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ACTA DEL PLENARI Núm. 12 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

10 de maig 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 

Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert 

  

Grup Municipal de Ciutadans: 

Sr. Luis Calonge Coch 

 

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

 

 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya: 

Sr. Miguel Raposo Riesco 

 

També assisteixen els regidors adscrits: Ims. Senyors Xavier Trias Vidal de Llobatera, del Grup 
Municipal Demòcrata, i Koldo Blanco, del Grup Municipal de Cs.  

 

 

Inici de la sessió a les 18:35 hores 

 

ORDRE DEL DIA 

 

ORDRE DEL DIA 
 
Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dona la benvinguda a tots els assistents al Plenari i 
anuncia el nou regidor adscrit al districte, el Sr. Xavier Trias. Explica que a la Junta de 
Portaveus prèvia a la sessió s’ha decidit incorporar un nou punt a l’ordre del dia, el D.1.6., i 
indica que es tracta d’una proposició amb contingut de declaració institucional vinculada a la 
creació de l’Institut Vallcarca. També assenyala que en el prec 2.2.8 hi ha sol·licitades 
intervencions de quatre veïns, Alexandre Castelló, Ricard Valentí, Carles Muñoz i Joan Xavier 
Sayol, que tindran un minut cadascú per parlar. Puntualitza que tots quatre havien demanat 
intervenir per correu electrònic en temps i forma.  
 
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. Informes  
 
B.2.1. Informe del regidor 
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). Saluda i dona la benvinguda als consellers i conselleres i al 
president, i anuncia que repassarà les dades de les activitats més rellevants que s’han dut a 
terme al districte des del Plenari anterior.  
 
En primer lloc, pel que fa a la convocatòria de subvencions, que ja s’ha tancat, explica que 
aquest any s’hi han presentat 210 sol·licituds, xifra rècord, i les compara amb les 165 de l’any 
anterior. Constata, per tant, que la vida associativa i la demanda de fer activitats a Gràcia està 
en creixement. Assenyala que de moment el pressupost és el mateix, però creu que potser 
caldrà fer un pas endavant, ja que cada cop es reben més sol·licituds per poder dur a terme 
activitats. Indica que per a les entitats el procediment és el de sempre i que ja s’estan tramitant 
les subvencions, i creu que a partir del juliol podran començar a rebre els imports.  
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D’altra banda, destaca que el 21 d’abril Gràcia va celebrar la primera Audiència Pública 
Escolar. Explica que hi van participar 22 estudiants de les escoles Reina Violant, Vida 
Montserrat i Jesuïtes de Gràcia, i de l’Institut Serrat i Bonastre, que durant alguns mesos havien 
estat treballant el tema del dret de les persones refugiades, el dret a migrar. Assenyala que 
l’experiència va ser molt enriquidora perquè les escoles van aportar reptes per a les 
administracions i també reflexions molt necessàries. A més, explica que es va plantejar la 
qüestió de per què hi ha gent que vol aixecar murs i com es poden desfer aquests murs, també 
en el dia a dia dels barris, ja que sovint s’aixequen amb companys de classe o amb veïns. 
Considera que va ser un debat molt profitós i que el format d’audiència pública escolar és una 
idea que cal seguir treballant perquè ofereix un punt de trobada molt interessant amb el jovent 
del barri.  
 
Tot seguit, fa al·lusió a la inauguració de la plaça Cinc d’Oros, que va tenir lloc el 22 d’abril. 
Recorda que era un reclam històric de Gràcia recuperar el nom popular d’aquesta plaça, i 
comenta que, en el marc d’una setmana amb diferents actes per reivindicar els valors 
republicans, es va poder culminar el canvi de nom i fer-ne la inauguració.  
 
També esmenta l’entrega dels Premis Vila de Gràcia, en què es van homenatjar persones i 
entitats de la Vila que treballen en diferents àmbits, totes amb una càrrega de valor molt 
important. Considera que va ser un acte molt emocionant en què es van poder escoltar 
testimonis en primera persona, i afegeix que hi va haver dos premis pòstums molt especials.  
 
A continuació, explica que es va celebrar la vuitena Setmana de la Gent Gran, amb el lema 
«Soc gran, soc barri i... Som Gràcia!», en què es van dur a terme diferents activitats als espais 
del districte i els equipaments impulsades pel Consell de Gent Gran, que fa molt bona feina en 
relació amb la gent gran i les activitats intergeneracionals.  
 
També fa referència al Dia del Comerç al Carrer i explica que la nova Federació de 
Comerciants ja havia llançat una primera activitat conjunta amb el nom de «Gràcia km. 0», que 
va ser tot un èxit de participació i d’activitats, amb concursos d’escacs, tallers de pintar cares, el 
premi del Concurs d’Aparadors de Sant Jordi, xerrades, pintures murals, música itinerant, etc.  
 
Tot seguit, fa un repàs als actes que tindran lloc pròximament. Així, explica que el 21 de maig 
tindrà lloc la Diada Castellera, en què se celebraran els 20 anys dels Castellers de Gràcia. 
També fa referència a la Setmana Verda del Coll. En aquest sentit, puntualitza que la 
Primavera Verda va ser guardonada als Premis Vila de Gràcia, i constata que aquest any la 
Setmana Verda comptarà amb la participació de tot el teixit dels comerços i els restauradors del 
barri, en el marc del projecte «Coll Amunt!», per donar a conèixer, dinamitzar i revitalitzar tota 
l’activitat comercial del Coll.  
 
Pel que fa a les festes majors, explica que la Festa Major de la Teixonera arrenca el 21 de 
maig, junt amb Mas Falcó i Penitents, que la Festa Major del Coll comença el 2 de juny, i que la 
Festa Major del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova arrenca el 23 de juny.  
 
Quant a la Festa Major de Gràcia, recorda que enguany se’n celebra el bicentenari, i fa al·lusió 
a l’esforç titànic que ha dut a terme la Fundació, a través de tots els seus carrers, per celebrar 
els 200 anys de la festa. En aquest sentit, aprofita per agrair la col·laboració de tots els partits 
polítics, que van fer possible atorgar a la Fundació de la Festa Major la Medalla d’Or al Mèrit 
Cultural de la ciutat. Així mateix, agraeix la col·laboració de la Generalitat i la Diputació de 
Barcelona, que han apostat decididament per la singularitat d’aquesta celebració.  
 
En relació amb la Festa Major, comenta que un dels espais centrals és l’envelat, als Jardinets 
de Gràcia, on es concentraran prop de 400 activitats i hi participaran desenes d’entitats, que hi 
traslladaran les seves activitats per poder-lo nodrir de vida i de cultura durant els dies de la 
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festa, que finalitzarà el 21 d’agost. Afegeix que després continuaran celebrant-se actes durant 
tot l’any a diferents punts de Gràcia, entre els quals destaquen, a banda de l’envelat, el 
guarniment del carrer Gran, que és una de les propostes que va sortir en el procés participatiu i 
que més il·lusió els fa; els enramats, un dels guarniments històrics de Gràcia, o les catifes 
florals. A més, comenta que hi haurà un seguit de publicacions i d’exposicions sobre la història 
de la festa popular i la història de l’art efímer. Per acabar, explica que durant els dies de la 
Festa Major, aprofitant que calia repintar la façana del Districte, s’hi presentarà una proposta 
artística d’art efímer que recordi la festa i els seus valors.  
 
D’altra banda, quant al mapa d’equipaments del districte, afirma que segurament en els propers 
mesos podran presentar una mesura que englobi tota la proposta d’equipaments actual. En 
aquest punt, vol fer èmfasi en la inauguració del CAP Vila de Gràcia-Cibeles, un CAP molt 
reivindicat que serà el centre de referència per a 25.791 veïns i veïnes. En aquest sentit, afirma 
que hi ha una aposta molt decidida per reforçar el circuit d’atenció primària i lligar-lo amb la 
salut comunitària, per la qual cosa aquest CAP té una importància cabdal. Amés, afegeix que 
s’hi concentrarà tot el tractament de salut mental, un aspecte que a Gràcia és rellevant i 
singular.  
 
 
Tot seguit, fa referència a dos nous equipaments a Vallcarca: Can Carol i l’antic Consolat de 
Dinamarca, que es convertirà en l’equipament Junyer-Canals. Recorda que van ser reivindicats 
el 2014, a les jornades «El barri que volem», i explica que durant aquests anys se n’ha treballat 
una proposta d’usos veïnals i cívics amb els veïns i que, posteriorment, es va fer un concurs 
que l’endemà mateix es farà públic. En relació amb Can Carol, comenta que la primera decisió 
que van prendre va ser mantenir-ne l’arquitectura existent. En aquest sentit, mostra la proposta 
del projecte guanyador i la distribució dels espais, com també fa amb el projecte de Junyer-
Canals. Explica que treballaran amb els dos guanyadors per incorporar petits ajustos que els 
tribunals que van fer la tria van indicar, com per exemple elements de façana, i que acabaran 
de decidir els usos veïnals finals i la gestió de cada equipament durant els mesos següents.  
 
D’altra banda, quant a la política esportiva, explica que, arran de les diferents licitacions que hi 
ha hagut, té força presència a Gràcia. Assenyala que avui dia Gràcia és un districte de 
referència pel que fa a la promoció de l’esport base en nens i nenes. Quant a l’aportació 
econòmica del Districte i de l’Institut Barcelona Esports per al foment de l’esport i la gestió dels 
equipaments, assenyala que en els dos mandats anteriors havia estat d’uns 100.000 euros, 
mentre que entre el 2016 i el 2017 la quantia s’ha elevat fins als 304.000 euros. Per tant, 
constata que pràcticament s’han triplicat les ajudes i afirma que si Gràcia ja era un dels 
districtes amb una proposta esportiva més potent, en aquests dos primers anys de mandat han 
aconseguit acompanyar aquesta proposta del finançament que requeria.  
 
A continuació, indica que també estan treballant conjuntament amb l’Institut Barcelona Esports 
en el foment de les homologacions, una de les línies que moltes entitats no tenien 
desenvolupada malgrat ser molt important, ja que el fet d’estar homologat permet accedir a 
beques per als esportistes i a noves subvencions. D’altra banda, assenyala que també volen 
aplicar en l’àmbit esportiu els cursos de formació de gestió d’equipaments i d’accés a 
subvencions que s’han dut a terme en l’àmbit cultural. 
 
D’altra banda, pel que fa als usos de les instal·lacions, puntualitza que la gestió de la 
instal·lació i els seus usos són coses diferents. Considera molt important entendre que en el 
cas dels equipaments municipals el que es busca és garantir l’accés a l’esport al màxim 
nombre de persones i, alhora, donar resposta als esports minoritaris. Subratlla que el rol de 
l’Administració pública és poder atendre tots els esports, sobretot els que sovint tenen menys 
recursos per poder accedir a instal·lacions. A això s’afegeix tenir una gran sensibilitat per totes 
les entitats i els clubs amb una llarga trajectòria al barri i que, a més, hi puguin estar arrelats, 
motiu pel qual en tots els concursos s’introdueix la clàusula de l’usuari preferent, que permet 
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que aquest usuari, en cas que existeixi, pugui tenir un ús preferent a la instal·lació. A més, 
explica que com que aquestes instal·lacions estan reglades per preus públics que aprova el 
Districte, es garanteix que el canvi de gestió d’un equipament en cap cas suposi un canvi en els 
preus a pagar per l’ús de l’equipament.  
 
