 

aquest any. 

 

9. Neteja de carrers i places. S’ha desenvolupat un projecte de ciutat amb 4 milions d’euros per 

fer campanyes de comunicació i sensibilització adreçades a comerços, veïnat i turistes. Hi 

haurà vuit informadors dedicats a campanyes de millora de la neteja i dos adreçats als 

comerços. 

 

Informa que el Districte estrena avui compte de Facebook i d’Instagram —convida tothom a 

interactuar-hi—, i anuncia que demà hi ha una sessió informativa a la Biblioteca Jaume Fuster 

per explicar la proposta per a Gràcia de la nova xarxa d’autobús —convida tothom a participar-

hi. 
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Per acabar, d’entre les obres dutes a terme destaca la instal·lació de dos semàfors als carrers 

Torrent del Remei i Farigola, semàfors molt necessaris que milloraran un àmbit molt sensible, la 

seguretat viària en un entorn escolar. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Comença la intervenció plantejant al regidor una pregunta que no 

va contestar en la sessió anterior: vol saber quina és la situació del local de l’antiga comissaria 

de Lesseps, quin ús s’hi donarà, si se n’està negociant la cessió amb alguna entitat o algun 

col·lectiu i si se’n continuarà consentint l’ocupació. 

 

Tot seguit, manifesta preocupació pel fet que el Govern municipal vulgui entorpir o bloquejar la 

feina de l’oposició en no permetre als consellers mantenir converses o reunions amb altres 

treballadors de l’Ajuntament sense haver de demanar autorització. Subratlla que cap govern de 

la ciutat havia actuat així, i posa de manifest que sorprèn que el Govern actual, que sovint 

aplica les normes d’una manera molt laxa o les ignora, actuï d’aquesta manera emparant-se en 

el reglament. Entén que s’estan exercint una fiscalització i un control polític de l’oposició propis 

de països amb un nivell democràtic escàs. Espera que la situació es corregeixi. 

 

Celebra que es comenci a desencallar la situació de l’Institut Vallcarca, però denuncia la manca 

de transparència del Govern, que, davant sol·licituds d’informació, ha facilitat respostes vagues 

i massa genèriques. Assenyala que sovint els grups de l’oposició s’assabenten d’algunes 

qüestions a través de la premsa. 

 

Afirma que també hi ha opacitat entorn de la plaça de les Dones del 36, i observa que si en 

aquest cas no es pot tancar l’espai públic per no privatitzar-lo, caldrà obrir un debat sobre 

espais com els Jardins de Manuel Torrente o els Jardins del Mestre Balcells. 

 

Quant a la reforma del Mercat de l’Abaceria, posa de manifest que el trasllat s’ha endarrerit: es 

preveu traslladar l’envelat el febrer del 2018 i inaugurar-lo el 2021, terminis que incomplirien el 

compromís del Govern de fer el trasllat aquest any. Assenyala, però, que encara hi ha 

possibilitats de fer el trasllat a l’octubre d’enguany i que els paradistes puguin celebrar la 

campanya de Nadal al nou envelat. Demana celeritat en aquest assumpte. 

 

Celebra, en canvi, que s’hagin incorporat propostes dels paradistes a l’envelat provisional, que 

milloraran tant les condicions dels paradistes com la qualitat del servei, i podran servir de model 

per a reformes d’altres mercats. 

 

Exposa que la reducció a travessera de Gràcia de quatre carrils per a la circulació a dos per 

obrir un carril bici ha provocat embussos a l’altura del carrer Bailèn. Pregunta si es va preveure 

la reacció del trànsit o la mesura es va implementar sense haver fet aquesta previsió i ara se 

n’estan patint les conseqüències. 
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En darrer lloc, demana que es confirmi si les línies d’autobús que passen pel carrer Sant Antoni 

Maria Claret es reconduiran a Còrsega. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Agraeix l’informe, però assenyala que el seu grup no comparteix 

les línies estratègiques del Govern. 

 

En primer lloc, no en comparteix les mesures de foment de l’ocupació, si bé celebra que es 

fomenti la creació d’ocupació al Coll i a Vallcarca i els Penitents, foment reclamat des de fa 

temps pel seu grup, convençut que aquests barris necessiten recuperar el comerç i l’ocupació. 

Informa que actualment un 20,3% dels comerços de Vallcarca i els Penitents i un 20,8% dels 

comerços del Coll estan tancats. 

 

En segon lloc, no en comparteix la política de mobilitat. Troba encertat que s’implementin 

mesures per intentar reduir la contaminació i que l’espai sigui dels ciutadans, però considera 

preocupant que l’objectiu d’aquestes mateixes mesures sigui que les persones no surtin dels 

seus barris. Explicita que la gent també fa vida fora del seu barri, del seu districte i, fins i tot, del 

seu municipi, i afirma que mesures com la limitació del nombre de carrils a Príncep d’Astúries 

limiten la mobilitat entre barris. D’altra banda, observa que, si bé promocionar la bici és positiu, 

cal tenir en compte l’orografia de la ciutat, que no permet segons quins circuits, i indica que 

l’opció de la superilla, que pot ser encertada en alguns indrets, no ho és en el Camp d’en 

Grassot, on s’està limitant la mobilitat entre districtes. 

 

En tercer lloc, discrepa de la condescendència del Govern amb col·lectius que no compleixen 

les normes de convivència. En posa com a exemple les festes que se celebren cada diumenge 

a la plaça de la Revolució sense permís, amb l’ús d’un quiosc expropiat per guardar-hi estris i 

prendre’n corrent, fets que tant el Grup Municipal de Cs com el Grup Municipal del PP han 

denunciat en diferents fòrums. Indica que un informe de la Guàrdia Urbana demanat pel seu 

grup constata la presència en aquesta plaça d’un grup anomenat La Polilla. 

 

(Parla algú sense micròfon.) 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Demana silenci i recorda que el públic no té torn 

d’intervenció en aquest punt. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Reprèn la intervenció explicitant que el col·lectiu La Polilla 

constantment celebra festes a la plaça de la Revolució, i assegura que el Govern va mentir 

quan va afirmar que no en tenia constància. 

 

Subratlla que el Govern també permet fer tot tipus de festes sense permís a diferents col·lectius 

antisistema, i que no és igual de permissiu amb les persones de classe mitjana treballadora, 

amb qui aplica les normes de manera bastant contundent. 
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Intervé el Sr. Serra (CUP). Fa constar que el seu grup ha sol·licitat un canvi de data per al 

Consell Escolar, programat per al 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, i el Govern ha 

respost que no és possible. Subratlla que aquesta jornada de lluita implica tota l’esquerra 

independentista, de manera que el Grup Municipal de la CUP no assistirà a cap acte 

institucional que se celebri aquest dia. Demana que s’intenti evitar que aquests actes 

coincideixin amb aquestes diades, i aprofita per comentar que quan es parla de treball de 

cures, no només s’ha de parlar de reconeixement, sinó també de socialització i repartiment del 

treball, així com de les causes estructurals de tot plegat. 

 

A continuació, destaca dos elements positius de l’informe. En primer lloc, celebra la posada en 

marxa del punt de distribució alimentària, recollit al pla de xoc contra la pobresa del seu grup i 

impulsat per Gràcia Decideix. Pregunta quin model de gestió tindrà, amb quin grau d’implicació 

pública, i si serà un model realment solidari i no caritatiu. També vol saber per què no es 

reaprofitaran els excedents alimentaris, element clau de la proposta original. En segon lloc, 

celebra la retirada de les plaques franquistes, primer prec presentat per la CUP com a grup. En 

aquest cas, pregunta al Govern com actuarà en els dos casos en què les comunitats de veïns 

no han autoritzat la retirada. 

 

Respecte a l’àmbit educatiu, demana als representants del Govern a l’Ajuntament i als que ho 

són a la Generalitat que no responsabilitzin l’altre de la manca d’actuació pròpia, que tractin les 

actuacions pendents al Consorci d’Educació i que, en cas de desacord, n’informin. D’altra 

banda, pregunta on s’ubicarà la nova escola de la Vila, que entén que, atesa la manca de 

solars, aniria en barracons, tal com diuen els rumors, i pregunta si la ubicació de l’Institut 

Vallcarca reuneix les condicions necessàries. 

 

Per acabar, exposa que el seu grup va proposar una declaració institucional de suport al 

referèndum d’autodeterminació que ha estat rebutjada pels grups manifestament unionistes, 

com era previsible, però també per l’equip de govern. Subratlla que cal evitar tapar aquest 

conflicte latent, que té un ampli suport social en les causes, i que caldria debatre. Puntualitza 

que per al Grup de la CUP l’autodeterminació no és una qüestió partidista, sinó de mínims 

democràtics, i afirma que no reconèixer el dret a l’autodeterminació és l’assumpció del 

nacionalisme espanyol i de l’statu quo del règim del 78. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Saluda tothom i, tot seguit, posa de manifest dues iniciatives 

proposades pel seu grup i no recollides pel Govern en un primer moment, però que amb el 

temps es dedueix que eren encertades. D’una banda, fa un any el seu grup va presentar un 

prec perquè s’implementés l’àrea verda d’aparcament a les zones del nord del districte que no 

en tenen, i el Govern va contestar que no tenia la certesa de l’impacte d’aquesta mobilitat en 

aquests barris i no sabia com portar-la a terme, a banda dels costos que podia suposar. 

Tanmateix, fa unes setmanes a l’Audiència Pública uns veïns van fer aquesta mateixa petició, i 

el Govern va confirmar que havia detectat el problema de l’efecte invasiu dels aparcaments per 

part de persones que deixen els cotxes allà i després van al centre de la ciutat en metro. 
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Espera que, un cop detectat el problema, s’hi doni solució. D’altra banda, al Plenari celebrat al 

juny del 2016, el seu grup va demanar que es tornés a convocar la Taula del Parc Güell per 

mantenir informats el veïnat, les entitats i els partits sobre l’avaluació de les xifres (nombre de 

visitants i d’entrades, etc.), les propostes de millora del parc i les relacionades amb el 

tancament, així com per recollir les inquietuds dels membres de la Taula. El Govern va rebutjar 

el prec argumentant que els últims cops que s’havia convocat la Taula, en el mandat anterior, 

no hi havia hagut assistència, de manera que no es considerava necessari tornar-la a convocar. 

Observa, però, que si no es convoca no hi ha un espai on tractar els problemes existents, com 

ara el fet que s’impedeixi entrar menjar de fora quan a dins se’n ven, que es retiri el carnet a 

algú per haver-lo deixat a un amic, o que el tancament sembli que hagi esdevingut definitiu, 

quan el Govern actual va retreure al Govern de CiU fins i tot el tancament provisional. 

 

A continuació, demana al Govern que reflexioni sobre si és més fàcil convocar el Consell 

Escolar per explicar les últimes novetats a les AMPA, les escoles i els grups municipals uns 

dies o unes hores abans de fer una roda de premsa i així tenir-los a tots contents i informats, o 

bé fer una reunió en petit comitè, només amb les AMPA, i deixar que l’oposició s’enfili per les 

parets quan s’assabenti de les destacades novetats per la premsa; si és més fàcil fer una 

reunió informativa per als grups municipals i tres entitats per explicar-los detalladament un 

informe relacionat amb les emergències socials i a banda fer una reunió amb una entitat per 

explicar-los què pensa fer el Govern sobre el Rebost Solidari, una iniciativa que han comentat 

diverses vegades i que diferents grups han portat al Plenari, sense comunicar-ho a aquests 

abans de difondre-ho a la premsa, o bé convocar la Comissió de Serveis Socials, explicar-ho a 

totes les entitats i partits presents i estalviar-se així els problemes amb l’oposició per la manca 

d’informació. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). 

Comença destacant dos elements positius de l’informe: celebra la retirada de les plaques 

franquistes, una bona feina que s’ha fet de manera diligent, i la posada en marxa del Rebost 

Solidari, gràcies a la insistència de les entitats de Gràcia i a l’actuació del Govern. Expressa la 

disposició del seu grup per col·laborar en el projecte, i recorda que el Grup de CiU va obrir 

diversos espais com aquest a Barcelona durant el mandat anterior. 

 

Pel que fa a educació, reconeix que el seu grup no va actualitzar el mapa escolar. Explica, 

però, que si no ho va fer va ser perquè la situació demanava altres actuacions urgents: el 

Govern del PSC i d’ICV-EUiA, amb l’objectiu de guanyar vots, es va dedicar a preinscriure 

molts infants en escoles que no existien i, més tard, ICV-EUiA animava les famílies a 

manifestar-se i encapçalava les manifestacions amb pancartes. Esmenta Anxaneta i Univers 

com a exemples de males pràctiques. Ara, el Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates) està preocupat davant la possibilitat que s’orbin escoles sense ubicació definitiva 

ni pressupost per fer-les, pel fet que el Consorci en responsabilitzi l’Ajuntament i viceversa, i 

perquè la manca d’un mapa provoqui situacions perjudicials. Per això, expressa la disposició 

del seu grup per treballar conjuntament en l’elaboració d’un mapa educatiu que es pugui 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

14 /53 
 

executar de manera responsable quan hi hagi pressupost, si el Govern és capaç de superar el 

seu populisme extrem en educació i seure a parlar. 

 

Exposa que durant el mandat del seu grup, les escoles en barracons a Barcelona van passar 

de set a quatre i totes van acabar en vies de resolució, i manifesta molta preocupació per la 

possibilitat que el Govern porti Gràcia a una situació com la del 2011 i que es vagin obrint 

escoles sense tenir el compromís de la Generalitat pel que fa a la dotació pressupostària. En 

aquest sentit, pregunta si el Govern construirà a Gràcia l’escola definitiva si la Generalitat no ho 

fa, i si els grups assumiran la seva responsabilitat en la generació de la situació actual. 