A continuació, exposa la seva intenció d’iniciar un grup de treball per reflexionar més sobre 
aquestes qüestions. Així, expressa la intenció d’estudiar si en els nous plecs de concursos es 
poden introduir encara més elements que permetin recollir tres idees: en primer lloc, garantir 
que tothom pugui accedir a l’esport, i subratlla que per això existeixen les instal·lacions 
municipals; en segon lloc, fomentar l’esport en totes les seves disciplines, i concretament, des 
de l’àmbit municipal, els esports més minoritaris, i, finalment, reconèixer i poder garantir que les 
entitats amb un arrelament al barri puguin tenir un ús preferent de les instal·lacions. En aquest 
punt, assenyala que es troben amb unes legislacions molt liberalitzadores que dificulten poder 
introduir elements de proximitat o elements en detall. En relació amb això, comenta que les 
directives europees van en contra de la política que està intentant dur a terme el Govern. 
Afegeix que actualment hi ha un debat sobre la llei de contractació pública a l’Estat espanyol en 
què hi estan fent esmenes a la totalitat perquè no recull una sèrie de sensibilitats que els 
agradaria poder tenir en l’àmbit municipal. En resum, creu que amb el context actual s’ha 
d’intentar avançar tant com es pugui, però considera que cal canviar les lleis que avui en dia no 
permeten poder donar respostes a cada territori.  
 
Encara en relació amb l’esport, fa referència a les línies de promoció i foment actuals, les 
activitats i les jornades que se celebren, com el Dia de l’Esport, i el programa «Activa’t» de 
gimnàstica als parcs, entre d’altres. També explica que s’està desenvolupant un pla de 
pavellons a escala de ciutat, que voldrien adaptar i concretar a Gràcia, i espera que es pugui 
tirar endavant aquest mateix any.  
 
Finalment, indica que el dimarts següent tindrà lloc un consell extraordinari d’Esports per poder 
compartir totes aquestes reflexions.  
 
Intervé el Sr. Raposo (PPC). Saluda els assistents i agraeix al regidor que hagi recapacitat i 
puguin tenir el balanç del mandat al Plenari del juliol, tal com s’acostuma a fer.  
 
Afirma que els últims mesos l’Ajuntament ha fet tant de piròman com de bomber. D’una banda, 
manifesta que ha creat problemes on no n’hi havia, com en el cas dels clubs esportius, i posa 
els exemples del Club de Bàsquet del Coll, el Pedagogium, l’Europa o la pista de bàsquet dels 
Lluïsos. D’altra banda, reconeix el treball que s’ha fet abans del Plenari per intentar arreglar la 
situació, encara que fos provisionalment. En aquest sentit, afirma que és el deure de 
l’Ajuntament intentar minimitzar els danys, tot i que creu que el problema no està solucionat i 
que en uns mesos pot tornar a reviure. Considera que la solució que han donat no és definitiva 
i creu que es pot acabar convertint més en un tema econòmic que de gestió, que pot fer que 
s’hagin de destinar més diners públics a tapar els problemes o que els clubs hagin d’augmentar 
les quotes als seus membres. En definitiva, creu que disposar de les instal·lacions les mateixes 
hores però havent-ne de pagar algunes i el fet de no disposar dels ingressos que abans els 
aportava la gestió pot representar un greu problema de viabilitat per a algunes entitats 
esportives, que no es pot solucionar pagant part del cost durant un any i després desentenent-
se del problema.  
 
D’altra banda, pel que fa a la plaça de Joan Carles I, no entén que el Govern es prengui de 
manera tan festiva el fet d’atacar directament els sentiments o les idees d’un determinat grup 
de veïns fent un ús partidista i polític del Nomenclàtor. Afirma que amb aquesta decisió estan 
ofenent i atacant part de la ciutadania, que també mereix un respecte per la seva manera de 
pensar.  
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Quant al local de l’antiga comissaria de Lesseps, manifesta que és una vergonya el que ha 
succeït. Afirma que malgrat que BC havia criticat que l’anterior Govern pagués el lloguer al 
Banc Expropiat, ara han fet un conveni a mida a uns ocupes. En aquest sentit, assenyala que 
el mateix col·lectiu reconeixia en un comunicat que l’ocupació funciona, i que si no haguessin 
entrat per la força al local, mai no els n’haurien donat la gestió. En relació amb això, pregunta al 
Govern si vol enviar el missatge que a través de la coacció, l’amenaça i l’ús de la força es 
poden aconseguir coses en democràcia, passant per sobre de la gent que respecta les normes. 
Creu que el que està fent el Govern és perjudicar els veïns, moltes entitats que fa anys que 
desenvolupen la seva activitat sense poder disposar d’un local, malgrat haver-lo demanat per la 
via legal, i els barcelonins, que hauran de mantenir uns ocupes en un local municipal, a més de 
pagar-los les obres de condicionament. A més, es mostra convençut que al local faran el que 
voldran, sense cap control de les seves activitats i sense retre comptes a l’Ajuntament. Creu 
que amb aquesta acció el Govern pot aconseguir un efecte crida i que la ciutat s’ompli de 
situacions com aquesta, i ho compara amb la realitat dels turistes. Així, comenta irònicament 
que mentre que els turistes que paguen una habitació d’hotel o un apartament no són 
benvinguts a la ciutat, els que entren per la força a un local o un pis buit, reben el suport de 
l’Ajuntament. En aquest sentit, pregunta si és el model que volen implantar a la ciutat i expressa 
la seva preocupació perquè es converteixi en la tònica general a Barcelona.  
 
Pel que fa al CAP Vila de Gràcia, recorda que han passat deu anys des que se’n va començar 
a parlar i set des que se’n va posar la primera pedra, i pensa que potser hi ha hagut poca 
voluntat per part dels diferents governs que hi ha hagut al Parlament i a l’Ajuntament. Creu que 
és un equipament molt necessari per descongestionar la Vila de Gràcia i afirma que per això el 
seu grup municipal va presentar la primera pregunta del mandat sobre aquest tema. Recorda 
que els van respondre que trigarien uns deu mesos a acabar les obres i dos més a fer-ne el 
trasllat, amb la qual cosa, segons els càlculs, la inauguració havia de tenir lloc a l’octubre de 
2016. Constata, però, que han hagut d’esperar set mesos més del que havien dit. No obstant 
això, expressa la seva satisfacció pel fet que ja estigui operatiu.  
 
Pel que fa a la travessera de Dalt, recorda que és una inversió promoguda pel Grup Municipal 
del PP en l’anterior mandat que consideraven necessària per dinamitzar el comerç del carrer i 
dotar-lo de voreres amples que donessin continuïtat a les obres efectuades a la ronda del Mig. 
De tota manera, entén que si es vol que els comerciants de la zona puguin guanyar-se la vida, 
l’actuació ha d’anar acompanyada d’altres mesures. Manifesta que en aquest punt és on entra 
el Pla d’usos, que creu que xoca frontalment amb la realitat. Afirma que la travessera de Dalt és 
un carrer que necessita més vida i que en una societat mediterrània la manera de fer-ho és 
mitjançant les terrasses, tal com creuen els comerciants. En aquest sentit, afirma que el Pla 
d’usos limita de manera artificial que s’hi puguin establir aquests comerços i creu que caldria 
fer-ne modificacions per eliminar aquesta trava que perjudica els comerciants.  
 
Finalment, esmenta un altre tema preocupant per a la nova travessera de Dalt: la parada del 
bus turístic. Afirma que els comerciants no saben exactament on s’ubicarà. En relació amb 
això, recorda que els turistes que van al parc Güell són una part fonamental de la clientela de la 
zona i que en funció de la ubicació final de la parada els comerciants podran tenir clients i 
continuar guanyant-se la vida o no.  
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Saluda els assistents i agraeix al regidor les seves explicacions. 
Tot i que afirma que poden estar d’acord amb algunes de les iniciatives del Govern, considera 
que la política global de l’Ajuntament no afavoreix la classe mitjana treballadora, bé sigui 
perquè no en saben, perquè a la Sra. Colau Barcelona li queda gran o perquè el Sr. Pisarello 
només afavoreix uns quants. A continuació, en posa alguns exemples.  
 
En primer lloc, afirma que el Govern, amb les seves mesures, no afavoreix la conciliació familiar 
i laboral. Considera que la millor manera d’ajudar les dones és facilitar que puguin tenir una 
vida laboral satisfactòria. En aquest sentit, afirma que el Govern ha remunicipalitzat les 
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guarderies Enxaneta i Caspolino, la qual cosa ha comportat que ara tanquin dos mesos l’any 
―a finals de juliol, tot el mes d’agost i començament de setembre―, mentre que l’any anterior 
només havien tancat un mes. A més, explica que també s’han reduït els horaris d’obertura de la 
primera quinzena de juliol i de la segona de setembre. Per això, afirma que molts pares hauran 
de demanar vacances per separat per poder tenir cura dels seus fills, i insisteix que si de veritat 
una de les preocupacions del Govern és afavorir la conciliació familiar, el primer que haurien de 
fer és afavorir uns horaris d’obertura més amplis d’aquestes guarderies.  
 
Com a segon exemple, considera que el Govern no tracta de la mateixa manera totes les 
associacions del districte. Així, comenta que enguany les associacions de l’avinguda Vallcarca 
hauran de pagar un lloguer de 600 euros. Considera que si aquestes associacions, amb un 
arrelament social i que duen a terme una gran tasca al barri, han de pagar, totes haurien de fer-
ho. En relació amb això, fa referència a l’antiga comissaria de Lesseps, i assenyala que han 
cedit el local als ocupes de l’agrupació Tres Lliris de manera gratuïta i incondicional. Per tant, 
creu que el Govern discrimina en funció de la capacitat de xantatge o de les afinitats polítiques 
d’alguns moviments.  
 
Finalment, com a exemple que el Govern és condescendent amb alguns col·lectius i amb altres 
no, fa referència a la plaça del Sol. Al·ludeix al Pla de places que el Govern va presentar fa uns 
mesos, en què s’esmentava l’objectiu de facilitar la convivència i el civisme. En canvi, constata 
que alguns dels hotels que hi al voltant de la plaça del Sol pateixen un assetjament constant 
per part d’alguns moviments antisistema i se senten desemparats. A més, afirma que s’ha 
convertit en una plaça de botellón. Per acabar, considera que l’aplicació del pla és molt parcial i 
que el Govern no és capaç de complir les normes que es voten al Ple.  
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Saluda els assistents i comença la intervenció parlant de la plaça 
del Poble Romanó, on hi ha conflicte entre la gent que vol utilitzar-la per als seus gossos i el 
conjunt dels veïns i gent de l’entorn que la fa servir habitualment. Explica que el dia anterior a 
última hora es va arribar a un acord, i diu que voldria conèixer-ne el contingut abans de 
posicionar-se sobre el tema. En relació amb aquest conflicte, recorda que el 2015 el seu grup 
municipal va entrar una proposició que deia «Que la plaça brindi els espais adequats a nens i 
avis per al seu lleure, prioritzant en funció de les necessitats, però sense saturar la plaça». La 
proposició es va aprovar i entenia que el consens ja s’havia assolit, però ara ho posa en dubte. 
En qualsevol cas, manifesta que ha costat molt arribar a aquest acord i reitera que li agradaria 
conèixer-lo al més aviat possible.  
 