 

Respecte a Camp d’en Grassot, demana que es confirmi si, tal com va afirmar l’alcaldessa, no 

s’hi farà la superilla mentre no s’hagi finalitzat l’Abaceria, finalització prevista per al 2021. 

 

D’altra banda, demana al Govern que exerceixi el lideratge que li correspon i es comprometi 

aquí i ara a lluitar perquè no desapareguin les parades de Pare Claret i els autobusos que hi 

passen. Afirma que la xarxa ortogonal, implantada el mandat passat, permetrà connectar la 

ciutat més ràpidament, però observa que en passar del plànol a la realitat humana, cal fer 

adequacions. Recorda que el seu grup en quinze dies va tornar a posar una parada que 

Mobilitat havia tret, i subratlla que liderar un districte de vegades implica barallar-te amb els 

teus pel teu territori. Li demana al Sr. Badia que faci de regidor de Gràcia i tingui en compte que 

els autobusos esmentats fan d’enllaç amb zones molt allunyades tant de Sagrada Família com 

de Verdaguer i de Joanic. 

 

En darrer lloc, observa que, si bé obrir nous canals de comunicació és positiu, cal que el 

Govern deixi de «governar per Twitter» i comenci a sortir al carrer. Afirma que els que havien 

de governar obeint sovint governen sense voler escoltar ningú. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor) per donar resposta a les qüestions plantejades. 

 

En primer lloc, pel que fa a la comissaria de Lesseps, recorda que es va arribar a un primer 

acord, que s’està revisant per intentar formalitzar la situació actual i garantir la convivència, el 

retorn social i la seguretat. 

 

En segon lloc, diu al Sr. Raposo que ja se li ha comunicat que no es vol fer cap canvi en la 

manera de funcionar pel que fa a les reunions amb membres de l’equip tècnic, i assenyala que 

alguns funcionaris, concretament alguns intendents de Guàrdia Urbana, han manifestat la 

incomoditat que els han generat algunes reunions que han mantingut amb determinats grups 

polítics. Davant d’això, cal actuar conjuntament perquè tothom pugui desenvolupar la seva 

feina amb el màxim rigor possible. Demana a tothom responsabilitat en les reunions amb 

funcionaris, en l’ús de la informació que s’hi dona i les preguntes que es fan. 
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Respecte a la manca de consulta sobre l’obertura de places, recorda que tres formacions 

polítiques ho portaven en el seu programa electoral. 

 

Quant a l’Abaceria, confirma que Mercats ha comunicat un retard en el calendari, retard 

habitual en les fases amb un alt component humà com és la fase de negociació amb els 

paradistes. Afirma, però, que es treballa per intentar que, malgrat els retards, es mantingui el 

calendari global previst. 

 

Pel que fa a la xarxa d’autobusos, indica que no hi ha cap canvi previst, i pel que fa al carril bici, 

recorda que el Pla de mobilitat i el Pla de desplegament de carrils bici eren coneguts per 

tothom. Remarca que el passeig de Sant Joan és una artèria del circuit de bicis que, a més, 

enllaça amb travessera de Dalt, i era una obra ja programada que ara es posa en marxa. 

 

Quant a la preocupació del Grup de Cs per la possibilitat que el Govern no vulgui que les 

persones surtin del seu barri, recorda que l’actuació a Príncep d’Astúries és un projecte liderat 

per les plataformes veïnals i pels veïns, i subratlla que en les sessions participatives la veu dels 

veïns respecte a aquest projecte ha estat bastant unànime. D’altra banda, pel que fa a les 

crítiques a la superilla de Camp d’en Grassot, remarca que la política de superilles a Barcelona 

és un referent internacional i el Govern hi creu: no hi ha superilles en uns barris sí i en d’altres 

no, sinó que hi ha un procés global que respon a la manera d’entendre la mobilitat a la ciutat, a 

un canvi cultural, un procés que es consolidarà amb tots els consensos necessaris. Afegeix que 

en el cas concret del Camp d’en Grassot, tal com va dir en el seu consell de barri i com va dir 

l’alcaldessa, ara és el moment de tenir un mercat provisional, aquest és el projecte que ara 

mateix cal consolidar i, un cop consolidat aquest mercat provisional, es podrà començar a 

parlar d’altres propostes. Observa que per parlar de la idoneïtat del projecte, primer cal saber 

com és aquest projecte, que no es tindrà a curt termini. 

 

Pel que fa als suposats problemes de convivència provocats per determinats col·lectius i a la 

permissivitat del Govern, diu al Sr. Raposo que no hi ha hagut cap augment de queixes 

respecte a altres mandats, i subratlla que la vida associativa al districte de Gràcia és molt viva, i 

aquestes activitats han conviscut pacíficament en el teixit associatiu del districte sense generar 

alteracions. Assegura que, en cas que es produís algun conflicte, s’hi actuaria com correspon. 

 

Coincideix que cal intentar evitar —sovint no és fàcil— que els actes institucionals se celebrin 

en diades assenyalades, i comparteix la importància del 8 de març concretament. Recorda que 

l’acte central de Gràcia relacionat amb el 8 de març enguany se celebra el 12 de març. 

 

Explica que no s’ha pogut incorporar el projecte d’excedents d’aliments al centre DISA perquè 

s’ha dit que no hi encaixa bé, però es pot estudiar la manera d’incorporar-lo a altres propostes, 

per exemple al Mercat de l’Abaceria. 
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Diu al Sr. Serra que no és que les administracions competents en educació eludeixin 

responsabilitats, sinó que cal ser molt clars a l’hora d’explicar què correspon fer a cadascú i 

quins passos cal fer perquè els projectes tirin endavant. Subratlla que fins ara l’Ajuntament ha 

fet tot el que havia de fer. 

 

Pel que fa a la ubicació de la nova escola, comenta que el Consorci ha adquirit un compromís 

tant amb l’escola provisional com amb la definitiva i, en cas que el Consorci retirés aquest 

compromís i, per tant, que la Generalitat retirés el pressupost, el Districte hauria de veure com 

reacciona. Entén que el Consell Plenari del Districte no hauria d’acceptar aquesta possibilitat, ja 

que el compromís de la Generalitat és ferm i cal aconseguir que es compleixi. 

 

D’altra banda, comenta que el fet d’haver de treballar amb altres institucions, en aquest cas el 

Consorci d’Educació, de vegades dificulta els avenços. 

 

Diu al Sr. Serra que el Govern sempre ha deixat clar el seu compromís amb el referèndum 

d’autodeterminació, i entén que el Grup Municipal de la CUP podria haver trobat una declaració 

que rebés el suport suficient. 

 

A continuació, diu a la Sra. Metge que alguns dels temes esmentats es troben al PAD i es 

trobaven al programa electoral, com ara la mobilitat al Coll, la zona verda o el Parc Güell. Indica 

que el PAD té moltes línies que s’estan treballant, que s’obriran diferents espais de participació 

i que s’anirà veient com es consoliden, i recorda que encara queden dos anys i mig de mandat, 

de manera que potser és prematur preguntar com està el PAD. 

 

Sobre el Rebost Solidari, subratlla que es va facilitar molta informació, i indica que el Govern va 

voler que fos la mateixa plataforma, com a principal impulsora del projecte, qui comuniqués la 

iniciativa. 

 

Per acabar, diu a la Sra. Clemente que ell precisament no «governa per Twitter», sinó 

mitjançant el diàleg i les reunions amb les parts implicades en cada qüestió. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). En primer lloc, nega que se li hagi comunicat res respecte a les 

reunions amb treballadors de la casa, si bé és cert que la consellera tècnica s’ha posat en 

contacte amb ell, però entén que el fet que diversos grups s’hagin queixat per l’actuació del 

Govern en aquest àmbit demostra que aquest ha actuat d’una manera diferent de com s’havia 

actuat fins ara. Comenta que potser el Govern no dona prou credibilitat als seus treballadors o 

no hi té prou confiança —el Grup Municipal del PP hi confia plenament. 

 

En segon lloc, posa de manifest que en el cas de la votació sobre els Jardins de Menéndez y 

Pelayo, el Govern defensa una opció diferent de la que va guanyar. 
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En tercer lloc, assenyala que l’empitjorament del trànsit amb la implantació del carril bici 

demostra que no hi ha hagut una bona previsió. Subratlla que l’Ajuntament ha de solucionar els 

problemes i no de crear-ne de nous. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Puntualitza que la declaració institucional que proposava el seu 

grup no era a favor de la independència, sinó a favor del referèndum, i cita Joan Comorera, 

fundador del PSUC, per il·lustrar com s’ha desplaçat l’entorn polític del Govern: «Demanem la 

completa igualtat del dret de totes les nacions, el dret a l’autodeterminació de les nacions. 

Espanya és una nació? Els Països Catalans, el País Basc i Galícia són nacions. Espanya avui 

és un estat imperialista multinacional». 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Aprofita per desitjar a tothom un feliç Sant Medir. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Entén, 

per la intervenció del Sr. Badia, que els autobusos continuaran passant tot el mandat per Pare 

Claret i no es traslladaran a Còrsega. 

 

D’altra banda, puntualitza que no hi ha PAD perquè ningú el va votar, i diu al Sr. Badia que és 

cert que ell no governa per Twitter, però sí que ho fa el seu portaveu. 

 

Per acabar, desitja a tothom molt bon Sant Medir. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Exposa que l’ús de la bicicleta a Barcelona ha augmentat un 

14%, un creixement exponencial mai vist en els usos de mobilitat de la ciutat que demana una 

dotació de carrils bici per evitar problemes d’invasió d’espais, d’accidents, i d’incompatibilitat 

amb altres carrils. 

 

D’altra banda, recorda que l’enquesta sobre els Jardins Menéndez y Pelayo es va sotmetre a 

votació al Plenari, que no va estar d’acord amb el tancament, i el Govern està donant 

compliment al mandat del Plenari. 

 

 

B.4.2 Informe sobre les actuacions realitzades per fer front a les emergències socials al 

Districte de Gràcia. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Exposa que l’informe té l’origen en una proposició aprovada pel 

Plenari l’octubre del 2015 i el grup de treball establert per abordar les emergències socials al 

districte, i indica que aquest serveix per informar el conjunt de veïns i veïnes del que s’està fent 

i per conèixer la concreció a Gràcia de les partides i els serveis implementats en el marc de les 

mesures del Pla de xoc de ciutat, que es van posar en marxa a l’inici del mandat. 

 

Tot seguit, esmenta les accions principals dels quatre àmbits en què es centra l’informe. 
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1. Alimentació. El nombre de beneficiaris de la targeta moneder ha augmentat un 68%, i la 

targeta fons, amb un total de 904 persones beneficiàries, ha augmentat gairebé un 52%. El 

nombre de persones ateses a «Àpats a domicili» ha augmentat un 10% durant el 2016. «Àpats 

en companyia» s’ha mantingut estable perquè el Districte no disposa d’altres ubicacions, però 

s’estan valorant noves ubicacions per ampliar l’oferta del servei. Durant el curs 2015-2016, les 

beques menjador van augmentar un 42,57%, i el curs 2016-2017 l’increment ha estat d’un 

6,72%. Les parròquies distribueixen 1.974 cistelles mensuals, i 417 famílies són derivades de 

Serveis Socials. Es treballa per fomentar un model apoderador que garanteixi l’alimentació 

digna, i es busca ubicació per obrir un centre DISA, un rebost solidari. 

 

2. Pobresa energètica. Es reforça la defensa dels drets energètics amb la creació al gener del 

2017 d’un punt d’assessorament energètic (carrer Francisco Giner), i arrenca la campanya 

informativa «Perquè no et tallin la llum, l’aigua o el gas, posem tota l’energia», sobre el dret als 

subministraments bàsics i la detecció de l’incompliment de la Llei 24/2015 per part de les 

companyies subministradores. 

 

3. Habitatge. El Districte de Gràcia ha estat dels primers a implementar el Servei 

d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació (SIPHO). Els casos de desnonament aturats 

s’han incrementat durant el 2016, amb la col·laboració de la UCER. Hi ha un increment del 

4,77% de persones usuàries ateses, i un 6% de llars ateses mitjançant el servei d’atenció 

domiciliària. Existeix una demanda de 1.841 unitats, adscrites al Districte de Gràcia, amb 

demanda d’habitatge de protecció oficial. Es preveu la construcció de 77 habitatges d’aquest 

tipus. El parc d’habitatges a la Vila de Gràcia és un dels més envellits de la ciutat. A principis 

d’any s’ha començat un cens de pisos buits a la Vila de Gràcia. Està en marxa la campanya 

informativa «Tu tens la clau» perquè els propietaris d’habitatges posin el seu pis a la borsa 

d’habitatge de lloguer municipal, per un lloguer amb preus assequibles i contribució social, 

davant dels abusos privats en l’habitatge de lloguer. 

 

4. Ocupació. S’ha aprovat l’Estratègia per l’ocupació de Barcelona 2016-2020. El Districte de 

Gràcia ha tingut 23 places per implementar projectes amb plans d’ocupació els anys 2015 i 

2016, i 167 persones residents a Gràcia han participat en plans d’ocupació entre el 2015 i el 

2016. Durant el 2015, s’han atès 391 persones mitjançant el programa Làbora, i el 2016, 350. I 

es desplegarà la taula dels districtes amb l’objectiu de compartir les necessitats ocupacionals 

de cada territori per adoptar i desenvolupar les estratègies més adequades per donar-hi 

resposta. 

 

Comenta que l’informe sencer, un document de 64 pàgines, estarà penjat properament al web 

del Districte i podrà ser consultat i treballat per tothom. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Manifesta una queixa pel fet d’haver rebut el document definitiu 

aquest mateix matí. Ho considera poc seriós. Agraeix, però, la gran feina feta pels tècnics i els 
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treballadors del Districte per recopilar i sintetitzar les dades en un informe que recull la diagnosi 

de l’àmbit i les mesures que hi desenvolupa l’Ajuntament. 