Pel que fa a la qüestió del Cinc d’Oros, recorda que el seu grup estava totalment a favor 
d’eliminar el nom de Joan Carles I de la plaça. Reconeix que els agrada la recuperació del nom 
històric, però a partir d’ara demana al Govern una mica més de valor. En aquest sentit, 
considera que amb l’eliminació del nom del monarca, tenia tot el sentit que aquesta plaça 
passés a denominar-se plaça de la República, en comptes de la de Llucmajor.  
 
En l’àmbit de Barcelona, mostra la seva preocupació pel que considera una certa campanya 
coordinada amb la Generalitat i altres ajuntaments, com el de Sitges, d’estigmatització del 
col·lectiu dels manters, una campanya amb alguns tics racistes en el seu discurs. Demana que 
se’ls expliqui.  
 
Pel que fa als barris de Gràcia, fa referència a un conflicte que està sorgint amb força en relació 
amb l’empresa Condis Express. Manifesta la seva preocupació per les condicions laborals de 
les reposadores i caixeres de les franquícies d’aquesta cadena de supermercats, amb jornades 
de 60 hores setmanals i contractes que a vegades no arriben a la mitja jornada. En aquest 
sentit, comenta que li agradaria que es dugués a terme algun tipus d’intervenció, que és 
conscient que cal coordinar amb la Generalitat, pel que fa a aquesta mena de negocis, i que 
s’aclarís com s’han arribat a estendre de manera tan ràpida, sense cap mena de control laboral 
o sanitari.  
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D’altra banda, relliga el cas concret del Condis Express amb la problemàtica general. Així, es 
mostra satisfet perquè, després de dos anys, el discurs del seu grup sobre la gentrificació 
comença a quallar. En aquest sentit, diu que molts veïns ja són conscients del conflicte que hi 
ha als carrers de Gràcia, del conflicte amb l’habitatge i el conflicte amb la destrucció del teixit 
productiu tradicional, que cal substituir per algun que generi ocupació en quantitat i en qualitat. 
En aquest sentit, reflexiona que potser cal deixar de banda les posicions reactives de «no 
volem que desaparegui aquesta part de Gràcia» per tornar una mica a la Gràcia dels vuitanta. 
Reconeix que el capitalisme ha canviat el districte, però creu que entre tots cal debatre quina 
ha de ser la Gràcia del segle XXI, i que sigui un barri popular i no un barri de hipsters i turistes. 
Al seu parer, això hauria d’implicar la frenada en sec de la fugida de graciencs del barri 
mitjançant la millora dels serveis públics, el canvi en el model productiu i la recuperació del 
sector secundari. També creu que hauria de comportar llocs de treball de qualitat, associats a 
la formació. Afegeix que també cal recuperar la proximitat en la distribució i afirma que els 
agradaria que tot això fos liderat des d’una intervenció pública. Finalment, també considera que 
s’hauria de regular i limitar el turisme, en un sentit de decreixement actiu.  
 
Per acabar, en relació amb el Condis o l’hotel de la plaça del Sol, afirma que ara el conflicte és 
més visible i que cal fer una proposta de cara al futur.  
 
Intervé la Sra. Metge (ERC). Saluda tots els assistents i comença la intervenció fent referència 
a les accions positives del Govern. Així, considera rellevant el fet d’haver-se pogut reunir amb 
el regidor unes setmanes enrere i manifesta que els agrada tenir el seu retorn i constatar que 
coneix els temes i els problemes que s’han de treballar a Gràcia. Comenta que els ponts que 
suposen parlar i intercanviar opinions directament amb els grups de l’oposició són bàsics per 
treballar millor pels veïns i veïnes del districte, ja que tot funciona millor si les relacions són 
bones, i especialment tenint en compte que el Govern està en minoria.  
 
D’altra banda, espera que aviat se celebri la trobada per fer el seguiment de diverses propostes 
i precs que han demanat des del Grup Municipal d’ERC i que s’han aprovat al Ple, com per 
exemple els nous bancs que s’estan instal·lant o les baranes i agafadors per fer més segures 
algunes zones de molt pendent. Afirma que ja s’ha concretat en el despatx d’ofici, i assegura 
que li agradarà parlar-ne i saber on es posen i com es van cobrint les necessitats de seguretat 
per a persones amb mobilitat reduïda.  
 
Tot seguit, manifesta que la seva feina com a oposició és fer seguiment del Govern, fer 
propostes i impulsar temes. En aquest sentit, fa referència a una proposta del seu grup 
municipal sobre el Pla d’equipaments del districte. Recorda que ja van reclamar-lo en el mandat 
anterior, quan no hi havia gaire marge de maniobra per a inversions, però sí per a planificació. 
Amb l’entrada del nou Govern, van entendre que s’haguessin de rellegir el que presumptament 
gairebé havia enllestit la Sra. Fandos, però constata que han passat quatre anys i el pla no ha 
vist la llum. Creu que és bàsic a l’hora de planificar nous equipaments, ja siguin educatius, 
socials, administratius, culturals o espais per a entitats. En relació amb això, considera que el 
Govern, abans de cedir a una nova associació un espai de l’Ajuntament que estava 
desaprofitat, hauria d’haver-se adonat que a la zona les associacions de veïns i comerciants 
van escasses d’espais on reunir-se. Afegeix que algunes d’aquestes associacions havien 
demanant fa molt de temps aquell mateix espai i que l’Ajuntament hi havia posat problemes per 
qüestions d’espai físic, mentre que ara no tenen cap problema a destinar-hi 5.000 euros per 
arreglar-lo i fer-lo servir de forma oficial i legal.  
 
Així mateix, afirma que la planificació també hauria ajudat en el cas de la plaça del Poble 
Romaní. Tot i que no en coneixen els últims detalls, manifesta que després de fer moltes 
reunions amb els diversos actors implicats al llarg d’un any, el Govern no ha aconseguit gaire 
consens, excepte pel fet que la majoria del veïnat no està d’acord amb el Govern.  
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Pel que fa a la Taula del Parc Güell, recorda que el seu grup municipal va proposar fa temps 
que es reactivés. Explica que quan es va arribar a l’acord de fer el tancament parcial del parc 
per protegir la zona monumental, una de les coses que havia quedat clara és que se’n farien 
avaluacions i se’n tornaria a parlar un cop vistos els números, les dades i el funcionament. 
Afirma que l’any anterior el Govern els va dir que la taula no era necessària, que a l’última 
reunió no hi havia anat ningú i que ja se’n parlaria als espais habituals. Troba curiosa aquesta 
resposta, ja que és contrària a la que té el Govern en molts altres temes, quan en lloc de 
convocar la Comissió d’Urbanisme, de Mobilitat o el Consell de Barri, per exemple, prefereix fer 
reunions específiques per abordar els temes. Insisteix que cal recuperar la taula, de la qual no 
només formen part els representants dels diversos grups municipals, sinó sobretot les 
associacions i entitats de veïns, els comerciants i els usuaris del parc, tant d’Horta com de 
Gràcia, que són els que veuen i viuen la realitat del parc i el seu entorn. A més, creu important 
que aquest sigui l’espai en el qual es treballi, es debati i s’expliqui on aniran destinats els 
recursos econòmics que s’obtenen per l’entrada a la zona monumental o altres que pot generar 
el parc.  
 
Quant a la gestió d’equipaments esportius, creu que és una llàstima que no haguessin pensat 
abans en totes les mesures que presenta el regidor, tenint en compte que, en principi, estaven 
d’acord a anar cap a la gestió cívica.  
 
Finalment, demana al Sr. Calonge que li aclareixi què tenen a veure els dies que està tancada 
l’escola d’educació infantil amb la independència econòmica de la dona, ja que els nens tenen 
pare i mare, o pare i pare, o mare i mare, i afirma que el fet que l’escola estigui tancada no vol 
dir que s’hagin de retallar les hores de feina de les dones.  
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Saluda 
tothom i comença la intervenció puntualitzant al Sr. Calonge que no són guarderies, sinó 
escoles bressol. A més, està d’acord amb la Sra. Metge que són espais educatius per als 
infants i les famílies, amb la diversitat que el concepte de família implica.  
 
Tot seguit, dona la benvinguda en nom de tot el grup municipal al Sr. Trias, i s’hi adreça per dir-
li que per al seu grup és un honor que hagi decidit acompanyar-los a Gràcia, ja que representa 
la política tal com creuen que ha de ser i com sempre l’ha practicat, al Govern i a l’oposició: 
trepitjar carrer, escoltar tothom amb voluntat constructiva, respecte i formes adequades, i, 
sobretot, entendre que el pacte és bàsic per arribar més lluny, i que implica no imposar la 
pròpia voluntat, sinó construir plegats una nova voluntat en la qual més hi són representants. 
Afegeix que aquesta bona política no entén d’antiguitat, sinó de bona i de mala praxis.  
 
A continuació, se suma a la satisfacció d’haver comptat per primer cop amb l’Audiència Pública 
Escolar i agraeix la reunió que va mantenir amb el regidor del Districte, en un clima cordial i 
constructiu que desitjaria que es pogués traslladar al dia a dia. Reitera que la bona política 
municipal és trepitjar carrer i fer moltes reunions, en què a vegades s’assoleix l’acord i altres 
no, i afegeix que la política necessita reflexió, molta dedicació, a vegades assaig i error, a 
vegades rectificar, i necessita sobretot escoltar i aprendre dels altres i planificació. Afirma que 
l’alternativa a la bona política municipal és la política de la immediatesa, de sortir del pas, de no 
escoltar i de la no reflexió, i a continuació en posa alguns exemples.  
 
En primer lloc, els recorda que per sobre de la travessera de Dalt hi ha el barri de la Salut, que 
també forma part de Gràcia, on viuen ciutadans que es mereixen que el Govern els escolti i 
actuï. En aquest sentit, explica que el mes de desembre el seu grup va presentar una 
proposició, que va ser aprovada, en què demanava diàleg per a les obres de la travessera de 
Dalt i que es creés una taula específica de participació per poder tractar diversos temes. Diu 
que la idea era que al Plenari del mes de març es presentessin les conclusions i, un cop 
finalitzada la reforma, es poguessin aplicar. Afegeix que se’ls va dir que les reunions de 
seguiment d’obres ja servirien per a això, inclosos els temes de mobilitat, per no duplicar 
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espais, però afirma que a la reunió de seguiment del 27 d’abril, on els veïns volien plantejar 
dubtes sobre els autobusos 24, 32 i H6, autobusos escolars i també parades del bus turístic, no 
es va parlar de cap reforma de mobilitat. En aquest sentit, demana al Govern que parli amb els 
veïns i les veïnes, o amb els tècnics, i afegeix que, tot i que són obres iniciades en l’anterior 
mandat, fa dos anys que el control de les obres i la participació ciutadana que se’n deriva són 
responsabilitat de l’actual Govern.  
 