 

Tanmateix, entén que el document no va més enllà d’aquesta diagnosi i aquest catàleg, i no 

proposa cap actuació concreta malgrat que en el debat de la proposició del Grup Municipal de 

la CUP que va motivar el document es va afirmar que durant el primer any de mandat es 

concretarien i es desenvoluparien actuacions, ja que no es podia estar permanentment fent 

estudis. 

 

D’altra banda, afirma que no es proposa cap mesura innovadora i efectiva, sinó que es 

proposen actuacions continuistes, i observa que l’augment en el nombre de persones ateses no 

justifica l’alarmisme d’alguns partits, que no beneficia ningú. 

 

En darrer lloc, exposa que l’Ajuntament va tancar el 2016 amb 97 milions de superàvit i recorda 

que l’alcaldessa va afirmar que era una anomalia que hi hagués superàvit amb tants drets 

basics per atendre. Entén, doncs, que o bé ja s’atenen tots els drets bàsics, o bé el Govern ha 

tornat a caure en la demagògia i el populisme que generalment el caracteritza. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Agraeix la presentació de l’informe, però observa que exposicions 

com la de la Sra. Tomàs, atesa la limitació de temps, serien impossibles de seguir sense 

disposar d’informació prèvia, per la qual cosa demana que quan hi hagi informes extensos, se’n 

faciliti un resum al públic assistent. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Coincideix que les mesures tenen un alt grau de continuisme. 

D’altra banda, observa que sovint es faciliten dades sense tenir en compte els primers i els 

últims anys de mandat, en què sol haver-hi increments sobtats i inexplicables de despesa en tot 

allò que té una bona acceptació social. 

 

Considera que el problema de fons és que no es combat la pobresa de manera qualitativa, sinó 

acceptant que és una cosa que existeix en si mateixa, amb la qual s’ha de conviure, sense 

analitzar-ne les causes estructurals, el component de classe que té. Subratlla que si no es 

canvia allò que estructuralment provoca la pobresa, mai es podrà eliminar. 

 

Comenta que, en el cas de l’habitatge, sense una anul·lació i un control del mercat de 

l’habitatge tal com existeix actualment, és impossible posar fi a la pobresa, tenint en compte 

que per a moltes famílies l’habitatge suposa el 30% o el 50% de la despesa. Observa que a la 

majoria dels barris els desnonaments pràcticament s’han duplicat del 2015 al 2016, a causa de 

l’increment dels desnonaments per lloguer, i subratlla que en els barris on els preus del lloguer 

són una mica per damunt de la mitjana, sovint no hi ha desnonaments però sí persones 

expulsades dels barris graciencs a altres barris, on sí que són desnonades. Remarca que si no 

es veu tot el fenomen com una cadena i se’n busca l’origen, no es podrà combatre. 
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Per acabar, exposa que la dada que diu que 1 gracienc de cada 1.000 és desnonat anualment 

significa que a cada comunitat escolar aproximadament entre dues i tres famílies són 

desnonades cada any. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Considera força lamentable que gairebé un any i mig després 

que s’aprovés la proposició del Grup Municipal de la CUP per crear una taula per elaborar un 

pla de xoc contra les emergències socials, es presenti un informe amb dades extretes 

principalment d’informes de ciutat i propostes buides de contingut. D’altra banda, assenyala 

que quan fa un mes es va presentar el document als grups, així com a diferents entitats, se’ls 

va convidar a treballar propostes de cara a la presentació d’una mesura de govern al Plenari 

del Districte. Espera que a la propera sessió realment es presenti aquesta mesura. 

 

Pel que fa al contingut de l’informe —el Grup Municipal d’ERC ha analitzat el document facilitat 

fa un mes, ja que el definitiu s’ha lliurat fa menys de 24 hores—, subratlla que cal augmentar la 

inversió en habitatge social per evitar que els graciencs i les gracienques hagin de marxar dels 

seus barris per culpa de l’esforç econòmic que representen els lloguers al districte (d’un 44%, 

quan es recomana que no passi del 30%). Remarca que la situació és inadmissible, sobretot 

tenint en compte que aquest mandat hi ha un superàvit acumulat de gairebé 200 milions 

d’euros. 

 

Demana al Govern que deixi de fer comunicats i notes de premsa, treballi amb diligència i empri 

les eines que té per donar solucions als problemes dels veïns i veïnes del districte. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Destaca la 

gran tasca que duu a terme l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant les seves polítiques, els 

centres de Serveis Socials i els tècnics, per fomentar la integració i combatre la pobresa, una 

tasca que es va construint mandat rere mandat i que és un dels orgulls de la casa, sigui quin 

sigui el govern que l’encapçali. 

 

Considera, però, que si el grup de treball que havia d’elaborar un pla de xoc social al districte 

només ha donat lloc a un informe que es limita a recollir allò que fa l’Ajuntament, aquest grup 

ha estat un fracàs, un fracàs responsabilitat de la manca d’impuls i lideratge del Govern. 

 

Reconeix que l’informe recull dades interessants que es poden aprofitar, però coincideix que no 

proposa cap iniciativa per lluitar contra les emergències socials a Gràcia. Opina que durant un 

any i mig s’ha desaprofitat l’oportunitat de desenvolupar iniciatives originals i creatives sorgides 

del Districte gràcies a la proximitat que generava el grup de treball per fer front a les necessitats 

socials del districte. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Considera una manca de respecte per la feina duta a terme per 

molts professionals que s’afirmi que l’informe és un simple recull de dades. Subratlla que no es 

tracta de meres dades, sinó de recursos explícits. Concreta que, per exemple, amb les targetes 
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de suport a les famílies i als infants de 0 a 16 anys s’han passat 427.505 euros de diferència en 

positiu a veïns i veïnes del districte de Gràcia. Remarca que s’han destinat molts milers d’euros 

al districte de Gràcia per apaivagar les situacions de desigualtat. 

 

D’altra banda, considera que alguns tenen fixació amb el tema de les notes de premsa. 

Subratlla que el Govern no ha fet cap nota de premsa sobre això, i observa que si algun mitjà 

ho ha tret és perquè L’Independent és a les reunions. 

 

Pel que fa a les modificacions en la versió final del document, explica que s’hi han volgut 

incloure alguns detalls que no afecten el resultat final però que valia la pena recollir en el 

document perquè fos tan exacte i actualitzat com fos possible. 

 

En darrer lloc, subratlla que actuacions com l’ajut a les colònies escolars d’estiu, que no apareix 

a l’informe perquè no forma part de cap dels quatre àmbits a què fa referència, també 

contribueixen a millorar el benestar de les famílies i els infants i a evitar desigualtats.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Comenta que cal treballar a partir de la situació real, que no 

coincideix amb la que expliquen alguns. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Aclareix que 

les mesures que es duen a terme —la majoria, continuistes— són positives, com ho és que se 

n’augmenti el pressupost, però que el problema és que el grup es va crear amb un objectiu que 

no s’ha complert (intentar generar noves idees) perquè el Govern l’ha deixat caure convocant-lo 

quan volia i sovint sense aportar-li contingut. 

 

 

C. PART DECISÒRIA 

 

C.1 Propostes d’acord 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Informa que no hi ha cap punt dins la part decisòria. 

 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

 

D.1.1 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) 

 

1. Instar el Govern del Districte a bolcar-se amb el món de l’esport, tot impulsant un pla que 

compti amb noves mesures de foment per preservar un dels nostres béns més preuats: la 

fortalesa del teixit esportiu gracienc. 
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2. Que el pla es presenti en el termini de 3 mesos i se’n faci seguiment al Consell de l’Esport. 

 

Intervé la Sra. Mayor (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Saluda els 

presents i enuncia la proposició, motivada per la deixadesa del Govern del Districte en l’àmbit 

de l’esport, una peça clau per fomentar la cohesió i la integració social i per inculcar valors 

positius a infants i joves, que alhora és un motor econòmic. Demana que es treballi per cuidar 

l’ampli teixit esportiu de Gràcia, que darrerament ha patit problemes continus (pèrdua de la 

concessió del pavelló del Bàsquet Coll, de la cessió del Camp de l’Àliga i de la concessió del 

Club Esportiu Europa, entitats que no poden créixer per manca d’espais, etc.), davant dels 

quals el Districte no respon. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dona la paraula, abans que iniciïn les intervencions dels 

grups, a un representant del Club Esportiu Europa, que ha demanat intervenir en aquest punt. 

 

Intervé el Sr. Víctor Martínez (Club Esportiu Europa). Saluda tothom i es presenta com a 

president del Club Esportiu Europa, que va renovar la junta directiva fa aproximadament un 

mes. 

 

A continuació, posa de manifest que, davant la pèrdua de la concessió de la gestió de l’Àliga, 

no hi ha un lloc per col·locar els més de 500 nens i nenes que actualment formen part del futbol 

base i de l’escola del Club Esportiu Europa, que dona una cobertura esportiva i social molt 

important al barri. 

 

Indica que la manca de prou claredat en les primeres converses amb el nou gestor impedeixen 

donar explicacions pertinents i convincents als socis i, sobretot, als pares del futbol base, per la 

qual cosa necessita que el Districte (grups de govern i d’oposició) expliqui quines mesures 

impulsarà per ajudar el Club Esportiu Europa i, per tant, resoldre un problema social. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Agraeix la intervenció del Sr. Martínez, a qui felicita pel 

nou càrrec de president, i l’informa que també pot plantejar aquestes qüestions a l’Audiència 

Pública del Districte i al Consell de l’Esport del Districte. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Manifesta el vot favorable del seu grup, que comparteix la 

intervenció de la Sra. Mayor. Subratlla que l’esport, que transmet valors als més joves i permet 

als grans mantenir-se actius i, per tant, guanyar benestar i qualitat de vida, és un element bàsic 

dins la societat. 

 

Coincideix que des de l’any passat diverses entitats esportives han patit contratemps que en 

dificulten l’activitat diària i el servei que aporten al barri. Esmenta la pèrdua de la gestió del 

pavelló del Club de Bàsquet Coll, els problemes dels Lluïsos de Gràcia amb la pista de bàsquet 

i el canvi de titularitat en la gestió del Camp de l’Àliga, que fa que la nova junta del Club 
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Esportiu Europa, que es plantejava la possibilitat d’ampliar l’oferta esportiva amb un tercer 

camp, tingui dificultats per mantenir els equips actuals i el programa de futbol base, molt 

important. 

 

D’altra banda, assenyala que el seguiment del pla al Consell de l’Esport podria ajudar a 

revitalitzar aquest òrgan. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que Barcelona 

no ha de perdre el lideratge que ha tingut històricament en l’àmbit esportiu. D’altra banda, 

subratlla que l’esport promou valors com la vida sana, la responsabilitat individual, el mèrit 

personal i l’esforç. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Expressa el vot favorable del seu grup, convençut que cal planificar 

el desenvolupament del teixit esportiu als barris de Gràcia. Considera que els casos del Club de 

Bàsquet Coll i del Club Esportiu Europa posen de manifest les mancances que hi ha en aquest 

àmbit, i observa que qui ha guanyat el concurs del Camp de l’Àliga és una empresa vinculada a 

l’Opus Dei. Afegeix que caldria facilitar una gestió més directa per part dels ens públics dels 

camps municipals i, alhora, fer-ho compatible amb l’ús per part de les entitats esportives, que 

no s’haurien de centrar tant en les tasques de gestió econòmica, sinó en la gestió esportiva 

dels equips. 

 

Per acabar, demana que el pla que es desenvolupi tingui en compte la intergeneracionalitat, 

sigui integrador tant des del punt de vista social com urbanístic, i no presenti barreres de classe 

ni culturals. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup, que està a favor de fomentar, 

preservar i enriquir la pràctica de l’esport al districte, i està preocupat pel tracte que dona a 

l’esport el Govern municipal, que no té regidor/regidora d’esports —té un comissionat, però no 

és el mateix. Considera que les associacions i els clubs esportius haurien de tenir un 

reconeixement i un suport més gran de l’Administració municipal. 

 

A continuació, exposa tres qualitats de l’esport. En primer lloc, compleix una funció social i 

educativa: transmet a la canalla i al jovent valors de solidaritat, de treball en equip i d’esforç 

personal i col·lectiu. En segon lloc, és bo per a la salut a totes les edats: facilita un bon 

desenvolupament físic i evita problemes de salut. En tercer lloc, és un agent de promoció 

econòmica: l’esport, especialment l’esport de competició, porta associada una activitat 

econòmica de transport, de restauració i de petites compres allà on té lloc, cosa que 

l’Ajuntament de Barcelona no sap veure. Indica que la majoria d’ajuntaments sí que en són 

conscients i ajuden els seus clubs i entitats. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Agraeix la intervenció del Sr. Martínez, a qui recorda que té el 

seu telèfon per a qualsevol cosa que necessiti. 
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Remarca que els esdeveniments que han sacsejat el teixit esportiu són aliens a la decisió 

política del Districte, que treballa per donar solució a cada cas i garantir els serveis que es 

presten a la ciutadania. Concreta que, entre altres coses, l’Institut Barcelona Esports treballa 

per tenir un mapa d’instal·lacions esportives a la ciutat que permeti marcar prioritats, i el Govern 

del Districte fa molta pressió en aquest sentit, i el PAD inclou l’estudi del mapa de pavellons per 

poder solucionar els problemes de manca d’espais on poder jugar. 

 

Assenyala, però, que les línies d’actuació del Districte es van presentar a l’anterior Plenari i en 

el debat amb els grups i amb la ciutadania no va sorgir la necessitat de fer un pla de l’esport, 

que, d’altra banda, requeriria un temps i uns mitjans que fan que la proposició sigui inassumible 

pel Govern i l’equip tècnic. 

 

Per les raons exposades, el seu grup votarà en contra de la proposició. Assegura, però, que el 

Govern continuarà treballant amb l’esport i amb les entitats esportives, continuarà donant-hi 

suport, solucionant problemes i generant espais i dinàmiques inclusives que fomentin l’esport a 

totes les edats i allà on sigui possible. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Expressa el vot contrari del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Mayor (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Agraeix els 

vots favorables i demana al Govern que tingui esperit democràtic i dugui a terme la proposició 

malgrat haver-hi votat en contra, vot contrari que no entén, ja que s’està votant en contra de 

fomentar un pla per preservar el teixit esportiu gracienc. 

 

Reconeix que la cessió dels pavellons no és una decisió política, però observa que el Districte 

podria fer un acompanyament a les entitats per ajudar-les en uns tràmits sovint complicats. 

 

D’altra banda, puntualitza que el Govern no té PAD, com a conseqüència de la seva incapacitat 

per dialogar i per arribar a consensos. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Subratlla que l’Administració té el dret moral i material de promoure la 

cohesió social que poden generar les associacions i els clubs esportius, que fan barri i fan país. 

El seu grup troba a faltar un acompanyament molt més gran de la ciutat i del Districte a 

aquestes entitats. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Aclareix que el vot contrari del seu grup respon a la convicció 

que el que l’esport necessita ara no és un pla, i al fet que el termini de tres mesos seria 

insuficient. 
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Lamenta que es parli de deixadesa del Govern del Districte amb les entitats esportives. 

Assegura que s’hi treballa força i que tant l’equip de govern com els tècnics són al seu costat 

constantment, sobretot quan tenen problemes. 

 

D’altra banda, assenyala que amb el pla proposat es duplicaria feina, ja que ja existeix un pla 

d’esports, que està fent la ciutat de Barcelona, i un pla que marca el mapa d’instal·lacions a tota 

la ciutat. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Coincideix que no tindria sentit duplicar esforços en els deu districtes 

quan la ciutat ja treballa un pla d’esports, que té una inversió específica dins del Districte de 

Gràcia. Lamenta que es critiqui el Districte i no es tinguin en compte les competències de cada 

ens ni l’eficàcia en la gestió pública. 

 

Intervé la Sra. Mayor (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Comenta 

que el Govern anterior, conscient de l’esforç que necessita Barcelona en l’àmbit esportiu, va 

donar a l’esport la importància necessària amb una tinència d’alcaldia pròpia, a diferència del 

Govern actual, que només en té un comissionat. 

 

Pel que fa a la manca de temps, diu al Sr. Lacasta que sent responsable d’esports, joventut i 

part de comerç, hauria d’invertir part del temps en l’esport gracienc, que el mereix. 

 

S’aprova la proposició/declaració de grup amb el vot a favor dels grups municipals Demòcrata 

(PDeCAT-Unió-Demòcrates), ERC, CUP, Cs i PPC i el vot en contra dels grups municipals de 

BC i PSC. 

 

 

D.1.2 Del Grup Municipal d’ERC 

 

Que es porti a terme una consulta ciutadana políticament vinculant per al districte de Gràcia, 

entre el veïnat de l’actual carrer Secretari Coloma, per tal d’eliminar aquest nom del 

nomenclàtor barceloní, amb les opcions de resposta prèviament seleccionades per la Comissió 

de Nomenclàtor del Districte de Gràcia. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Exposa que Joan de Coloma va ser impulsor de la Inquisició a 

Catalunya, va signar, en nom dels Reis Catòlics, el decret d’expulsió dels jueus del Regne de 

Castella, i va ordenar tortures i dictar condemnes a la foguera per a persones que la Inquisició 

sentenciava com a culpables d’heretgia o bruixeria. 

 

Recorda que el carrer Secretari Coloma havia tingut altres noms, com ara carrer d’en Jordà, de 

l’Escorxador o de Pau Alsina, aquest darrer en homenatge al primer diputat català de classe 

treballadora, nom que va ser substituït pel del secretari inquisidor l’any 1942 pel dictador 

Francisco Franco. 
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Considera que cal continuar treballant per eliminar de carrers i places els noms que 

homenatgen figures valorades per la Dictadura, com és el cas de Coloma, representant de la 

intolerància i l’integrisme religiós. 

 

Pels motius exposats, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia, i assenyala que 

és un tema que ja està sobre la taula del Nomenclàtor de Gràcia i que hi ha una plataforma 

veïnal que treballa pel canvi de nom del carrer i perquè s’abordi el debat sobre l’institut que 

porta el mateix nom. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dona la paraula al Sr. Josep Beltri, que ha demanat 

intervenir en aquest punt. 

 

Intervé el Sr. Josep Beltri (membre del Nomenclàtor). Saluda tothom i es presenta com a 

membre del Grup d’Estudis Coll-Vallcarca i del Nomenclàtor. 

 

Coincideix que és intolerable que a Gràcia un carrer dugui el nom d’un personatge facinerós i 

detestable com aquest. Manifesta que la seva preocupació principal és que tothom sàpiga qui 

era aquesta persona, per la qual cosa convida tothom a cercar-ne informació. 

 

Espera rebre ajuda per part de l’Ajuntament per aconseguir, aquest cop sí, que aquest carrer 

tingui un nom adient, d’una persona amb una bona base. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Indica que el seu grup va votar a favor que el tema es tractés a la 

Comissió de Nomenclàtor, que és on correspon tractar-lo. Considera que l’aprovació de la 

proposició que presenta ara el Grup Municipal d’ERC condicionaria la feina de la Comissió, que 

es buidaria de contingut i de capacitat decisòria. 

 

D’altra banda, entén que no convé tornar al revisionisme del 1981, que pot ser perillós, i 

comenta que el que realment necessita el carrer Secretari Coloma és una reforma que l’adapti 

al temps actual. 

 

Atès que el seu grup considera que la decisió sobre el nom d’aquest carrer cal prendre-la 

després que la Comissió de Nomenclàtor de Gràcia hagi fet la seva feina, votarà en contra de 

la proposició. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Exposa que el seu grup no pretén defensar una persona que 

consta a la Viquipèdia com a propulsora de la Inquisició, però observa que si Joan de Coloma 

té un nom no és com a inquisidor sinó com a secretari. Concreta que a la Viquipèdia consta que 

fou secretari i protonotari de la cort dels Reis Catòlics. Independentment de la seva biografia, 

però, no està d’acord que s’utilitzin els noms dels carrers com a eina ideològica. Considera que 

durant aquesta legislatura es fan servir els carrers —en realitat vinculats a una qüestió pràctica, 
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la circulació— per fer política de postureig: el Govern duu a terme polítiques innòcues a efectes 

pràctics per acontentar els seus, en lloc de polítiques que serveixin per solucionar els 

problemes de la gent. 

 

Aclareix que el seu grup no tindria cap problema que es preguntés als veïns del carrer Secretari 

Coloma —només a aquests, ja que serien els afectats pel canvi de nom, perquè haurien de dur 

a terme tràmits per modificar un seguit de documents— si volen el canvi de nom, però no està 

d’acord que la consulta sigui vinculant, ja que qui s’encarrega de vehicular els canvis de nom és 

la Comissió de Nomenclàtor, i per això votarà en contra de la proposició. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Observa que ser secretari al segle XV no era el mateix que ser-ho 

ara, i que el Sr. Joan de Coloma va treballar per la introducció de la Inquisició des de la 

Cancelleria Reial, amb l’objectiu de controlar la societat més enllà dels mecanismes polítics 

tradicionals. 

 

Posa de manifest que el nom actual d’aquest carrer es va posar en un moment en què 

imperava el feixisme, i aquest nom, el d’un inquisidor, va substituir el de Pau Alsina, el primer 

diputat obrer. Entén que no té sentit obviar l’elevat component ideològic d’aquell canvi. 

 

Indica que caldria canviar, també mitjançant consultes populars, el nom de vies com l’avinguda 

del Príncep d’Astúries (històricament, Riera de Cassoles) o el carrer Ramiro de Maeztu 

(feixista, membre de Renovación Española). 

 

Per acabar, demana que si es duu a terme la consulta, es faci també una campanya 

explicativa, neutra però pedagògica, adreçada al veïnat, que entén que si coneix la realitat, 

voldrà el canvi de nom. Explicita el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). 

Expressa el vot favorable del seu grup, i assenyala que el sistema polític actual es basa en una 

democràcia amb dimensió representativa (la ciutadania tria uns intermediaris que la 

representen per dissenyar les polítiques públiques), però la ciutadania, cada vegada més, 

demana mecanismes de democràcia directa, que se la convoqui per exercir directament el seu 

rol de titular, com fa aquesta proposició. 

 

Exposa que les Normes de participació estableixen que les consultes ciutadanes, que 

permeten que l’Ajuntament demani opinió a la ciutadania de més de 16 anys mitjançant el vot 

directe, lliure, igual i secret, s’han d’adreçar com a mínim a un districte, però a Gràcia hi ha 

precedents de consultes adreçades a un territori menor, i en el mandat passat el seu grup ja 

deia que l’univers mínim havia de ser el barri. 

 

Observa que a la Comissió de Nomenclàtor no és nou que es demani el canvi de nom de 

Secretari Coloma, que fa referència a Joan Coloma, que va introduir la Inquisició a Catalunya, 
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canvi de nom defensat per diversos historiadors especialistes en Gràcia, com Joan Lafarga, i 

comenta que hi ha hagut diverses propostes per al nou nom, algunes impulsades pel 

Nomenclàtor i d’altres fins i tot per alumnes de l’institut Secretari Coloma o altres grups de 

persones de Gràcia. Troba positiu que es plantegin tres opcions perquè la ciutadania esculli el 

nom per la carrer. 

 

En darrer lloc, comenta que convindria, si la proposició tira endavant, crear un grup impulsor 

amb participació dels grups municipals per fer-ne un seguiment. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Vota a favor de la proposició i demana al grup proposant que 

aclareixi quin n’és el text definitiu. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Comença dient que el cas d’aquest canvi de nom és un exemple 

d’accions compartides i negociades i d’assoliment d’acords. 

 

Coincideix, però, que aquesta qüestió cal tractar-la a la Comissió de Nomenclàtor, que, de fet, a 

la sessió del 17 de gener ja la va tractar (punt 3 de l’ordre del dia), i va acordar —ara hi ha un 

clima favorable per acordar coses sobre les quals en anterior mandats era més difícil o fins i tot 

impossible avançar— donar llum verda al canvi de nom del carrer i celebrar una sessió 

monotemàtica per valorar noms alternatius, consultar els veïns i les veïnes, etc. La notícia fins i 

tot va aparèixer a L’Independent el 20 de gener, en portada i a la pàgina 2. No entén que el 

Grup Municipal d’ERC, present a la Comissió de Nomenclàtor, ara presenti aquí aquesta 

proposició. 

 

Tanmateix, hi votarà a favor, ja que fa referència a una reivindicació sentida d’antuvi i entén 

que cal treballar per treure dels carrers els noms de personatges que no haurien d’identificar els 

espais públics. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Indica que tant els grups com el secretari disposen de la versió 

definitiva de la proposició, que incorpora algunes esmenes. Explica que les propostes no es 

limiten a tres (serà el Nomenclàtor qui decideixi) i que la consulta serà vinculant políticament i 

per al Districte de Gràcia, de manera que el que s’aprovi al Districte de Gràcia políticament es 

defensi arreu. 

 

Tot seguit, agraeix la intervenció del Sr. Beltri. 

 

Diu al Sr. Raposo, que ha comentat que la proposició buidaria el Nomenclàtor de contingut, que 

en el mandat anterior el Grup Municipal d’ERC va ser el primer a presentar una iniciativa que 

defensava el Nomenclàtor de Gràcia. Subratlla que van ser pioners amb la Comissió de 

Nomenclàtor a Gràcia, que el seu grup sempre defensa i de la qual està molt orgullós. Pel que 

fa a la reforma del carrer, diu que hi està d’acord, però que no és el tema de la proposició. 
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Considera vergonyós que s’afirmi que el secretari Coloma va ser un personatge innocu, i 

observa que quan es posa a un carrer el nom d’una persona, se li està fent un homenatge. 

Subratlla que no es pot permetre que hi hagi un homenatge a persones com aquesta. 

 

Per acabar, aclareix que en principi qui votaria en la consulta serien els veïns del carrer 

Secretari Coloma. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Puntualitza que si considera que es buida de contingut la 

Comissió de Nomenclàtor és perquè s’està proposant tractar en un altre espai un tema que és 

competència d’aquesta comissió i que ja s’hi està tractant. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Aclareix que no ha dit que fos innocu el personatge, sinó la 

política del postureig, la utilització dels noms dels carrers com a eina ideològica. Insisteix que la 

política ha de servir per donar solució als problemes concrets de la ciutadania. 

 

D’altra banda, observa que tots els noms de carrers podrien ser qüestionables per un motiu o 

per un altre, però no és factible anar-se’ls qüestionant tots. Comenta que, en aquest cas, potser 

convindria canviar el sistema de denominació i anomenar els carrers amb lletres i nombres. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). 

Comenta que s’ha equivocat quan ha fet referència al fet que es proposarien tres noms. D’altra 

banda, diu al Govern que celebra el seu suport a la consulta, després d’haver dit no al 

referèndum que proposava la CUP i a treballar per l’esport. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Nega que el Govern hagi dit no a treballar per l’esport. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Afirma que la presentació d’aquesta proposició en aquest 

moment és del tot pertinent, ja que és un tema que ha estat sobre la taula del Nomenclàtor 

diverses vegades i aquesta vegada té més suport social que mai, de manera que cal aprofitar 

per dur a terme el canvi, que en diverses ocasions s’havia conclòs que es faria però no s’ha 

arribat a fer mai. 

 

S’aprova la proposició/declaració de grup amb el vot a favor dels grups municipals d’ERC, BC, 

PSC, Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) i CUP i el vot en contra dels grups municipals de 

Cs i PPC. 