Seguint amb el tema de la Salut, explica que el 24 d’abril set associacions del barri van 
presentar una carta amb demandes, que també van entregar a un representant del Districte el 
dia 27 del mateix mes. Constata que no n’han tingut cap resposta i demana si això és la nova 
política dels ajuntaments del canvi i si l’única manera que tenen els veïns de rebre resposta és 
amenaçar que aniran al Plenari per aconseguir un pacte a l’últim moment i que no es queixin.  
 
D’altra banda, recorda que a finals de l’anterior mandat es va determinar que a la plaça del 
Poble Romaní hi hagués un pipicà. Assumeix que no va ser una bona idea, però considera que 
la política municipal també és saber rectificar. Diu que li sap especialment greu pel profund 
respecte i afecte que té pels membres de la comunitat gitana que treballen dia a dia per la 
cohesió social del districte. Reconeix que en política es poden equivocar, però afirma que 
aleshores, si es concep la política des de la humilitat, la transparència i el servei públic, cal 
rectificar. Per tant, demana al Govern que sigui receptiu a les demandes del poble gitano i dels 
propietaris de gossos. És coneixedora que s’han donat fins al mes de juliol per veure com 
funciona el tema, però demana al Govern que adopti el compromís de fer una reunió de 
valoració, abans del Plenari del juliol, amb els diversos col·lectius, i que si els usos no són 
compatibles, se cerqui un nou espai per al pipicà. Per això, entén que acceptaran el prec que 
presentaran sobre aquest tema i constata la seva voluntat de col·laborar per explicar el canvi 
d’ubicació del pipicà o per buscar diferents emplaçaments, si cal.  
 
Tot seguit, demana que es millori la neteja i el manteniment del pipicà de travessera de Gràcia 
davant del passeig de Sant Joan, ja que està encaixonat entre dos edificis i afirma que està 
descuidat i molt brut.  
 
Finalment, reitera que la política municipal necessita planificació, i s’adreça al regidor per dir-li 
que va ser ell qui va decidir convocar un concurs per al Pedagogium i per al Camp de l’Àliga. 
Afirma que la seva situació no era la mateixa que el 2013 i que podria haver decidit fer-ne una 
gestió cívica. Com a exemple, mostra un conveni de la Sra. Sanz signat aquest mandat per a 
un camp de futbol al Turó de la Peira, a Nou Barris. Per tant, considera que el regidor sí que 
tenia alternativa i que la culpa no és del sistema.  
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). En resposta al que s’ha comentat sobre Tres Lliris, afirma que 
paguen els 600 euros de cànon que han d’abonar les entitats i que, per tant, no hi ha cap ús 
diferencial. Afegeix que hi havia un acord de convivència, de retorn social i de seguretat, i 
considera que s’ha pogut fer un pas endavant molt important, que és la constitució d’una 
associació i, per tant, regularitzar una activitat que s’estava duent a terme. Creu que és el millor 
camí per donar una resposta al jovent de la Vila de Gràcia.  
 
A continuació, es mostra sorprès pel fet que el Sr. Calonge hagi arribat a la conclusió que 
després de dos anys de govern la plaça del Sol es la plaça del botellón, i li respon que s’ha fet 
molta feina en relació amb aquest tema. Quant al tema laboral, li respon que pràcticament la 
totalitat de les treballadores de les escoles bressol eren dones, i manifesta que amb la 
remunicipalització dels centres han passat de tenir un sou de 15.000 euros a un de 28.000, 
equiparable amb la resta de treballadores de l’Ajuntament. Per tant, constata que fins ara 
estaven patint un tracte discriminatori i de precarització respecte a la resta de treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament. A més, afegeix que van ser les mateixes AMPA les que els van 
demanar que iniciessin aquest procés.  
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Quant a la plaça del Poble Romanó, diu que hi ha un prec i que en parlaran més endavant, 
però avança que s’ha parlat de treballar perquè el Districte en garanteixi la neteja i un punt 
d’aigua i els cuidadors de gossos la convivència i la neteja. Respon a la Sra. Clemente que 
sembla que no té ganes que això funcioni, i afegeix que la proposta del Govern és intervenir i 
buscar una alternativa. A més, comenta que, tal com marquen les ordenances, calen espais 
d’esbarjo i espais per als animals de companyia. Creu que el primer pas que cal fer és arribar a 
acords de convivència, i no partir de la base que aquesta convivència no és possible. A més, es 
mostra convençut que a Gràcia hi pot haver una plaça com la del Poble Romanó, amb diferents 
usos. Afirma que treballaran perquè sigui possible i, en aquest sentit, espera comptar amb la 
col·laboració de tots els partits.  
 
Tot seguit, respon a la Sra. Metge que ja estan treballant en el balanç dels diferents acords que 
s’han anat aprovant. Quant al Pla d’equipaments, afirma que l’estan fent, i reconeix que és un 
document important que espera compartir i treballar amb tots els grups. Pel que fa a la Taula 
del Parc Güell, respon que no han dit que no calgués, sinó que primer calia tenir una proposta 
per convocar-la, i afegeix que tenen previst celebrar aquesta taula o un espai similar per 
compartir, amb els veïns i veïnes i amb tots els actors que actuen en el parc Güell, quin creuen 
que ha de ser el futur del parc. Afirma que estan treballant el que pot ser una proposta 
estratègica del parc Güell i reitera que quan la tinguin enllestida serà el moment per començar 
a compartir i acabar d’incorporar-hi elements.  
 
D’altra banda, pel que fa al tema esportiu, nega que la gestió cívica es pugui resoldre tan 
fàcilment i explica que requereix, per exemple, que no hi hagi possibilitat de concurrència. 
Afegeix que si alguna cosa ha demostrat el procés de licitació és que hi havia concurrència i, 
per tant, difícilment podrien justificar-ne una gestió cívica. A més, afirma que els serveis jurídics 
van analitzar el tema i es va descartar.  
 
D’altra banda, creu que cal plantejar-se què es la proximitat, i es demana què hauria passat si 
s’hagués presentat al concurs una altra entitat esportiva del barri, o una de fora. En aquest 
sentit, s’adreça a la Sra. Clemente per preguntar-li si el seu grup municipal els hauria dit que no 
podien presentar-se a un concurs públic del districte, i es demana si és la proposta que volen 
transmetre als seus clubs o si, per contra, no haurien de garantir que tots els clubs puguin 
accedir a les instal·lacions públiques a un preu raonable. Finalment, considera que el debat és 
molt més complex del que s’està plantejant.  
 
D’altra banda, manifesta la seva sorpresa pel fet que s’hagi afirmat que havien ajudat una 
entitat a guanyar un concurs, i explica que a un dels concursos només s’hi va presentar una 
entitat i a l’altre, tres. Explica que el Govern ha de garantir els usos dels equipaments 
municipals per part de totes les entitats, per la qual cosa existeixen la clàusula d’usuari 
preferent i la clàusula que diu que el Districte té capacitat negociadora per actuar sobre el 
programa d’activitats. Manifesta que exerciran ambdues potestats i puntualitza que una és un 
dret del Pedagogium com a usuari preferent i l’altra un dret com a gestors i titulars d’aquest 
equipament per incidir en la programació esportiva. De tota manera, assegura que el debat que 
obriran sobre els plecs de licitació no està ni tancat ni resolt.  
 
En resposta a les afirmacions del Sr. Raposo, diu que qui fa de piròman no és el Govern, sinó 
la legislació ultraliberal de contractació pública del país, que no limita el monopoli ni l’entrada de 
grans companyies, i posa l’exemple d’algunes empreses històriques del món de la construcció 
que s’han passat al món dels serveis i estan entrant en l’àmbit social sense que pugui fer-se res 
per impedir-ho. A més, recorda que és una legislació aprovada per Convergència i Unió. Si no 
hi estan d’acord, insta els grups a fer una declaració contra la política liberal i la contractació 
pública i a manifestar el seu desacord amb la directiva Bolkestein o amb el TTIP d’Europa amb 
els Estats Units. Admet que són les eines que necessiten perquè, si no, els desapoderen com a 
ajuntament, i afirma que és el Partit Popular el que provoca actes de piromania que 
l’Ajuntament ha de solucionar. Considera que si no s’ataca el problema d’arrel, no podran tenir 
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una política pública de contractació que tingui en compte el teixit associatiu, el teixit social i la 
proximitat, i manifesta que si cal aniran a Europa a defensar-la, però insisteix que, avui dia, qui 
ha estat votant reiteradament aquestes polítiques neoliberals han estat els partits que diuen 
que s’ha de defensar el Pedagogium. En aquest sentit, demana quins partits van votar en 
contra del TTIP al Plenari i recorda que aquests acords internacionals recullen la política 
esportiva, cultural, sanitària i de drets socials. 
 
Intervé el Sr. Raposo (PPC). En resposta al Sr. Badia, diu que en la gestió cívica també hi ha 
concurrència perquè hi obliguen les directives europees, però assenyala que el primer article de 
les bases de la gestió pública també estipula que no s’hi poden presentar les entitats amb ànim 
de lucre. Pel que fa a l’afirmació que s’acaben contractant grans empreses, manifesta que el 
Govern va contractar el servei d’atenció domiciliària a una empresa de Florentino Pérez perquè 
va voler.   
 
Quant a les paraules del regidor que es va cedir el local a l’associació Tres Lliris per un tema de 
seguretat i perquè els joves del barri el necessitaven, pregunta si els joves han de donar un cop 
de peu a la porta i trencar un pany per aconseguir el que volen, i demana si és la imatge de 
ciutat que volen donar. Per acabar, considera una vergonya que aquest col·lectiu, que 
ideològicament està més pròxim al Govern, hagi aconseguit el local mitjançant la força per 
evitar amenaces al districte.  
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Comença felicitant el Govern perquè l’associació vinculada a Tres 
Lliris pagui la mateixa taxa de 600 euros que la resta d’associacions.  
 
Pel que fa a les guarderies Enxaneta i Caspolino, rebat que no estava parlant de les 
treballadores, sinó dels progenitors, en totes les possibles variants, que són els que el 
preocupen. Reitera que als centres fan dos mesos de vacances, mentre que abans en feien un, 
i repeteix que és un problema de conciliació. Respon a la Sra. Metge que no té cap prejudici i 
que ha parlat de conciliació de les dones perquè, segons l’última estadística de l’Institut 
Nacional d’Estadística, la taxa d’activitat de les dones a Espanya és del 53%, mentre que la 
dels homes és del 64%. És a dir, una de cada dues dones en edat de treballar no pot fer-ho, 
precisament perquè no li ho faciliten. En canvi, en el cas dels homes la proporció és d’un de 
cada tres. Per tant, afirma que ara mateix el problema de conciliació familiar el tenen les dones.  
 
Per acabar, quant a la plaça del Sol, insta tots els assistents a passejar-s’hi per comprovar que, 
efectivament, s’ha convertit en la plaça del botellón, i no entén que el regidor pugui negar-ho.  
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Pel que fa al tema dels esports, fa referència a les paraules del 
regidor, que ha afirmat i criticat que per culpa de la regulació liberal els gestors poden ser no 
usuaris. En aquest sentit, proposa que si tants conflictes genera la gestió cívica, s’opti per la 
gestió pública directa, i afegeix que aleshores es podrien fer els convenis o els tractats que 
calgués amb les entitats esportives del barri. També es mostra en contra de la directiva 
Bolkestein i recorda que la línia del seu grup és la desobediència, perquè considera que és 
l’única manera d’avançar una mica de tant en tant.  
 
Per acabar, s’adreça al Sr. Calonge per dir-li que, si tant defensa el turisme, es fixi en qui són 
els que actualment fan botellón a la plaça del Sol, ja que els joves del barris fa molt que en van 
marxar. 
  
Intervé la Sra. Metge (ERC). Quant al Pla d’equipaments, reitera que espera veure’l abans que 
s’esgotin els diners per fer equipaments, i considera que algú està mentint, ja que fa quatre 
anys que entre l’anterior Govern i l’actual diuen que s’està elaborant.  
 
Pel que fa a la Taula del Parc Güell, els insta a repassar les actes en què el Govern afirmava 
que no era necessària i que a l’última reunió només hi havia assistit una entitat. En tot cas, els 
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emplaça a convocar-la per escoltar l’opinió dels veïns i veïnes. En relació amb això, explica que 
el seu grup va visitar la Salut amb el Sr. Bosch per parlar amb el veïnat, que no vol que 
desaparegui el turisme, sinó que demana solucions als problemes que tenen diàriament.  
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Respon 
al Sr. Badia que per al Govern la culpa sempre és del sistema, i ara també del TTIP. Quant a 
les insinuacions sobre els concursos que es van fer en l’anterior mandat, diu que només 
intenten tapar amb difamacions incapacitat i inacció.  
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). Pel que fa al parc Güell, respon que s’ha parlat amb els veïns i 
s’han fet visites, a banda d’interlocucions i estudis dels usos actuals del parc. En relació amb 
això, explica que és un dels parcs amb més usos veïnals, després del parc de la Ciutadella. 
Reitera que s’ha tingut en compte el veïnat, tot i que s’hi ha treballat de manera diferent, i es 
mostra d’acord que es convoqui la taula o un espai equivalent.   
 
Respon al Sr. Raposo que totes les entitats que es presentaven al concurs havien de ser sense 
ànim de lucre, i considera que no és cert el dibuix que fa. A més, afegeix que en aquest cas 
concret es presentaven com a fundacions, tot i que s’hi hauria pogut presentar qualsevol 
entitat, ja que forma part de la gestió d’un equipament esportiu. D’altra banda, quant al tema del 
SAD, rebat al Sr. Raposo que el Govern no va adjudicar la gestió a cap empresa, sinó que es 
va convocar un concurs, amb una mesa de contractació, en què hi haver una obertura de 
pliques i una adjudicació tècnica.  
 
D’altra banda, assenyala que les eines que tenen des de l’Administració pública són el treball 
dels plecs o els canvis legislatius. Afirma que el Govern no renuncia a canviar el sistema, i no 
accepta que els que han elaborat la legislació ara diguin que no hi estan d’acord. Per tant, si 
realment hi estan en contra, els insta a fer una declaració en el pròxim Plenari de Gràcia contra 
la liberalització de la contractació pública de l’Ajuntament en els àmbits cultural, esportiu, 
associatiu i de polítiques socials. Afegeix que no han descartat ni la gestió pública ni la gestió 
cívica, però reitera que el debat és molt més complex que el que s’està posant damunt la taula. 
En aquest sentit, torna a insistir que els informes que van demanar no garantien que es pogués 
aplicar una gestió cívica. Per acabar, reitera la seva voluntat de canviar la legislació i insta els 
grups a ser valents, a fer una declaració i a anar al Congrés per modificar la llei.  
 
 
 
C. PART DECISÒRIA 
 
C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1 APROVAR la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 
2017, de conformitat amb el disposat a l’article 17 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Intervé el Sr. Ardanuy (president). Constata que hi ha hagut un ampli consens a l’hora de 
proposar com a candidats a les Medalles d’Honor els Amics de la Gent Gran i Dolors Lázaro. 
Explica que a la Junta de Portaveus s’ha decidit que en primer lloc intervindrà el regidor per 
glossar els Amics de la Gent Gran i que posteriorment parlarà ell mateix per presentar Dolors 
Lázaro.  
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). Explica que es proposa la Medalla d’Honor als Amics de la Gent 
Gran en reconeixement a la valuosa contribució a la qualitat de vida i a la dignitat de les 
persones grans, des del suport emocional, la companyia, la relació i l’amistat que els voluntaris 
i voluntàries de l’associació ofereixen.  
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Afegeix que l’entitat, que aquest any celebra els 30è aniversari, va néixer el 4 de setembre de 
1987 per millorar la qualitat de vida de les persones grans amb recursos limitats, en situació 
d’aïllament i/o solitud no desitjada a través de l’acció de voluntaris i voluntàries qualificats. 
Recorda que des de la seva creació, Amics de la Gent Gran ofereix acompanyament voluntari a 
persones grans de la ciutat, conscients que la solitud no desitjada és un factor que afecta 
seriosament la qualitat de vida de les persones. Explica que l’objectiu dels acompanyaments és 
prevenir situacions d’aïllament i que les activitats grupals que realitzen contribueixen al seu 
procés de socialització per retornar-los el sentiment de pertinença, el dret a l’oci i, en definitiva, 
l’alegria de viure.  
 
Manifesta que l’entitat fa una important tasca de dinamització social per promoure la vida activa 
de les persones grans i la seva participació social. També en destaca la tasca de sensibilització 
de la societat envers la realitat que viuen les persones grans amb campanyes com «Roses 
contra l’oblit» per la Diada de Sant Jordi, o les campanyes d’estiu i Nadal, moments on 
l’aïllament i la percepció de solitud són més intensos.  
 
Per tot això, consideren que la Medalla d’Honor és un tribut i un reconeixement més que 
merescut per la valuosa contribució de totes les persones voluntàries que en algun moment de 
la seva vida, i gràcies al seu acompanyament emocional, han ajudat persones grans en situació 
de vulnerabilitat emocional i han contribuït a la transformació social de la ciutat.  
 
Intervé el Sr. Quiles (director d’Amics de la Gent Gran). Saluda els regidors i els membres 
del Consell Plenari i, en nom de l’associació, els dona les gràcies per haver-los fet tan feliços. 
Explica que fa 30 anys, un grup de veïns i veïnes de Gràcia van començar a organitzar petites 
reunions entre persones grans que es trobaven soles i que berenaven plegades. Actualment, 
diu que a Gràcia hi ha 126 persones voluntàries de totes les edats que acompanyen 96 
persones del districte, i explica que el moviment s’ha estès als altres districtes de la ciutat. Així, 
explica que actualment acompanyen 1.400 persones grans de 30 municipis de Catalunya.  
 
Considera que aquest reconeixement implica una mica mirar els orígens, i a parer seu té molt 
de valor. En relació amb això, explica que al matí s’han emocionat recordant molta gent gran 
que ja no hi és. Afirma que des de l’associació se senten molt feliços pel fet que se’ls atorgui 
aquest reconeixement i que, d’aquesta manera, es reconegui la tasca de tantes persones 
voluntàries que ho han fet possible i ho segueixen fent possible.  
 
Per acabar, reitera l’agraïment i manifesta que cal seguir lluitant contra la solitud perquè, 
malauradament, la solitud no desitjada mata les persones, i el que volen des de l’associació és 
que la gent se senti bé, tingui ganes de viure, i acabi vivint els seus anys de vida amb dignitat i 
alegria.  
 
Intervé el Sr. Ardanuy (president). Felicita l’associació i comença a glossar la figura de Dolors 
Lázaro i Palau. Explica que va néixer a la travessera de Gràcia l’any 1934 i que el 1938 la seva 
família es va traslladar al carrer Verdi, quan van perdre el pis pels bombardejos italians de 
gener d’aquell any. Comenta que ha compaginat la vida familiar, amb cinc filles, nou nets i dos 
besnets, amb la vida professional, cultural i associativa, i afegeix que ha fet feines de traductora 
d’alemany i de francès a la Casa Shlüter de Barcelona. A més, explica que durant 30 anys ha 
estat la directora de l’escola d’art Gràcia de dibuix, pintura i ceràmica, i que coopera a 
l’empresa familiar Vidres Castellà. Actualment, porta la direcció del Museu Arqueològic 
Municipal dels Prats del Rei, a l’Anoia, i s’encarrega de diferents excavacions en aquell 
municipi. A més, és membre del Club Excursionista de Gràcia des que va néixer, ja que els 
seus pares ja n’eren socis. També explica que ha col·laborat en la secció d’arqueologia del club 
i que va participar en el descobriment del forn ibèric de Sant Adjutori, la cova Meravelles de 
Benifallet, Can Cortada, Can Gomis, Gavà i altres projectes arqueològics. A més, diu que ha 
estat vicepresidenta d’aquesta entitat i que durant 20 anys ha estat l’encarregada de la secció 
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cultural i directora de Mai Enrera, una de les revistes de referència del món del muntanyisme. 
Afegeix que des de fa més de 25 anys forma part de la junta directiva de l’entitat.  
 
Continua explicant que Dolors Lázaro té una àmplia formació en idiomes (alemany, francès i 
anglès) per l’Escola Suïssa de Barcelona i que va rebre la formació artística a l’Escola Llotja de 
Barcelona d’arts i oficis i a l’Escola Massana, entre altres, a banda de cursar els estudis de 
Belles Arts. Afegeix que es va diplomar en Arqueologia Hispànica per la Universitat de 
Barcelona i que ha pres part en excavacions arqueològiques arreu de Catalunya, sota la 
direcció del Museu Arqueològic de Barcelona, a banda de realitzar cursos d’egiptologia. A 
continuació, n’afegeix més dades: és membre actiu del Grup 1950; va ser la persona que va 
descobrir la placa dels herois de Gràcia al cementiri del Poblenou; té una destacada 
participació en cercles culturals, com la Comissió Mossèn Cinto Verdaguer, on va ser 
excursionista a Folgueroles i Vil·la Joana; va ser membre actiu del Memorial 1714 – Fossar de 
les Moreres i és exvicepresidenta del CAOC, Centre d’Agermanament Occitano-Català, i de 
l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, i sòcia fundadora de la Societat Catalana 
d’Arqueologia.  
 
Per acabar, exposa que Dolors Lázaro, a través del seu taller escola de dibuix i pintura, ha 
format creativament, des de fa més de 40 anys, molta canalla de la Vila de Gràcia. I afegeix 
que pertany al Col·lectiu d’Artesans de Gràcia des dels seus inicis i que fa més de 20 anys que 
col·labora amb el Taller d’Història de Gràcia, on ha estat membre de la junta fins fa pocs 
mesos.  
 
Intervé la Sra. Dolors Lázaro. Es mostra molt agraïda pel reconeixement perquè, com a 
gracienca, per a ella representa molt rebre aquesta medalla. A més, diu que si vius a Gràcia, és 
fàcil poder fer feina, i fa referència a tots els companys que han treballat amb ella en els grups 
que han promogut. Afegeix que treballar a Gràcia és molt divertit i ofereix moltes possibilitats. 
També comenta que Gràcia s’arriba a estimar moltíssim, igual que el Club Excursionista de 
Gràcia, al qual pertany des que va néixer. Finalment, reitera el seu agraïment per la medalla.  
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals de BC, PSC, Demòcrata (PDeCAT-Unió-
Demòcrates), ERC, Cs i PP, i l’abstenció del Grup Municipal de la CUP. 
 