 

 

D.1.3 Del Grup Municipal de la CUP 

 

El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda crear una taula de seguiment dels contractes 

externs del Districte de Gràcia, format per grups municipals i tècnics amb l’objectiu de mantenir 

ordenada i actualitzada la informació sobre contractes externs del districte i facilitar-ne i 
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permetre’n així el control polític en les condicions desitjables d’acord amb la voluntat de 

transparència manifestada repetidament pel mateix Consell Plenari. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Enuncia la proposició i recorda que el seu grup defensa la 

internalització de serveis, però entén que cal conèixer l’estat dels contractes externs i fer-ne un 

seguiment adequat. Afirma que els grups de l’oposició sovint tenen problemes per fer aquest 

seguiment, i comenta que cal parar especial atenció a les pròrrogues automàtiques. Entén que, 

per exemple, el concurs de Ràdio Gràcia es va prorrogar sense passar pel Consell Rector. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Coincideix que cal controlar adequadament la contractació 

externa per evitar excessos de l’Administració i no repetir errors, i troba encertat que 

s’especifiqui que la taula que es creés s’hauria de reunir un cop l’any, ja que, si no 

s’especifiqués, hi hauria el risc que el Govern no la convoqués. Considera, però, que no hi ha 

cap clam social contra l’externalització de béns i serveis ni la creença generalitzada que 

l’externalització doni lloc a una qualitat menor en el servei. 

 

Recorda que el 2013 el seu grup va aprovar la Llei de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, que va tenir continuïtat en la llei catalana l’any següent. Observa que 

aquestes lleis ja estableixen que els contractes realitzats per l’Administració local són 

informació subjecta al règim de transparència i, per tant, s’ha de fer pública, i que l’article 13 de 

la llei catalana ja estableix el que demana la proposició del Grup Municipal de la CUP en els 

atesos, de manera que el que cal fer és demanar que es compleixi la llei vigent. 

 

Pels motius exposats, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Celebra que l’Ajuntament hagi implementat bastants mesures per 

augmentar la transparència, i informa el Sr. Serra que al portal Govern obert del web de 

l’Ajuntament es pot fer un seguiment dels contractes públics i, d’altra banda, properament hi 

haurà la revisió del compte general, en què els grups poden revisar tots els contractes públics. 

Per això, el sorprèn la presentació d’aquesta proposició, si bé està d’acord que es demani més 

transparència, per la qual cosa s’hi abstindrà. D’altra banda, diu al Sr. Serra que el 

Sr. Garganté o els funcionaris poden explicar-li com funciona la base de dades que permet fer 

el seguiment dels contractes públics. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Indica que la funció dels grups de l’oposició és desenvolupar una 

tasca, fonamental, d’impuls i control del govern. Observa que el Govern municipal, per tal de 

fomentar la transparència i el bon govern que sempre pregona, té l’obligació de posar a l’abast 

dels grups la informació necessària per al desenvolupament de la seva tasca. D’altra banda, 

entén que la transparència i la participació han de ser els prescriptors bàsics de l’activitat de 

qualsevol govern democràtic, ja que per poder participar cal disposar de la informació 

necessària, i aquesta informació ha de ser uniforme per a tots els grups. Subratlla que cal 

seguir millorant en aquest aspecte. 
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Per això, el seu grup troba molt positiu que es creï una taula per conèixer i tractar els contractes 

externs i controlar-ne, entre altres coses, les condicions laborals de les empreses licitants, i 

votarà a favor de la proposició. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates).  

 

Posa de manifest que el seu grup ha portat diversos cops el tema de les externalitzacions a la 

Comissió de Presidència, i que a l’Ajuntament de Barcelona el debat sobre externalitzacions i 

municipalitzacions està força viu. 

 

Assenyala que el seu grup, a diferència de la CUP, defensa un model publicoprivat. Entén, 

però, que la proposició no qüestiona el model, sinó que demana una informació que ha de 

permetre fer un debat rigorós, i per això hi votarà a favor. 

 

Comenta que les externalitzacions més grans es van produir amb els governs del PSC i ICV-

EUiA, i que actualment la remunicipalització no està seguint un criteri coherent i estable, cosa 

que fa que el Govern no faciliti informació o la faciliti de manera maquillada, com en l’informe 

«Externalitzacions a l’Ajuntament de Barcelona», que no aportava la informació demanada sinó 

que simplement feia una llista dels serveis de l’Ajuntament. 

 

Per acabar, manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que cal parlar del model de 

gestió de manera responsable i fugint de titulars, amb tota la informació necessària per fer un 

debat seriós. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot contrari del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Subratlla que el Govern està a favor de la màxima transparència 

i del diàleg, un diàleg que, en aquest cas, el grup proposant no ha facilitat. Concreta que se li 

va fer una proposta d’esmena que no va acceptar tot i que semblava que existia un acord previ, 

i remarca que el Govern s’ofereix a realitzar una sessió per revisar els contractes externs del 

Districte amb l’objectiu que els grups disposin de tota la informació. 

 

Indica que, tal com han comentat diversos grups, el procediment dels expedients dels 

contractes és transparent i obert, els grups poden demanar vistes dels expedients, i la 

informació és pública al portal de Transparència. Afegeix que per a tot l’àmbit municipal es 

poden consultar les diferents fases dels contractes (licitació, adjudicació i formalització) a la 

pàgina web, al perfil del contractant i a la plataforma de Contractació, i s’ha creat una pàgina al 

portal de Transparència que explica com es pot obtenir tota aquesta informació. D’altra banda, 

també es publiquen al portal de Transparència de manera trimestral els contractes menors, i 

properament també es vol publicar la relació de contractes modificats del 2016 i tota la llista de 

proveïdors amb els imports adjudicats a cadascun. 
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Considera que no té sentit crear un nou òrgan de fiscalització al Districte quan ja existeixen 

altres mecanismes per exercir-la (accés a la informació ordinària dels consellers, control de 

comptes, etc.). D’altra banda, observa que els òrgans han d’estar reservats per als espais de 

participació, no per a aspectes de gestió interna, i subratlla que el Govern no vol que en cap 

cas es posi en dubte el control i la bona feina que fan totes les persones treballadores del 

Districte. 

 

Insisteix que el Govern s’ofereix per fer una sessió perquè els grups disposin de tota la 

informació, i manifesta el vot contrari del seu grup, que comparteix el fons de la proposició però 

no la forma, ja que se sobrecarregaria el Districte. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Puntualitza que el seu grup coneix els mecanismes existents i els 

empra a bastament, però la taula que planteja la proposició permetria que els grups municipals 

tinguessin un espai per debatre sobre els contractes i fer-ne un seguiment que actualment no 

es pot fer, cosa que fa que, per exemple, es prorroguin contractes sense que els grups se 

n’assabentin. Subratlla que als grups més veterans a l’Ajuntament, que coneixen àmpliament 

els mecanismes, també els passen per alt algunes coses, de manera que és evident que hi ha 

problemes en el seguiment, problemes que se solucionarien amb la creació d’aquesta taula. 

 

S’aprova la proposició/declaració de grup amb el vot a favor dels grups municipals de la CUP, 

ERC i Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el vot en contra dels grups municipals de BC i 

PSC i l’abstenció dels grups municipals de Cs i PPC. 

 

 

D.1.4 Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Que es refaci tota o part de la restauració de la Casa dels Arabescos de manera que aquesta 

sigui respectuosa amb els elements artístics d’aquesta casa dignes de ser mantinguts. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Exposa que la Casa dels Arabescos, un edifici amb uns arcs 

d’estètica àrab situat al pont de Vallcarca, ha estat restaurada recentment, però la restauració 

no ha estat del tot encertada —entén que no s’ha fet de mala fe—, per la qual cosa caldria 

refer-la i donar valor als elements que el tenen. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Expressa el vot favorable del seu grup, que entén que els arcs 

de la Casa dels Arabescos no tenen una catalogació especial que n’exigeixi la conservació, 

però sí un valor sentimental per als veïns de la zona, a més de donar nom als jardins. 

 

Entén que les obres dutes a terme eren necessàries per garantir l’estabilitat de l’estructura 

mentre no es duen a terme les obres definitives, i espera que la restauració dels arcs faci que 
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aquests es conservin en les millors condicions possibles, encara que no tinguin cap valor 

artístic ni especial catalogat. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta l’opinió del seu grup que la presentació d’aquesta 

proposició per part del Grup Municipal de Cs no és coherent amb posicions anteriors d’aquest 

grup respecte al barri de Vallcarca. Entén, doncs, que és una proposició oportunista. Per això, 

no es posicionarà respecte a aquesta proposició. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Entén que el Grup Municipal de la CUP s’hi absté. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Observa que restaurar no és descontextualitzar i que el patrimoni no 

està fet d’elements separats, sinó que és un continu. Pregunta quins criteris s’han seguit en 

aquesta actuació, i subratlla que tota restauració hauria de servir per posar en valor l’element, 

no per ridiculitzar-lo. Explicita que la pròtesi de formigó que s’ha posat en la cara Vallcarca de 

la paret és agressiva, tapa i ridiculitza el que queda, i que els perfils podrien haver estat més 

lleugers, menys agressius. Afegeix que quan es restauri la policromia, la part bonica quedarà 

encarada al carrer Gomis, la part menys visible. Afirma que sense aquest nyap de formigó, 

ambdues parts haurien pogut ser boniques, i pregunta si algú pot intuir ara que allà hi havia una 

casa. Informa que emetrà el vot en la segona intervenció. 

 

Intervé la Sra. Mayor (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Expressa el 

vot favorable del seu grup, que en el mandat passat es va comprometre a restaurar i dignificar 

l’espai al qual fa referència la proposició, per donar resposta a la voluntat dels veïns de 

conservar i dignificar un element que podia esdevenir un element identificador de Vallcarca. 

 

D’altra banda, qualifica la restauració duta a terme de bastant terrible. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup.  

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Explica que el projecte inicial, consensuat amb els veïns, preveia el 

manteniment de la resta de les parets de la casa i no preveia que hi hagués dues àligues de 

150 quilos cadascuna a sobre d’aquestes parets. Tampoc preveia la rehabilitació de la paret 

lateral buscant una simetria. Assenyala que, un cop iniciades les obres, amb els veïns es va 

indicar que des de l’avinguda Vallcarca no es veurien els arcs arabescos d’aquest element i per 

això també es va consensuar, un cop iniciada l’obra, fora de projecte, l’enderroc de la caseta 

que tancava aquest àmbit. Observa que per al manteniment d’aquesta paret era necessària 

aquesta intervenció a la qual s’ha fet referència. També a petició dels veïns, s’han incorporat 

dos elements de pedra, de 150 quilos cadascun, d’1,5 m d’amplada i de 90 cm d’alçada, que 

són les dues àligues que van a la paret, les condicions de la qual feien necessaris els 

contraforts, no només per la seva estabilitat sinó per aprofitar-los com a element d’ancoratge de 

les escultures (les àligues). La situació dels contraforts, els pilars de formigó, la marcava la 

situació original de l’àliga (originàriament només n’hi havia una), i per lligar estructuralment els 
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dos contraforts calia una biga horitzontal, que entén que és l’element més distorsionador de 

l’actuació duta a terme. Comenta que l’execució d’aquesta paret adossada no permetia 

desmuntar més elements d’unes restes cada vegada més reduïdes i en una situació cada 

vegada més precària. 

 

Tot seguit, informa que en la visita d’obres realitzada fa un mes pel Districte, amb els 

responsables de l’obra, els veïns i entitats de la zona, es va poder veure l’actuació i des 

d’aleshores es treballa en una proposta que permeti mantenir els arcs arabescos i que l’espai 

nou que guanyi el barri pugui ser el Jardí dels Arabescos que tots coneixen. 

 

Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Agraeix els vots favorables i les explicacions del Sr. Soro. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Subratlla que no es pot parlar de Vallcarca sense parlar de Núñez i 

Navarro, de solars i d’especulació, i recorda que BC va incomplir un acord que hi havia, amb el 

consens de tot el barri, de no generar més solars. 

 

Indica que el seu grup està a favor d’una restauració que respecti tots els elements que es 

puguin recuperar, i observa que el Govern ha aconseguit passar de parlar de Casa dels 

Arabescos a Jardí dels Arabescos i, d’aquesta manera, ha camuflat la seva errada. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Afirma que el Govern ha demostrat quina és l’estima que té pel 

patrimoni, i observa que, si bé el patrimoni malmès pot replicar-se, mai més no es recuperarà 

l’original. Assenyala que els arcs formen part d’un conjunt, d’uns porxos de l’antiga casa lligada 

al jardí, però han perdut tot el sentit l’un sense l’altre. Subratlla que aquest element forma part 

de la història i de la memòria del barri de Vallcarca, i els veïns, que l’estimen com a element 

identificador del barri, l’han vist menystingut i ridiculitzat. 

 

Tot seguit, indica que el seu grup votarà a favor de la proposició, més per confiança en els 

serveis tècnics del Districte, que entén que faran el possible per arreglar el nyap, que no pas 

per la decisió políticament acceptada de com s’ha fet el projecte. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta que ell sí que confia plenament en l’equip de govern del 

Districte, i és conscient que els seus membres valoren els elements estètics, de manera que 

consideraria injust no donar-los el crèdit que mereixen. 

 

S’aprova la proposició/declaració de grup amb el vot a favor dels grups municipals de Cs, BC, 

PSC, Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), ERC i PPC, i l’abstenció del Grup Municipal de 

la CUP. 
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D.1.5 Del Grup Municipal del PPC 

 

1. Instar el Govern Municipal, conjuntament amb l’Institut de Mercats i representats dels 

venedors, a crear un grup de treball per implementar mesures i campanyes concretes per tal de 

poder incorporar com a usuaris habituals dels mercats municipals la població jove i de mitjana 

edat del Districte. 