C.1.2 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb el previst a l’article 23.2 f) de la 
Carta Municipal de Barcelona, el Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de 
Barcelona, aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció, en sessió de data 19 d’abril de 2017. 
 
Intervé la Sra. Calabria (BC). Saluda tothom i explica que, tal com van fer a les comissions 
consultives, informa el Ple del Reglament de participació, que es troba en la fase d’exposició 
pública i, per tant, s’hi poden presentar al·legacions fins al 22 de juliol. Exposa que 
l’actualització del reglament s’ha fet amb l’objectiu d’ordenar i regular els canals de relació entre 
la ciutadania i la institució. Destaca que no s’ha partit de zero, sinó del treball ja fet prèviament, 
així com de la normativa existent des de l’any 2002, i explica que en l’anterior mandat es va a 
dur a terme un procés de revisió de la normativa, però que al final el text no va ser aprovat per 
manca de consens.  
 
Tot seguit, manifesta que la voluntat del Govern era recollir la revisió de les normes, per la qual 
cosa el maig de 2016 es va crear una comissió impulsora formada per diferents entitats, 
consells territorials i persones expertes, i afegeix que aquest any s’han produït debats als 
òrgans participatius, tant dels districtes com dels actors directament implicats.  
 
Destaca que aquestes normes inclouen, en primer lloc, una participació inclusiva i diversa, 
sobretot d’aquells col·lectius als quals, per qüestions d’edat, gènere, diversitat funcional o 
origen, se’ls fa més difícil participar en els processos de decisió política. Afegeix que també 
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inclouen un major protagonisme de la ciutadania, ja que s’aposta per la democràcia directa 
mitjançant les consultes ciutadanes, i que impulsen la iniciativa que permetrà a la ciutadania 
incidir en els punts de l’ordre del dia dels plenaris i en la posada en marxa de processos 
participatius. A més, s’aposta per una participació híbrida, entre els temes digitals i presencials, 
tenint en compte la plataforma Decidim.Barcelona. D’altra banda, comenta que les normes 
també preveuen mecanismes de control i de garantia a través d’òrgans externs i interns, i que, 
un cop s’aprovi la normativa, està prevista la realització d’una guia que faciliti la utilització del 
reglament.  
 
D’altra banda, pel que fa a Gràcia, destaca que en els consells de barri previstos fins al juliol 
s’informarà d’aquesta normativa, i afegeix que el 6 de juliol es convocarà un Consell Ciutadà 
específic per parlar d’aquest tema.  
 
Per finalitzar, subratlla que el dret a la participació és una opció estratègica i estructural de 
l’Ajuntament de Barcelona, i afirma que amb el reglament es comprometem no només a 
garantir la participació, sinó també a promoure-la activament, ja que, com més participació, més 
democràcia, de més qualitat i més justícia social. Per tot això, conviden els grups a donar 
suport a aquestes normes.  
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Constata que en aquest moment hi ha més de 572 òrgans de 
participació a la ciutat, i creu que es tracta d’un sistema molt laberíntic, que sovint desincentiva 
la participació ciutadana. Posa de manifest que des del Grup Municipal del PP sempre han 
defensat la necessitat de racionalitzar els òrgans de participació a Barcelona i millorar el retorn 
de la participació a aquests òrgans ciutadans. Afirma que el seu grup sempre ha participat 
activament en el grup impulsor de la reforma del reglament, i considera que el text proposat és 
un bon text, ja que ofereix flexibilitat per crear òrgans de participació i n’inclou aspectes 
organitzatius i de funcionament. No obstant això, opina que és un text millorable, per la qual 
cosa van presentar esmenes al text original, algunes de les quals van se acceptades. Confirma 
que ara que s’ha obert el període d’exposició pública, també hi presentaran al·legacions. 
 
En concret, fa referència a dos temes que els preocupen especialment i que decidiran el seu 
posicionament final: l’intent del Govern municipal de canviar l’estructura i diluir la importància de 
les actuals audiències públiques del districte, que al seu parer són fonamentals en l’esquema 
dels òrgans de participació, i la necessitat que hi hagi un nombre mínim de participants tant en 
la regulació dels processos participatius com en les consultes ciutadanes. En aquest sentit, 
expressa l’exigència que en les convocatòries que no comptin amb un nombre mínim de 
participants, la consulta o el procés no tingui validesa, ni tan sols a efectes informatius, per 
evitar que uns quants decideixin per tots.  
 
En definitiva, creu que és absolutament necessària la reforma dels òrgans de participació, i diu 
que esperaran a veure el resultat de les al·legacions i del text final.  
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa el vot favorable del seu grup, ja que el reglament recull 
les seves aportacions, que anaven en tres línies: en primer lloc, que la norma no contradigui o 
pretengui burlar una llei superior; en segon lloc, que l’objecte estigui dins de l’àmbit de la 
competència municipal, i, finalment, que tingui un retorn a la ciutadania, és a dir, que la 
ciutadania en vegi la utilitat i sigui un instrument útil per a la classe política.  
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Afirma que el seu grup té una visió bastant crítica del nou 
Reglament de participació, i n’expressa els motius. En primer lloc, creu que és una norma 
bastant continuista respecte al Govern anterior. D’altra banda, considera que parteix d’una idea 
molt ciutadanista, interclassista i de negació del conflicte a la ciutat, que es concreta en la 
participació amb associacions que s’anomenen ciutadanes. En relació amb això, creu que el 
concepte de ciutadà en el sentit que tots som iguals davant la llei no és cert. A més, afirma que 
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la norma parla de la participació ciutadana com la via cap a la justícia i la igualtat social, quan 
és la via de la justícia i la igualtat social la que permet una democràcia autèntica.  
 
Afegeix que el reglament accepta un marc jurídic restrictiu, el de la Llei 19/2014, i tota la 
legislació estatal que hi ha sobre el tema, a banda d’acceptar tota una sèrie de premisses que 
el seu grup no pot compartir. En relació amb això, posa els exemples de l’article 11, que 
accepta la gestió cívica com un element que forma part de la participació, o els articles 10.2 i 
24.4, en què es parla d’organitzacions empresarials i de personalitats jurídiques com a 
membres de ple dret per prendre part en processos participatius. En aquest sentit, entén que 
les empreses amb un interès privat no poden formar part de l’esquema de decisió democràtica. 
Finalment, afegeix que tampoc no poden compartir algunes definicions de processos 
participatius, com en els articles 18 o 37, que els defineixen com un conjunt d’actes de debat 
perquè les institucions coneguin l’opinió dels agents que hi participen. Considera que això és la 
definició de consulta, no de participació.  
 
Intervé la Sra. Metge (ERC). Opina que les actuals normes de participació han deixat de ser 
útils i s’han allunyat de la realitat actual, per la qual cosa cal modificar-les. De tota manera, 
afirma que el seu grup municipal n’esperava més, del nou reglament, ja que creu que la 
capacitat d’incidència de la ciutadania en les decisions del consistori ha quedat en segon 
terme.  
 
Tot seguit, enumera els punts clau del reglament que al seu parer són poc ambiciosos: no 
preveu els barris com a unitats vàlides on fer consultes; només demana un mínim d’un consell 
de barri a l’any, i, a més, no el dota de capacitat per fer propostes al Plenari, i no s’hi esmenta 
el tema de l’elecció directa dels consellers de districte.  
 
Per tot això, anuncia que s’abstindran en l’aprovació inicial i s’emplacen a continuar treballant 
durant el període d’exposició pública per ser una mica més agosarats i entomar sense pors la 
participació ciutadana com l’oportunitat que representa per a la ciutadania.  
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Recorda 
que en l’anterior mandat el seu grup ja va expressar la voluntat d’iniciar una reforma de la 
normativa de participació i va constituir una comissió política en què els partits van estar 
treballant més d’un any, tot i que finalment no es va poder aprovar. Manifesta que el que ara 
s’està tractant és fruit d’aquell treball, i considera una prioritat i una necessitat actualitzar i 
reformar la normativa municipal, que data del 2002.  
 
Afegeix que en l’anterior Comissió de Presidència el seu grup va portar algunes de les seves 
esmenes a votació individual, atès que el Govern en principi les havia desestimat, i que gràcies 
al suport de gran part dels grups es van aprovar. En destaca una, que el període d’exposició 
pública sigui de 90 dies, ja que van valorar que calia poder fer un debat extens i que el territori 
té uns ritmes diferents dels 30 dies, que són els mínims que s’estableixen. Per tant, posa de 
manifest que tenen fins al mes de juliol per treballar les nomes. Una altra de les esmenes feia 
referència al fet que el nou reglament es tractés en tots els consells de barri, i que si no estava 
previst convocar-los, se’n fes una convocatòria extraordinària. Avisa que el seu grup estarà 
molt amatent perquè sigui així.  
 
Finalment, recorda que el seu grup, que participa activament a la comissió impulsora, va 
manifestar que volia garantir que hi hagués un debat de les normes i que s’abstindria per poder 
arribar a un acord. Per acabar, vol deixar clar que no estan signant un xec en blanc, i demanen 
al Govern una mica més de voluntat negociadora de la que tenen habitualment.  
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot a favor del seu grup.  
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Intervé la Sra. Calabria (BC). Agraeix a tots els grups les abstencions per poder continuar 
treballant, així com el vot favorable del Grup Municipal de Cs.  
 
S’adreça a la Sra. Metge per aclarir-li que l’elecció dels consellers i conselleres de districte es 
tractarà en la modificació del model de descentralització que promouran quan s’acabi el 
Reglament de participació. Quant a la periodicitat dels consells de barri ―com a mínim una 
sessió l’any i com a màxim quatre―, manifesta que s’està discutint i que és possible que es 
modifiqui en el període d’al·legacions.  
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Expressa el vot en contra del seu grup i el justifica amb dos 
arguments: el reglament no preveu les consultes a escala de barri i l’article 71 estipula que no 
es poden fer consultes sobre els contractes que puguin perjudicar a tercers. En relació amb 
això, entén que invalida les consultes sobre municipalitzacions i, per tant, considera que és un 
escull bastant insalvable.  
 
S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals de BC, PSC i Cs, l’abstenció dels grups 
municipals Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), ERC i PP, i el vot en contra del Grup 
Municipal de la CUP. 
 
C.1.3 PROPOSAR a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona la denominació 
passatge d’Isabel Vicente per a la via situada entre els carrers Quevedo i Bailèn, al Districte de 
Gràcia. 
 
Intervé el Sr. Ardanuy (president). Explica que substanciaran la proposta amb el punt 
següent: proposar a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona la denominació de 
jardins Maria Mullerat per a l’espai enjardinat situat per sobre de la confluència dels carrers 
Aldea, Tirso i Pere Llobet. 
 