 

2. Que s’incorpori dins d’aquestes mesures la previsió pressupostària que garanteix la seva 

implementació i una calendarització d’aquestes. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Enuncia la proposició, motivada pel fet que a Gràcia, un districte 

demogràficament bastant envellit, els joves no són usuaris habituals dels mercats i opten per 

comprar en altres establiments encara que la qualitat del producte pugui ser menor. Exposa 

que, segons dades de l’Ajuntament, el 72% dels usuaris dels mercats tenen més de 40 anys, i 

posa de manifest que, si bé existeix un ampli consens pel que fa al model de mercats que es 

vol impulsar a Barcelona i s’inverteix en millorar-ne les infraestructures i potenciar els productes 

de proximitat i ecològics, s’està deixant de banda l’element més important: la clientela. 

 

Aclareix que la proposició no fixa un termini perquè vol ser una mesura que beneficiï els 

mercats a mitjà i a llarg termini. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa el vot favorable del seu grup, que entén que calen 

mesures estratègiques i a llarg termini com aquesta, que aconseguirà, amb la captació de 

clients joves, uns clients per a molts anys. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta el vot contrari del seu grup, que entén que no es pot 

obviar el passat immediat pel que fa als mercats. Troba que reivindicar el paper social i ampliar 

la base d’usuaris dels mercats és incompatible amb un model de mercat que tendeix, a través 

de l’entrada de grans capitals (supermercats), a la precarietat laboral, la destrucció de llocs de 

treball en superfície i l’elitització del producte de les parades que queden, elements que no 

afavoreixen els mercats i destrueixen teixit de barri. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup, que està d’acord amb la 

proposició tant pel que fa al fons com pel que fa a la forma. 

 

Respecte a la forma, comenta que el seu grup sempre estarà d’acord amb el fet de tenir grups 

de treball per parlar de qualsevol tema. Espera que en aquest grup no s’excloguin, com s’ha fet 

en altres grups i taules, els grups de l’oposició, que també representen part de la ciutadania i, 

en aquest cas, tenen una representació més gran (11 consellers) que el Govern (6). 

 

Respecte al fons, considera que és molt necessari revitalitzar els mercats amb població de 

mitjana edat i, especialment, amb població jove, així com posar en valor la cultura de l’slow 
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shop (el mercat) i promoure la proximitat i la sostenibilitat. Subratlla que comprar al mercat és la 

millor manera d’accedir al producte fresc i de proximitat, i observa que les grans cadenes de 

distribució nodreixen altres establiments amb productes de molts quilòmetres enllà, amb els 

costos socials i mediambientals que això suposa. 

 

Intervé la Sra. Manzano (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). 

Expressa el vot favorable del seu grup, que troba molt positiu que la gent jove adquireixi el bon 

hàbit de comprar als mercats. 

 

Indica que una de les prioritats de l’Associació del Mercat de Lesseps, de la qual és membre, 

és promocionar activitats, com ara classes de cuina, degustacions i nits de tapes, que es 

desenvolupen dins del mateix mercat, i observa que cal evitar dificultar les mesures amb tràmits 

complicats. 

 

A continuació, subratlla que els comerciants no volen papers i paraules, sinó voluntat i fets, i diu 

al Sr. Serra que dins dels «mercats elitistes» hi ha famílies que treballen i cada dia aixequen les 

persianes, i les seves generalitzacions de vegades ofenen els comerciants com ella. Li demana 

que no es limiti a escoltar la gent del seu partit i que no sigui tan excloent. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que, des de la creació de l’Institut de Mercats de 

Barcelona (IMB) l’any 1993, l’objectiu ha estat que els mercats recuperessin una part important 

dels seus clients, que s’havien perdut especialment en la franja de 25 a 45 anys, ja que l’oferta 

d’aquests equipaments comercials no s’adequava a les noves demandes i als nous hàbits de 

consum. Al mateix temps, les noves formes de distribució (hipermercats i supermercats) 

aconseguien altes quotes de mercat. 

 

Així, una de les línies d’actuació estratègiques de l’IMB des de l’inici ha estat la modernització 

dels mercats mitjançant remodelacions parcials o totals per adequar-se a les demandes dels 

ciutadans de les noves generacions i diferents mesures que acompanyen les actuacions 

purament estructurals i arquitectòniques, com ara l’ampliació de l’oferta introduint nous 

operadors (autoserveis, restaurants, botigues especialitzades, etc., que faciliten que l’usuari faci 

tota la compra quotidiana, alimentària i no alimentària, en un sol lloc), l’adequació dels horaris 

comercials als nous hàbits de consum, l’obertura a les tardes o el servei d’aparcament en el 

mateix mercat, quan és factible. 

 

D’altra banda, s’han implementat accions i projectes amb el mateix objectiu, concretats d’una 

manera o d’una altra en el Pla estratègic de mercats 2015-2025, com ara el foment del servei a 

domicili centralitzat; la modificació de l’Ordenança de mercats del 2009, que va introduir els 

productes elaborats; programes educatius com «Mengem sa, mengem de mercat», dirigit a 

infants i joves, i un gran nombre d’altres campanyes adreçades a aquest públic. 
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En darrer lloc, manifesta l’abstenció del seu grup, i subratlla que aquesta abstenció no significa, 

ni molt menys, que no estigui a favor dels mercats, sinó que entén que les polítiques de l’Institut 

de Mercats cal fer-les al Consell de l’Institut, on hi ha tots els grups municipals i els 

representants dels paradistes. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Manifesta l’abstenció del seu grup.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Agraeix els vots favorables, i observa que el fet que els 

paradistes considerin que cal implementar la mesura demostra que no s’està fent el que cal per 

potenciar que la gent jove compri al mercat. 

 

Espera que, per qualitat democràtica, les propostes aprovades per majoria, com aquesta, es 

duguin a terme. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Puntualitza que quan el seu grup parla d’elitització de les parades, 

en cap cas està atacant els paradistes, sinó l’entrada de grans superfícies, que provoca la 

desaparició del paradista o que aquest s’especialitzi en un producte d’elit, forçat per la gran 

superfície. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Recorda al Govern que, per incorporar el jovent als mercats, primer 

cal una bona orientació en el seu itinerari vital, educatiu i professional. Especifica que sense 

una bona orientació que permeti l’elecció d’una bona feina, el jove difícilment podrà disposar de 

recursos per emancipar-se i esdevenir comprador actiu. D’altra banda, explicita que perquè el 

jovent pugui emancipar-se també calen bones polítiques municipals d’habitatge. 

 

Intervé la Sra. Manzano (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Agraeix 

al Grup Municipal del PP la presentació d’aquesta iniciativa. Tot seguit, diu al Sr. Serra que està 

a la disposició de tothom per parlar-hi com a comerciant, i el convida a passar pel mercat per 

conèixer-ne l’ànima, que no té res a veure amb el que es ven a les xarxes i el que es vol vendre 

com a elitista. Subratlla que quan parla d’elitisme o d’especialització està parlant dels 

paradistes, uns comerciants que inverteixen molts diners en les parades, i insisteix que li 

convindria molt parlar amb tothom. 

 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals del PPC, Cs, ERC, Demòcrata (PDeCAT-

Unió-Demòcrates), el vot en contra del Grup Municipal de la CUP i l’abstenció dels grups 

municipals de BC i PSC. 

 

 

D.2. Precs  

 

D.2.1 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) 

 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

38 /53 
 

Que es procedeixi a una reforma exhaustiva dels Jardins de Manuel Torrente per arranjar 

l’espai i millorar-ne les instal·lacions de desguàs. 

 

Es tracta conjuntament amb el prec del PPC (D.2.7). 

 

Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Saluda els 

presents i formula el prec, motivat per la manca d’espais disponibles per a entitats i 

associacions al districte, així com per la forta degradació i els problemes estructurals dels 

Jardins de Manuel Torrente, un lloc on les entitats cada cop organitzen més activitats culturals i 

cíviques. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Subscriu les paraules del Sr. Daura, i hi afegeix que quan plou, la 

plaça de Manuel Torrente, molt utilitzada per entitats i un dels punts forts en festes majors, 

queda impracticable durant bastants dies. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Saluda tothom i informa que s’ha requerit a Parcs i Jardins, 

responsable del manteniment de Manuel Torrente, una actuació de millora immediata en el 

manteniment d’aquest espai públic. Paral·lelament, la Direcció de Llicències i Espai Públic del 

Districte ha començat a treballar en accions de millora de l’espai, concretament del sistema de 

drenatge que, efectivament, no funciona adequadament. Especifica que ahir mateix Parcs i 

Jardins, amb l’acompanyament de tècnics del Districte, va començar a treballar en aquests 

jardins. 

 

Explicita que els precs s’accepten. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Agraeix 

l’acceptació del prec i manifesta la disposició del seu grup per col·laborar en el que sigui 

necessari. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Agraeix l’acceptació del prec i les explicacions, i manifesta el 

desig que la situació es corregeixi al més aviat possible. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Indica que els agraïments es traslladaran als serveis tècnics. 

 

S’accepten els dos precs. 

 

 

D.2.2. Del Grup Municipal ERC 

 

Que els vehicles de gasoil en les línies que passen per la plaça Lesseps i els busos de barri del 

districte se substitueixen per autobusos elèctrics, de gas natural o híbrids. 
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Intervé la Sra. Metge (ERC). Formula el prec, motivat per l’elevada contaminació atmosfèrica 

de Gràcia —un dels dos districtes amb més contaminació atmosfèrica de la ciutat—, la 

contaminació que es concentra a la plaça Lesseps, i l’alta emissió de gasos als barris amb més 

pendent. 

 

Exposa que els autobusos de barri del districte (114, 116, 124 i 129) el 2016 van moure una 

mitjana de 5.300 passatgers diaris en dies feiners, i els autobusos que pugen pel carrer Gran 

cap a Vallcarca, Penitents, el Coll o la Salut (22, 24 i B17), en transporten uns 37.000 cada dia, 

sense tenir en compte el 87. D’altra banda, indica que la ciutat encara té 538 autobusos de 

gasoil, si bé en té 522 de gas natural, elèctrics o híbrids. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Posa de manifest que les línies d’autobús que passen per la plaça 

Lesseps també tenen un impacte en els diferents barris per on passen, i que, atès que la 

contaminació és global a la ciutat, es recomana abordar el problema de les emissions amb visió 

de ciutat. 

 

D’altra banda, indica que la contribució del transport públic en les emissions globals del 

transport a Barcelona és molt baixa en comparació amb la d’altres emissors, i exposa que TMB 

té una gran quantitat d’autobusos híbrids i de gas natural, així com un incipient parc elèctric de 

cinc autobusos, tres d’ells amb càrrega a la cotxera i dos amb un sistema de càrrega 

d’oportunitat al final de la línia. Molts dels altres autobusos tenen sistemes de reducció 

d’emissions contaminants, i molts ja circulen per la plaça Lesseps. Totes les unitats 

incorporades darrerament a TMB són vehicles híbrids i de gas. Pel que fa als elèctrics, el 

mercat encara no és prou madur per pensar en una compra important, però el pla d’empresa de 

TMB preveu la futura incorporació d’algunes entitats. 

 

Per les raons exposades, i atès que la contaminació a la plaça Lesseps no se solucionaria des 

del Districte modificant les xarxes d’autobusos, el prec no s’accepta. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Subratlla que Gràcia sempre ha reclamat un punt de vista 

singular i que, atès que és un dels dos districtes amb més contaminació atmosfèrica, valdria la 

pena prioritzar-lo amb autobusos més eficients al districte. 

 

No s’accepta. 

 

 

D.2.3 Del Grup Municipal d’ERC 

 

Que el Districte de Gràcia informi abans del proper 23 de març de 2017 de la futura ubicació 

definitiva per a les dues línies noves de P3 anunciades. 
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Intervé la Sra. Pi (ERC). Exposa unes dades que han aparegut aquesta setmana a la Guia de 

centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona: «08075621, Escola Gràcia, carrer 

Encarnació, 61». 

 

Celebra que es doti amb una nova escola un barri amb dèficit de places escolars, però subratlla 

que en el darrer Consell Escolar la ubicació dels mòduls provisionals era un secret. Considera 

penós que els grups se n’hagin assabentat per la premsa abans que pel Govern, i considera 

encara més greu que les famílies amb criatures nascudes el 2014 hagin de fer la preinscripció a 

P3 sense saber quina serà la ubicació definitiva de la nova escola. Remarca que l’escola és 

comunitat educativa, barri i cohesió social, i que tenir una escola amb una diàspora de famílies 

de l’altre extrem del barri no és cohesionador ni fa comunitat. 

 

Per aquests motius, presenta aquest prec, que enuncia. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Indica que al setembre començarà una nova escola amb dues 

línies de P3 en una ubicació provisional. Explica que tan bon punt el Consorci va comunicar la 

possibilitat d’obrir aquestes unitats, el Districte es va abocar a buscar una ubicació, en el termini 

més breu possible, perquè la nova escola fos una realitat al setembre, encara que fos en un 

solar provisional. Paral·lelament, el Districte treballa intensament amb el Consorci d’Educació 

per trobar-hi una ubicació definitiva. Assenyala que s’estan valorant diverses ubicacions, però 

que la nova escola s’ubicarà definitivament dins el barri de la Vila de Gràcia. 

 

Observa que cal portar el procés amb la màxima discreció per evitar especulacions i possibles 

increments de costos, i posa de manifest la dificultat de trobar espais adients a la Vila. 

 

Entén que és difícil que en el moment de la preinscripció l’operació estigui tancada, per la qual 

cosa no pot acceptar el prec. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Subratlla que la llavor d’una comunitat educativa cohesionada és la 

proximitat, i que una AFA que sent seva l’escola i que no ha de travessar tot el barri per arribar-

hi és una AFA implicada. 

 

Lamenta que el Govern hagi actuat ocultant informació al veïnat —també als grups— i que 

obligui les famílies a fer una preinscripció a cegues, sense conèixer la ubicació definitiva de 

l’escola. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Remarca que la bona notícia és que la Vila tindrà una nova 

escola que evitarà que hi hagi bolets a les altres i donarà resposta a les demandes d’escola 

pública, cada cop més creixents. 

 

D’altra banda, aprofita per felicitar les persones que reclamaven l’institut Vallcarca, i demana a 

ERC que faci tots els possibles perquè la Generalitat tingui ben aviat el pressupost perquè 
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aquest institut sigui una realitat, després que l’Ajuntament hagi fet el que li corresponia, que era 

proporcionar el solar. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Respon que el seu grup espera que la resta doni suport als 

pressupostos que inclouen l’institut. 

 

No s’accepta. 

 

 

D.2.4 Del Grup Municipal de la CUP 

 

Que es realitzi una diagnosi sobre la freqüència, llocs i horaris de risc, i capacitat de resposta 

respecte a les agressions sexuals tenint en compte la feina feta pels col·lectius feministes del 

districte. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Formula el prec, motivat per les agressions masclistes i sexuals 

que repetidament tenen lloc a la societat, que sovint queden invisibilitzades i en segon pla, que 

tenen molts graus i que formen part de la realitat quotidiana que totes les dones pateixen al 

llarg de la vida. El Grup Municipal de la CUP considera que per poder combatre aquesta 

violència, que té unes causes estructurals, cal una diagnosi acurada i els recursos tècnics per 

donar-hi un autèntic valor estadístic que permeti guiar l’acció futura. 

 

Demana l’acció decidida del Govern, que en el PAD recull els conceptes d’urbanisme feminista 

i coproducció de projectes, amb un àmbit d’actuació referent a temàtiques de gènere. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Afirma que les dades demostren que no s’està fent prou contra les 

violències masclistes ni aquí ni enlloc, però indica que tant a Gràcia com a Barcelona s’ha 

intensificat aquesta lluita. Exposa que l’any passat, a les Festes de la Mercè, es van treballar 

protocols feministes que incorporaven formació, informació i atenció, i a Gràcia s’està 

començant a posar en marxa la taula per fer el protocol contra les agressions sexistes a les 

festes majors i altres espais de festa massius, que començarà amb la identificació de 

situacions, espais i horaris de risc. Indica que a la Festa Major del 2016 només es va denunciar 

una agressió, però el Consell de Dones va tenir en compte totes les agressions sexistes 

detectades per l’Assemblea de Dones Feministes. Coincideix que cal treballar conjuntament 

tenint en compte les iniciatives i feines fetes pels col·lectius feministes del districte. 

 

Assenyala, però, que considera frívol que es parli de la freqüència de les agressions. 

 

Per acabar, accepta el prec, i comenta que convindria compartir i socialitzar les iniciatives, les 

feines fetes i les que es faran al Consell de les Dones de Gràcia. 
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Intervé el Sr. Serra (CUP). Està d’acord que seria molt positiu parlar-ne al Consell de Dones 

de Gràcia, però entén que el Consell de Dones té uns hàndicaps que impedeixen la detecció 

d’aquestes agressions. Afirma que si a la Festa Major de l’any passat només es va denunciar 

una agressió de les moltes detectades, en bona part es deu a una sèrie de condicionants 

estructurals que no es poden salvar tan fàcilment. Opina que si el Consell de Dones fos un 

espai no mixt o un espai que facilités que les dones s’expressessin de manera més fàcil, 

segurament aquests problemes que queden tapats serien més fàcils de detectar. Entén que, en 

aquest sentit, les organitzacions feministes del barri van un pas per davant del Consell de 

Dones. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Insisteix que al Consell de Dones, com podria confirmar la 

Sra. Arnau —aprofita per saludar-la i desitjar-li una ràpida recuperació—, es van tenir en 

compte totes les agressions, encara que no haguessin estat denunciades, i es van recollir a 

l’informe. 

 

Subratlla que sense un treball conjunt de totes no s’aconseguirà elaborar un protocol contra la 

violència masclista al districte de Gràcia, i afirma que hi ha la voluntat que el Consell de les 

Dones de Gràcia en faci un seguiment, 

 

D’altra banda, assegura al Sr. Serra que el Consell de les Dones de Gràcia, al qual ell no 

assisteix, és de les dones de Gràcia. 

 

S’accepta. 

 

 

D.2.5 Del Grup Municipal de la CUP 

 

Que s’iniciï un procés de revisió del Pla d’usos de Gràcia del 2016 participat pel veïnat amb 

l’objectiu d’incloure-hi una regulació pròpia sobre allotjaments turístics que obeeixi a una visió 

global sobre el model per als barris de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i Salut. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta l’opinió del seu grup que l’Ajuntament comet un error 

quan analitza la ciutat i respon en clau de municipi, un intermedi institucional entre el barri i 

l’àrea metropolitana que no serveix com a unitat de mesura per emprendre accions 

socioeconòmiques i culturals. 

 

Entén que amb el Pla d’usos es va desaprofitar l’oportunitat de gestionar els problemes de 

Gràcia amb un model que tingués en compte tots els àmbits d’actuació, ja que no incloïa, entre 

altres coses, els allotjaments turístics o les terrasses, de manera que el resultat és un simple 

pla d’establiments de pública concurrència. 
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Considera que el Pla d’usos no va regular prou algunes zones perimetrals de la Vila i que el Pla 

d’allotjaments turístics en aquestes zones és insuficient, i per això entén que caldria reobrir el 

debat sobre el Pla d’usos per al Camp d’en Grassot i la Salut, amb la voluntat d’acabar de 

blindar aquests barris, i no renunciar, un cop més, a regular des del territori. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Observa que en la part propositiva del prec es parla concretament 

sobre els allotjaments turístics. Demana al Sr. Serra que confirmi que s’està parlant d’això. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Confirma que el text parla d’allotjaments turístics. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Assenyala que el Govern segurament compartiria la necessitat que hi 

hagués un PEUAT d’àrea metropolitana. Recorda que ell mateix en l’últim Plenari fins i tot va 

plantejar que possiblement caldria fer-ho amb una visió molt més amplia, més de territori, a 

escala de Catalunya, si calgués. 

 

Indica que l’objectiu del PEUAT era afrontar de manera conjunta i integradora tota la regulació 

d’allotjaments turístics en consonància amb el model turístic de ciutat per a cadascun dels 

barris i amb una visió des dels territoris, cadascun amb les seves necessitats, però en un únic 

document que aglutinés el model triat. 

 

Exposa que a la zona 2, de la qual formen part els barris a què fa referència el prec, s’estableix 

el manteniment del nombre de places i establiments actuals: no s’admet l’ampliació 

d’establiments existents, i, quan es doni una baixa en el cens per l’establiment, s’hi podrà 

implantar amb uns criteris establerts de distàncies i densitat, en funció de les dimensions dels 

establiments. 

 

Subratlla que el PEUAT va ser aprovat recentment a la ciutat de Barcelona, també gràcies a 

l’abstenció del Grup Municipal de la CUP. 

 

En darrer lloc, puntualitza que la regulació dels establiments d’allotjament turístic es va eliminar 

del Pla d’usos perquè el document inicial del PEUAT ja era més restrictiu que el que es 

plantejava en l’aprovació inicial del Pla d’usos. Per això, el prec no s’accepta. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Comenta que coneix el contingut del PEUAT, i observa que la 

suposada zona de manteniment permet el reagrupament, que entén que es produirà en les 

zones d’alta atracció turística, per la qual cosa caldria blindar el Camp d’en Grassot i la Salut. 

 

No s’accepta. 

 

 

D.2.6 Del Grup Municipal de Ciutadans 
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Que s’obri un debat dirigit a la millora del passeig Turull, per potenciar-lo com una de les vies 

d’arribada al Parc Güell, potenciant d’aquesta manera el barri del Coll i l’aula ambiental Turull. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Enuncia el prec, motivat per les males condicions en què es troba 

el passeig Turull, sense voreres ni parcs i amb un ferm deficient, i on es troba una de les 

entrades al Parc Güell més descuidades. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Puntualitza que el passeig Turull no és al barri del Coll, encara que 

els veïns d’aquest barri el facin servir per la proximitat, sinó al barri de Vallcarca i els Penitents. 

 

Tot seguit, informa que el projecte d’arranjament i reurbanització del passeig Turull està vinculat 

al Pla urbanístic dels Tres Turons i a les actuacions de millora sobre el parc que s’acordin amb 

Urbanisme en el marc d’aquest pla i del concepte de parc que es vulgui implantar en aquest 

àmbit. Per tant, les úniques actuacions que es faran en aquest passeig fora d’aquest marc 

seran de manteniment i d’adequació, per la qual cosa no s’accepta el prec. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Lamenta que no s’accepti el prec. D’altra banda, diu al Sr. Soro 

que per anar del metro al passeig Turull cal passar pel barri del Coll. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Entén que per arribar al passeig de Turull es pot passar per diferents 

barris però que, independentment de quina sigui la parada de metro més propera, és important 

conèixer els barris i parlar amb propietat. 

 

No s’accepta. 

 

 

D.2.7 Del Grup Municipal del PPC 

 

Que el Govern del districte de Gràcia iniciï les acciones necessàries per tal d’arranjar els 

problemes que causa la pluja a la plaça Manuel Torrente. 

 

Tractat conjuntament amb el punt D.2.1. 

 

 

D.3 Preguntes  

 

D.3.1 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) 

 

Quins estudis de mobilitat s’han practicat per posar en marxa i reorganitzar els nous carrils bici 

al barri d’en Camp d’en Grassot i Gràcia Nova? I amb quina participació dels veïns s’ha 

comptat per a dur-ho a terme? 

 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

45 /53 
 

Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Formula les 

preguntes. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que dos dels objectius bàsics de la ciutat de 

Barcelona són reduir la contaminació i millorar la mobilitat dels ciutadans. Per assolir-los, i 

tenint en compte l’ocupació intensiva de l’espai públic amb vehicles privats i que la meitat de la 

contaminació urbana la produeixen els vehicles de combustió, cal actuar directament sobre el 

model de mobilitat, tot implementant línies d’acció amb una mobilitat més sostenible concretes i 

eficaces pensades per combatre l’excés de contaminació. 

 

Aquestes accions s’integren en el Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU), que 

planteja un conjunt de mesures que volen donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, 

fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i reduir l’ús del vehicle privat. El PMU marca 

l’objectiu d’incrementar els desplaçaments amb bicicleta (el mitjà mecànic de desplaçament 

més sostenible) un 67%. 

 

La mesura de govern «Estratègia de la bicicleta per a Barcelona», presentada el 27 de 

novembre del 2015, vol establir mesures més concretes basant-se en el PMU i, entre d’altres, 

inclou la creació de nova infraestructura específica per a bicicletes (carrils bici). 

 

Indica que els carrils bici executats recentment o que es preveu executar a Barcelona s’han 

planificat prioritàriament en l’àmbit de la calçada, i confirma que s’ha fet un estudi de mobilitat. 

Concreta que s’ha analitzat la intensitat mitjana diària (IMD), d’acord amb les dades de volum 

de trànsit diari de les quals disposa l’Ajuntament, tant de les vies d’implantació com de la resta 

de carrers afectats. Assenyala que l’estratègia també vol evitar la circulació de bicicletes a les 

voreres i, per tant, reduir el conflicte amb el vianant. 

 

D’altra banda, informa que el 29 de novembre de 2016 es va celebrar una sessió participativa 

amb veïns per explicar l’estratègia de la bicicleta, i en concret al districte de Gràcia al Consell 

de Mobilitat, i s’hi van explicar els carrils bici que es preveia executar al districte, entre ells els 

del Camp d’en Grassot. 

 

Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Agraeix 

l’explicació, i comenta que el seu grup dona suport a les polítiques adreçades a reduir la 

contaminació, però demana que el Govern faciliti sempre la informació sobre les reunions amb 

els veïns. 

 

Per acabar, envia una abraçada a la Sra. Arnau, a qui desitja que es recuperi, i desitja una 

bona diada de Sant Medir a tothom. 

 

 

D.3.2 Del Grup Municipal de Ciutadans 
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Quants assentaments en solars que serveixen per acumular tot tipus de deixalles tenen 

detectats en el barri del Coll? 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Formula la pregunta, i comenta que els assentaments de gitanos 

procedents de Romania són un problema al barri del Coll, ja que hi ha molts solars on 

s’acumulen deixalles que representen un perill per als veïns i els generen molèsties. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que actualment al Coll hi ha tres assentaments detectats.  

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Pregunta per la ubicació d’aquests assentaments. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que ja ha donat resposta a la pregunta que consta a l’ordre 

del dia. 

 

 

D.3.3 Del Grup Municipal del PPC 

 

S’ha demanat i atorgat permís per realitzar alguna activitat comercial al local de travessera de 

Gràcia, 181, i quines activitats permet realitzar la normativa vigent a aquest local? En cas 

afirmatiu, descripció de l’activitat autoritzada. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Formula la pregunta, motivada per les obres que s’estan 

realitzant al local a què fa referència. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que no s’ha presentat cap sol·licitud de llicència d’activitat, 

que únicament hi ha un assabentat d’obres, i que en aquest local estan permeses totes les 

activitats menys les que estan regulades pel Pla d’usos de Gràcia, que limita activitats de 

pública concurrència. 

 

D’altra banda, observa que el Grup Municipal del PP ha inclòs diverses preguntes en una. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PPC). Agraeix la informació i puntualitza que és una única pregunta 

però formulada mitjançant una oració subordinada. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Observa que hi ha una primera pregunta amb interrogant i, a 

continuació, una segona pregunta sense interrogant. 

 

Tot seguit, desitja una bona festa de Sant Medir a tots i els agraeix l’assistència. 