Intervé la Sra. Tomàs (BC). Saluda tothom i expressa l’opinió que les dues propostes són molt 
encertades. Explica que van sorgir en espais veïnals, que després es van portar al Consell de 
les Dones i que aquest les va presentar a la Comissió del Nomenclàtor de Gràcia, que hi va 
donar el vistiplau. Afegeix que el Districte, en el marc de la Comissió del Nomenclàtor, en la 
qual són presents tots els grups polítics, va validar les dues propostes.  
 
Tot seguit, aprofita el moment per reconèixer l’exercici positiu i imprescindible que és posar 
nom de dones a espais públics dels barris, i constata que el percentatge encara és molt 
desigual. També vol reconèixer les figures de les dues dones, tant individualment com 
socialment. En aquest sentit, explica que Isabel Vicente fou una treballadora de la Sedeta, 
activista social, represaliada i antifranquista, i que Maria Mullerat va ser una docent dedicada al 
suport a les persones disminuïdes psíquiques, pionera en la creació d’una institució per a nens 
i nenes amb disminució psíquica.  
 
Finalment, manifesta el seu suport a elevar a la Ponència del Nomenclàtor les propostes i 
demana que els grups hi votin favorablement.  
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el vot a favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta el vot a favor del seu grup.  
 
Intervé la Sra. Arnau (CUP). Saluda tothom i diu que el nom d’Isabel Vicente, lluitadora 
sindicalista, permet seguir recuperant la memòria obrera i combativa del barri del Camp d’en 
Grassot. A més, opina que tant el nom d’Isabel Vicente com el de Maria Mullerat marquen una 
certa línia en la feminització del Nomenclàtor, una necessitat urgent als carrers de la ciutat, tot i 
que constata que encara queda molta feina per fer.  
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Tot seguit, afegeix que cal començar a superar la idea que els carrers han de tenir noms propis 
de personatges individuals i començar a reivindicar noms col·lectius.  
 
Per acabar, expressa el vot a favor a la proposta.  
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Hi vota favorablement i manifesta que, com a representant d’ERC a la 
Comissió del Nomenclàtor, li costa entendre que s’hagi trigat tant de temps, des que la 
Comissió del Nomenclàtor de Gràcia ho va aprovar, a portar la proposta al Plenari.  
 
Intervé la Sra. Manzano (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). 
Expressa el vot a favor de la proposta i explica que, en qualitat de consellera de Dones, va 
participar en el Consell de Dones que la va consensuar.  
 
Afegeix que voten el nom de dues dones lluitadores, cadascuna en el seu vessant, i explica 
que Maria Mullerat, mestra especialista en educació especial, va començar a treballar al carrer 
Còrsega i després es va traslladar a la masia de Can Mora, al barri del Coll. D’altra banda, 
recorda que Isabel Vicente va treballar a l’antiga fàbrica tèxtil la Sedeta i va ser sindicalista 
política. Per acabar, diu que les dues van treballar per a la transformació de la societat en una 
època en què les dones ho tenien bastant difícil.  
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup.  
 
S’aprova amb el vot a favor de tots els grups municipals. 
 
C.1.4 PROPOSAR a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona la denominació 
jardins Maria Mullerat per a l’espai enjardinat situat per sobre de la confluència dels carrers 
Aldea, Tirso i Pere Llobet, al districte de Gràcia. 
 
Tractat conjuntament amb el punt anterior. 
 
S’aprova amb el vot a favor de tots els grups municipals. 
 
 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1. Proposicions/declaracions de grup  
 
D.1.1 Del Grup Municipal Demòcrata 
1. Instar el Govern del Districte a impulsar i accelerar la construcció dels equipaments previstos 
a l’antiga clínica Quirón. 
2. Que es presenti, en el termini d’un mes, el full de ruta previst per a dur a terme la construcció 
dels equipaments projectats. 
3. Que es faci retorn de les aportacions veïnals al projecte, tot indicant aquelles que s’han 
tingut en compte i les que no. 
 
Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Saluda els 
assistents i constata, malgrat la imminent finalització de les obres de la travessera de Dalt, una 
situació de paràlisi preocupant al barri de la Salut, ja que queden moltes qüestions per resoldre, 
entre elles tot un seguit de demandes veïnals, com ara el retorn de la parada del bus turístic a 
la travessera, el tancament nocturn dels jardins Menéndez i Pelayo, o la restricció que el nou 
Pla d’usos representa per a l’emprenedoria en el comerç de la travessera de Dalt.  
 
Considera que el Districte no fa cas a les demanes veïnals i al·ludeix a la incertesa que viu el 
barri per la manca d’informació sobre els equipaments projectats a l’antiga clínica Quirón. 
Recorda que es tracta d’un projecte que va sorgir per iniciativa del Govern Trias, amb la 
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compra i el posterior enderrocament de l’antiga clínica, i que preveia la construcció d’habitatges 
dotacionals, un casal de barri, un casal per a la gent gran i un equipament per a joves. 
Constata que, tot i que amb l’entrada del nou Govern semblava que la seva construcció no 
trigaria, ja que es van celebrar diverses reunions participatives amb els veïns, no ha estat així. 
En aquest sentit, pregunta al Govern si té intenció de construir els equipaments previstos a curt 
termini. 
 
Atès que el consideren un projecte cabdal per al barri, demanen que el Govern del Districte 
trenqui la paràlisi en què es troba el projecte i impulsi i acceleri la construcció dels equipaments 
previstos, i que per fer-ho efectiu presenti, en el termini d’un mes, el full de ruta previst fent un 
retorn de les aportacions veïnals que es van fer a principis de mandat.  
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el vot favorable del seu grup a la proposta. Recorda que 
el solar es va comprar fa cinc anys i que a començaments del 2015 ja es va anunciar que s’hi 
farien 100 pisos dotacionals, un casal de barri, un casal per a la gent gran i un espai juvenil. Diu 
que posteriorment el Govern va celebrar unes quantes sessions participatives per saber què en 
pensaven els veïns i les entitats, per finalment decidir, l’octubre de 2016, que s’hi faria el que 
s’havia dit. Per tant, té la sensació que s’han perdut dos anys, tal com passa amb altres 
projectes pendents de resoldre, tant a la ciutat com al districte.  
 
D’altra banda, exposa que fa uns mesos es va dir que durant el 2017 s’iniciaria el concurs i la 

redacció del projecte, i que durant el 2018 se’n licitarien les obres, que començarien a principis 

del 2019. Afirma, però, que encara no saben res del concurs, la qual cosa els estranya, per això 

està d’acord que es presenti, en el termini d’un mes, una calendarització detallada i definitiva 

del que tenen previst fer. 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa el vot favorable del seu grup a la proposta i fa referència 
a les primeres notícies que ha trobat sobre el tema, el 14 de juny de 2013, que diuen s’hi farà el 
mateix que acaba estipulant el PAD: pisos per a gent gran, un casal de barri i un casal de 
grans. Per tant, si es tracta d’un projecte que ve del 2013 i compta amb el consens social i de 
barri, considera que el procediment s’està dilatant en excés.  
 
Intervé la Sra. Arnau (CUP). Recorda que l’enderroc de l’antiga Quirón preveia la construcció 
de pisos dotacionals i equipaments de barri des del mandat anterior, i que el Govern actual va 
fer un procés participatiu per concretar el projecte, tot i que no n’ha fet el retorn. Aprofita 
l’ocasió per reivindicar que es facin els pisos públics escaients i que s’expliqui el posicionament 
dels veïns respecte a l’equipament.  
 
Vota a favor de la proposició perquè considera important disposar d’un full de ruta per valorar 
l’actuació que ha d’emprendre el Govern i que es conegui el fi de l’espai.  
 
Per acabar, insisteix que els processos participatius han de comptar amb un retorn públic 
adient que expliqui quines aportacions s’han fet i quines s’han acabat incorporant.  
 
Intervé la Sra. Metge (ERC). Comparteix el sentit de les intervencions anteriors i es mostra 
convençuda que tots estan d’acord que cal treballar per no tenir solars buits que sigui complicat 
mantenir nets i en condicions. Vota a favor de la proposició.  
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup a la proposició.  
 
Intervé la Sra. Furriols (BC). Saluda els assistents i afirma que per a l’equip de govern en tot 
moment ha estat una prioritat impulsar i accelerar la construcció dels equipaments previstos a 
l’antiga clínica Quirón. Explica que en aquests moments són a l’espera de l’aprovació definitiva 
per part de la Generalitat del planejament urbanístic MPGM, que espera que s’aprovi durant el 
mes de maig, i detalla que se celebrarà una subcomissió amb data 16 de maig.  
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Tot seguit, afegeix que des del Patronat de l’Habitatge ja han començat a treballar en el plec de 
condicions del concurs d’arquitectura per a la redacció dels dos projectes, espai Quirón-
avinguda Mare de Déu de Montserrat i carretera de Sant Cugat.  
 
D’altra banda, es mostra sorpresa per les afirmacions que els veïns i veïnes del barri de la Salut 
no tenen coneixement de la intenció del Govern, ja que es van celebrar unes sessions 
participatives per tractar el tema i, a més, al Consell de Barri de la Salut ella mateixa va explicar 
la calendarització dels diferents tràmits de les obres.  
 
Afirma que, malauradament, tot i que l’equip de govern i els tècnics del Districte han batallat per 
accelerar el procés, la Generalitat ha endarrerit l’aprovació definitiva del planejament urbanístic. 
Explica que si finalment compleixen el termini i s’aprova el mes maig, el Govern podrà ajustar la 
calendarització que es va fer efectiva en el Consell de Barri de la Salut de la manera següent: 
finalització del concurs d’arquitectura i redacció, novembre de 2018; licitació i adjudicació de les 
obres, finals d’abril de 2019, i finalització de l’obra, abril del 2021.  
 
Manifesta que s’ha informat en tot moment el grup motor de l’espai Quirón, que actualment 
s’ocupa dels usos provisionals, de tots els processos que estan fent, i que s’han compromès a 
continuar-los-en informant. Afegeix que ella mateixa forma part d’aquest grup motor, juntament 
amb la presidenta de l’Associació de Veïns del barri de la Salut.  
 
Per acabar, vota favorablement la proposta.  
 
Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Agraeix el vot 
favorable de tots els grups, especialment de la CUP. Considera que s’ha generat una certa 
incertesa entre el veïnat sobre el futur de l’equipament i les intencions del Govern, i afirma que 
amb la proposició volien aclarir la posició del Govern en aquest sentit. Afegeix que com a grup 
també els mancava tota aquesta informació. Admet que eren coneixedors que el 2017 es tenia 
la intenció de tirar endavant el projecte, però constata que el mes de maig encara no n’havien 
tingut cap notícia.  
 
D’altra banda, tot i que no tenen constància que la Generalitat estigui endarrerint l’aprovació del 
projecte, demana que si és així els ho diguin i intentaran donar un cop de mà en aquest sentit.  
 
S’aprova amb el vot a favor de tots els grups municipals. 
 