 

D.4 Seguiment de proposició/declaració de grup o prec 
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D.4.1 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) 

 

Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment a la 

proposició aprovada al plenari del dia 21 de desembre de 2016 sobre la creació d’una taula de 

treball específica amb comerciants, veïns de la zona i grups municipals, per tractar tota la 

problemàtica derivada de la finalització d’obres a la travessera de Dalt. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Enuncia la 

proposició de la qual es demana seguiment, i subratlla que les obres de travessera de Dalt 

afecten veïns i, sobretot, comerciants, especialment del carrer Larrard, especialment pel que fa 

al canvi d’ubicació de la parada del bus turístic, que fins i tot arribava a posar en perill la 

supervivència de molts comerços de la zona. 

 

Posa de manifest que els veïns i els comerciants presents a la sala no han rebut cap mena de 

resposta pel que fa al compliment de la proposició aprovada al desembre. 

 

Intervé el Sr. Enric Cardona (associació de comerciants dels carrers Olot i Larrard i part 

de travessera de Dalt). Saluda els assistents, es presenta, i assenyala que la zona de la qual 

és portaveu és una zona turística amb uns 30 comerços (bars, restaurants, cafeteries, joieries, 

botigues de roba i botigues de records). 

 

Exposa que l’entrada, des del carrer Olot fins a travessera de Dalt, antigament depenia de dos 

autobusos turístics (Julià Tours i Bus Turístic), però el Govern anterior va acordar que s’hi 

mantindria el Bus Turístic i el Julià Tours es desplaçaria. Ara, amb les obres, el Bus Turístic té 

la parada al carrer Escorial, i a la part de dalt d’aquest carrer s’estan obrint negocis de cara al 

turista i pel carrer de darrere, i l’eix comercial és el carrer Larrard. Comenta que fa uns dos 

anys tots els comerços estaven en mans de gent catalana, mentre que ara un 30% dels 

comerços són explotats per gent de fora, ja que els d’aquí marxen perquè no poden fer front a 

lloguers d’entre 3.000 i 5.000 € per locals de 50 metres. Subratlla que si el Govern no ajuda 

aquestes persones, la situació continuarà sent insostenible. D’altra banda, segons les dades de 

què disposa, en uns anys les visites diàries al Parc Güell han baixat de 40.000 a 9.000. 

Consegüentment, les caixes dels comerços també han baixat. 

 

Comenta que en una reunió que es va fer al CAP Larrard es va afirmar que, per evitar que 

succeís el mateix que amb les línies d’autobús convencionals —el veïnat es va queixar que no 

estaven ben ubicades—, quan es parlés del bus turístic es parlaria amb tots els afectats. 

Posteriorment, al desembre, es va aprovar la creació d’una taula de treball, però no n’han tingut 

notícia, i les obres finalitzen d’aquí a dos mesos aproximadament. 

 

Remarca que el barri, molt tancat, només permet un tipus de negoci, dedicat al turista, i diu al 

Govern que si no hi actua, aconseguiran un barri amb locals buits. 

 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

48 /53 
 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Informa que els propers dies finalitza la tercera fase de les obres 

de travessera de Dalt i inicia la quarta i última, corresponent a l’execució de la mitjana. Es 

convocarà la Taula de Seguiment d’Obres de la Travessera de Dalt, que es convoca a l’inici de 

cadascuna de les fases, i hi estan convidats tots els agents (associacions de comerciants i 

veïnals incloses), que hi poden plantejar qualsevol inquietud o demanda. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Subratlla que 

aquest és un dels nombrosos exemples d’incompliment d’una proposició aprovada al Plenari. 

Assegura que els problemes plantejats pel Sr. Cardona no es tracten a la Taula de Seguiment 

d’Obres, per la qual cosa cal crear una taula paral·lela o, com a mínim, reunir-se amb els 

afectats per donar-los alguna solució. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assegura que el Govern es reuneix amb les associacions, amb 

la Taula de Seguiment i amb moltes altres taules per parlar tots els temes que cal parlar, però 

subratlla que no té sentit duplicar taules. Recorda que quan es va presentar aquesta 

proposició, el Govern va dir que la taula proposada tenia lògica dins la Taula de Seguiment, 

que és la que tracta tots aquests temes. 

 

 

D.4.2 Del Grup Municipal de la CUP 

 

Que el Govern del districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment a la 

proposició aprovada al plenari del dia 5 d’octubre del 2016, sobre la construcció d’un centre de 

dia per a la gent gran i persones amb diversitat funcional al barri del Camp d’en Grassot de 

titularitat i gestió completament públiques. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Enuncia la proposta de la qual demana seguiment, motivada per la 

conclusió que bona part del districte, especialment la zona nord-est, està força envellida, així 

com per la manca d’oferta pública, que fa que la llista d’espera per obtenir una plaça de mitja 

jornada sigui de tres anys i la d’ingrés complet, de cinc. Observa que moltes persones 

sol·licitants moren abans d’obtenir la plaça. 

 

Posa de manifest que els darrers mesos han tingut lloc diverses accions reivindicatives, com 

ara una recollida de signatures duta a terme per l’Associació de Cuidadors Familiars, el 

Moviment Popular de Gràcia, l’Assemblea de Pensionistes de Gràcia i l’Assemblea de Dones 

Feministes de Gràcia. 

 

Per acabar, pregunta al president si pot cedir el temps que no ha emprat a la representant de 

l’Associació de Cuidadors Familiars. 

 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

49 /53 
 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Entén que no hi ha cap problema. Informa que, en aquest 

cas, la Sra. Torruella, a qui dona la paraula, disposaria de tres minuts (un d’ells, cedit pel 

Sr. Serra). 

 

Intervé la Sra. Marta Torruella (Associació de Cuidadors Familiars). Saluda els assistents i 

explicita que si ha de tornar a intervenir al Plenari és perquè no s’ha fet el que s’havia de fer. 

Concreta que no s’ha posat en marxa el centre de dia de gestió pública aprovat amb els vots a 

favor de tots els grups excepte Cs. 

 

Subratlla que la manca de suport que suposa el fet de no tenir aquest centre fa que les 

cuidadores —generalment són dones— emmalalteixin, i que la situació —que preocupa avis i 

joves, que veuen com les mares emmalalteixen— els ha dut a endegar accions com la recollida 

de signatures o diverses xerrades. Insisteix que cal actuar immediatament i que aquesta tasca 

no pot recaure sempre en les dones. 

 

A continuació, exposa que ella ha dedicat quaranta anys a cuidar la mare, que va patir tres 

embòlies; fa vuit anys que cuida el pare, amb Parkinson, i actualment també cuida la sogra, 

amb Alzheimer. Tot això, sense cap assegurança ni cap sou. Remarca que, si bé aquest és el 

seu cas, en realitat parla en nom de tot un col·lectiu (dones feministes, Drets per Totes, etc.), i 

qualifica la situació de vergonyosa. 

 

Comenta que aquest matí, mentre recollien signatures al passeig de Sant Joan, no hi havia avi 

ni àvia que no afirmés que el centre és molt necessari, ni dona que no es queixés de les 

conseqüències de no tenir-lo. 

 

En darrer lloc, assegura que la Llei de dependència no ha servit per a res, i s’ha perdut tot el 

que s’havia aconseguit: han retirat l’ajuda per a les cuidadores i triguen dos anys a fer les 

revisions. 

 

Intervé la Sra. Tomàs (BC). Agraeix la intervenció de la Sra. Torruella, que ha exposat un 

tema molt punyent, i informa que el Districte ha tramès a la consellera de Treball, Afers Socials 

i Famílies (Dolors Bassa), i al secretari d’Afers Socials i Famílies (Francesc Iglesies), una carta 

que inclou, entre altres qüestions, els atesos de la proposició del Grup de la CUP, per explicar 

les necessitats del districte en general i del barri del Camp d’en Grassot en particular, i 

demanar la construcció d’un centre de dia per a gent gran i amb diversitat funcional de titularitat 

i gestió públiques. Assenyala que la carta demana una convocatòria de reunió, i convida la 

Sra. Torruella i altres persones afectades a assistir-hi. 

 

Troba adient que es continuï sensibilitzant la ciutadania, però lamenta que s’afirmi que el 

Districte no fa res. Indica que posar en marxa un centre de dia no és fàcil ni ràpid, i assegura 

que el Districte ja ha fet tot el que podia fer fins ara: traslladar la necessitat a la Generalitat, que 

és qui en té les competències. Observa que el pas següent serà la reunió amb la Generalitat. 
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E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

E.1. Declaració institucional per declarar el Districte lliure de tot tipus de conductes racistes, 

feixistes o xenòfobes. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Pregunta si abans de llegir la declaració pot fer una explicació 

breu sobre el fet que va ser el Consell de la Joventut de Barcelona qui va demanar que es 

presentés. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Recorda que l’acord és anar directament a la part 

declarativa. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Aclareix que simplement volia donar valor al Consell de la 

Joventut de Barcelona. Tot seguit, llegeix la declaració: 

 

«Gràcia és un districte acollidor, respectuós amb les diversitats de pensament, cultura, origen o 

religió, on sempre han conviscut sense cap problemàtica persones de diferents procedències. 

 

Des del Districte de Gràcia volem reforçar el compromís per combatre els atacs i les 

discriminacions per raons de raça, color, sexe, cultura, opinió, o per qualsevol altra condició 

personal o social, drets dels quals gaudeix tota persona d’acord amb les declaracions 

universals dels drets humans. 

 

Des de fa un temps, diferents entitats de la ciutat i del nostre districte es van adherint a l’Aixada 

Antifeixista i van declarant les seves seus lliures de tot tipus de conductes feixistes, racistes i 

xenòfobes. Igualment, cal reconèixer la feina per eliminar aquestes conductes que fan diverses 

entitats de la ciutat. 

 

Per tots aquests motius, els sotasignats rebutgem i ens comprometem a treballar per evitar al 

nostre districte tots els tipus de conductes feixistes, racistes i xenòfobes. I ens comprometem a 

treballar per declarar-lo lliure de tot tipus de conductes racistes, feixistes o xenòfobes.» 

 

 

E.2. Declaració institucional pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 

 

Llegeix la Sra. Tomàs (BC): 

 

«El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda:  
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1. Reconèixer la lluita històrica feminista i dels moviments de dones que durant dècades han 

teixit aliances transversals per al reconeixement mutu, l’apoderament de les dones i la justícia 

de gènere, i avui hi continua sent en el nostre districte.  

 

2. Vetllar perquè l’equitat de gènere sigui respectada i garantida incorporant-la en tots els 

espais, contractacions, pressupostos, subvencions, etcètera.  

 

3. Continuar educant els nostres barris en els valors de la coeducació.  

 

4. Garantir la informació necessària perquè les dones puguin exercir el dret al seu propi cos.  

 

5. Impulsar que la construcció dels nostres barris i el seu espai públic inclogui sempre la 

perspectiva de gènere i, per tant, tingui en compte les necessitats d’homes i dones, grans, 

infants i persones amb diversitat funcional, i facilitar la vida quotidiana i la cura de tothom.  

 

6. Afirmar el nostre compromís amb les necessitats i el dret a la cura de la ciutadania al llarg de 

la vida, i que aquesta sigui compartida per ambdós sexes, per l’Administració i la societat. 

 

7. Refermar el compromís del nostre districte contra les violències masclistes i les agressions 

sexistes, treballant en comú les propostes positives generades de les entitats i col·lectius de 

dones i del Districte.» 

 

 

E.3 Declaració institucional de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: «Les urnes 

no es jutgen» 

 

Llegeix la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

«Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i encausats per 

defensar el dret d’autodeterminació dels catalans i catalanes.  

 

Denunciar i condemnar l’abús partidista del poder judicial per part de l’Estat espanyol per atacar 

el procés sobiranista en conjunt i el moviment independentista en concret.  

 

Refermar el compromís del Districte de Gràcia amb el dret d’autodeterminació de Catalunya.  

 

Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Associació 

de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 

Municipis de Catalunya, Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal.» 

 

 

E.4. Declaració institucional de condemna de la campanya transfòbica de HazteOir.org. 
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Llegeix el Sr. Ardanuy (president): 

 

«El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda:  

 

1. Que l’Ajuntament de Barcelona emprengui les accions necessàries per denunciar i aturar la 

campanya que l’associació HazteOir preveu realitzar el proper dia 3 de març a Barcelona sota 

el lema «Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen», atès el seu 

missatge homòfob i transfòbic.  

 

2. Instar la Generalitat a donar compliment a la Llei 11/2014 comunicant aquesta campanya a 

la Fiscalia de Delictes d’Odi per si constitueix causa de delicte, i obrir un expedient, a banda de 

recollir denúncies de persones o col·lectius afectats.  

 

3. Sol·licitar al Ministeri Fiscal que actuï en cas que aquesta campanya vulneri la legalitat vigent 

i al Govern espanyol que iniciï el procediment de revocació de declaració d’utilitat pública a 

l’entitat HazteOir concedida pel Ministeri de l’Interior durant l’etapa del ministre Jorge 

Fernández Díaz, ja que aquesta associació no compleix les finalitats que marca la llei per ser 

considerada com a tal.  

 

4. Declarar l’associació HazteOir i la seva campanya com a no grates al districte de Gràcia i 

instar l’Ajuntament de Barcelona a fer-ho, tal com reclamen les associacions LGTBI de la ciutat.  

 

Fer arribar aquesta declaració al Govern de la Generalitat, al Síndic de Greuges, al Govern 

espanyol i a les associacions LGTBI de la ciutat.» 

 

Un cop llegida la darrera declaració institucional, agraeix a tots els presents l’assistència i el 

bon ordre del debat, i els desitja un bon i dolç Sant Medir. 
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No havent-hi més assumptes per tractar, el president dóna per acabada la sessió ordinària del 

Plenari del Consell de Districte a les 22:35 hores. 

 

Barcelona, 1 de març de 2017. 

 

 

El president,                                                                    El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 

 

 

 

 

 