D.1.2 Del Grup Municipal d’ERC 
Que el Districte de Gràcia, en les properes renovacions d’equipaments públics esportius del 
districte, estudiï la possibilitat d’incorporar clàusules de proximitat, arrelament al territori i retorn 
social, i es treballi i se’n prioritzi la gestió cívica, i doni suport als clubs Europa i Pedagogium 
per tal que puguin continuar desenvolupant la seva tasca. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Puntualitza que al redactat de la proposició s’ha canviat la paraula 
«incorpori» per «estudiï la possibilitat d’incorporar». Manifesta que la importància de l’esport de 
barri, la funció educadora i saludable de l’esport, el benefici innegable que comporta a joves i 
grans, i especialment als infants, queden menystinguts quan s’adjudiquen els equipaments 
esportius municipals atenent la millor oferta econòmica. Creu que menystenir les entitats 
esportives del barri i la seva implicació i tradició és despersonalitzar l’equipament i l’entorn, i és 
entendre els equipaments com una font de recursos que se cedeix i lloga al millor postor. 
Afirma que no els agrada que les famílies, els clubs i el barri hagin de patir cada temporada per 
si tindran les hores que necessiten, i en quin horari i quines condicions. Explica que, tot i que 
poden ser usuaris preferents dels equipaments, això no els garanteix poder disposar de totes 
les hores que els calen, tal com li ha passat a l’Europa. A més, afirma que també és necessària 
una capacitat de reacció a curt termini, ja que hi pot haver un partit ajornat que s’hagi d’ubicar 
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entre setmana, per exemple, i diu que aquesta agilitat no es dona si un no gestiona la pròpia 
instal·lació. Per tot això, planteja la proposició.  
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta, ja que entenen 
que les activitats esportives dels clubs aporten uns valors que cal difondre i potenciar. Per tant, 
considera que totes les entitats que basen la seva activitat en l’esport i que proven d’inculcar 
aquestes idees als joves del districte mereixen tot el suport de les institucions.  
 
Quant a la gestió, entén que en alguns casos pot no semblar imprescindible que els clubs 
esportius gestionin les instal·lacions de les quals tenen un ús preferent o gairebé exclusiu, però 
està d’acord amb la Sra. Pi que el fet de ser un usuari preferent no comporta necessàriament 
gaudir de moltes facilitats. A més, explica que aquesta situació pot provocar la pèrdua d’hores o 
posar en perill la continuïtat d’alguns equips la temporada següent. En aquest sentit, considera 
que aquesta situació està en contra dels valors de la cantera que es volen fomentar. També fa 
referència a l’autonomia que dona als equips no haver de dependre d’algú altre. A més, quant a 
l’aspecte econòmic, afirma que la gestió els pot aportar uns ingressos que molts cops poden 
ser vitals per a la subsistència del club o perquè les quotes no es disparin.  
 
Per acabar, pel que fa a la gestió cívica, apunta que aquest tipus d’administració d’una 
instal·lació no equival a donar-la a dit, com ha passat en algun cas a Sant Andreu, i tampoc no 
garanteix que guanyi qui es vol, ja que hi és present el principi de concurrència pública. En 
aquest sentit, creu que pot aportar millors opcions als clubs del districte, perquè té en compte 
altres factors diferents de l’econòmic, com ara el foment del civisme, la convivència, 
l’associacionisme, els valors socials o una millor cooperació entre el públic i el sector 
associatiu.  
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Atès el canvi en l’enunciat de la proposta, en què se substitueix el 
verb «incorpori» per «estudiï la possibilitat d’incorporar», i tenint en compte que està d’acord a 
preservar que els concursos públics siguin processos oberts en què tothom tingui els mateixos 
drets, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta.  
 
Intervé la Sra. Arnau (CUP). Assenyala que cal evitar que grans empreses amb capacitat de 
fer ofertes suculentes acaparin els equipaments esportius sense tenir cap arrelament als barris. 
En els casos del Club Esportiu Europa i el Bàsquet Pedagogium, considera alarmant la 
rapidesa amb què l’Ajuntament ha deixat de banda clubs amb un gran arrelament popular. A 
més, també troba alarmant la vinculació de l’empresa beneficiària amb l’Opus Dei, i demana si 
aquest és el model d’esport laic de BC. 
 
D’altra banda, creu que caldria fer un debat seriós sobre la fórmula de gestió dels equipaments 
esportius, que al seu entendre hauria de ser pública i compatible amb l’ús, per part dels clubs 
amb un gran arrelament popular, dels seus camps tradicionals. En aquest sentit, troba 
inadmissible que BC prioritzi el retorn dinerari per damunt de l’arrelament, la vertebració dels 
barris i l’ús popular dels equipaments municipals quan fa concursos públics. Finalment, 
expressa el vot a favor del seu grup.  
 
Intervé la Sra. Mayor (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Vota 
favorablement la proposta i agraeix al Grup Municipal d’ERC que l’hagi presentat.  
 
Recorda que al Plenari del 2 de juliol del 2013 es va aprovar que el pavelló del carrer Neptú es 
digués Josep Comellas, i assegura que va ser tot un honor, ja que Josep Comellas no només 
ha estat lligat al Pedagogium i a altres clubs, sinó que també va ser fundador de l’Associació 
Catalana d’Entrenadors de Bàsquet, vocal de la Federació Catalana de Bàsquet i fundador de 
la Fundació del Bàsquet Català i Medalla d’Honor de la ciutat.  
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Explica que en el termini d’un any, tres entitats esportives gracienques de qui ningú pot posar 
en dubte la tasca de cohesió social i foment de l’esport base que duen a terme han perdut la 
gestió dels seus equipaments. Retreu al Govern que s’excusin en legislacions superiors per 
justificar que no poden aplicar fórmules diferents de concurs públic quan a Nou Barris sí que ho 
fan, i posa com a exemple un conveni signat el 13 de setembre del 2016 per la regidora Janet 
Sanz. Creu que el Govern no sap assumir els errors i el titlla d’irresponsable. Per acabar, afirma 
que és un Govern d’aparences que, en el moment de gestionar, crea conflictes, com en el cas 
de les entitats esportives que han perdut l’equipament que gestionaven.  
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Saluda els assistents i anuncia el vot favorable a la proposta. A 
més, agraeix al Grup Municipal d’ERC l’acceptació de l’esmena per poder votar a favor de la 
proposició.  
 
Explica que arran del concurs del Comellas i la més que probable pèrdua de la gestió per part 
del Pedagogium, han establert reunions per aclarir que la pèrdua de gestió no implica la pèrdua 
de l’ús de l’espai per part del club. Per tant, demana tranquil·litat i assegura que estan estudiant 
fórmules perquè el retorn social i l’arrelament del barri puguin ser inclosos en propers 
concursos d’equipaments públics esportius, incloent-hi fórmules de gestió diferents. No obstant 
això, recorda que la legislació vigent no ho posa fàcil i que, per tant, no ho poden assegurar, 
per la qual cosa demanaven incloure a l’enunciat de la proposta la fórmula d’estudiar-ho.  
 
En qualsevol cas, agraeix l’ajut dels grups i els emplaça a fer les aportacions que creguin 
oportunes en el Consell de l’Esport que se celebrarà el dia 16. 
 
Finalment, assegura que la intenció del Govern és seguir donant l’ajuda necessària als clubs 
perquè puguin desenvolupar la seva activitat, molt valorada tant pel Govern com per la 
ciutadania en general.  
 
Intervé la Sra. Tomàs (BC). Hi vota a favor.  
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Agraeix a tots els grups el suport a la proposició i matisa que han 
acceptat la transacció d’«estudiar incorporar» en comptes d’«incorporar» directament en el 
sentit que, si no és una clàusula de proximitat, sigui una clàusula que acabi tenint els mateixos 
efectes, per tal que obtingui una major puntuació qui realment utilitza la instal·lació.  
 
Quant a les negociacions que estan pendents de tancar respecte al Pedagogium, espera que la 
negociació acabi bé i que puguin aconseguir-ho no només per a aquesta temporada, sinó per a 
les renovacions que s’hagin d’anar fent les temporades següents, totes les hores que 
necessitin.  
 
Intervé la Sra. Mayor (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Respecte a 
les reunions que el conseller diu que s’estan fent, considera que arriben tard. Quant a les 
paraules del conseller que s’han duplicat els diners destinats a l’esport, creu que no s’ha de 
donar tant valor al capital i donar-ne més al suport, a l’acompanyament, a una bona gestió i a la 
sensibilitat.  
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Notifica que el concurs encara no està resolt i que, per tant, 
s’han avançat a una possible acció de futur. Admet que s’hauria pogut fer alguna cosa en els 
plecs previs, però reconeix que no hi van caure i assegura que estan treballant perquè no torni 
a passar. De tota manera, insisteix que des d’un punt de vista legislatiu no és fàcil, per la qual 
cosa han demanat incorporar l’esmena a la proposició.  
 
S’aprova amb el vot a favor de tots els grups municipals. 
 
D.1.3 Del Grup Municipal de la CUP 
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Impel·lir el Consorci d’Educació de Barcelona i el conjunt d’institucions que en formen part a:  
1. Assegurar que el nou CEIP del carrer Encarnació inclogui P3, P4 i P5 de cara al curs 2018-
2019. 
2. Explorar la possible fusió amb alguna escola concertada propera que es trobi en condicions 
de ser absorbida per la xarxa pública per introduir la matriculació a primària a partir del curs 
2018-2019. 
3. Obrir el jardí d’Encarnació 62-64 per tal que pugui ser emprat per als alumnes de l’escola 
provisional com a àrea de joc i creixement personal. 
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Explica que la seva proposició parteix de la constatació de diferents 
problemàtiques escolars al districte que s’han enquistat. Així, constata que la manca greu de 
places públiques a tots els nivells educatius acaba generant bàsicament dos tipus de conflictes: 
el primer és la quantitat important de joves i infants dels barris de Gràcia que s’han 
d’escolaritzar fora del districte, i el segon, el més evident, són les classes bolet. Assegura que 
es tracta d’un maldecap per a totes les famílies, que cada cop són més, que demanen escola 
pública a Gràcia. 
 
Per aquest motiu, i tenint en compte que de cara al curs vinent s’ha d’obrir una nova escola al 
districte, fan tres propostes. La primera és que a l’escola d’Encarnació, que de moment estarà 
en barracons fins que s’enllesteixi el projecte constructiu, el primer curs es comenci amb P3, 
però que de cara al següent no només s’incorpori P4, sinó també P5. L’objectiu de la mesura 
és incloure els alumnes de Gràcia que ara mateix no poden incorporar-se dins de centres 
escolars de proximitat. En aquest sentit, assenyala que, avui dia, a P4 hi ha 23 nens del 
districte que no han trobat plaça al barri; a P5, 31, i a primer, 15.  
 
La segona proposta és que s’explori la possible fusió o incorporació de l’escola concertada a la 
xarxa pública, com ja es va fer els anys vuitanta, ja que entenen que el procés de 
desconcertació reforçarà la pública.  
 
Finalment, planteja la possibilitat d’obrir el jardí d’Encarnació 62-74, que des que va ser adquirit 
definitivament per l’Ajuntament ha tingut un ús bastant privatiu, tot i ser de titularitat pública. Per 
tant, considera que seria bo que es pogués utilitzar com a espai d’esbarjo de l’escola 
provisional.  
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Considera que amb la proposta tornen a debatre si l’educació ha 
de ser pública, privada o concerta i, en aquest sentit, diu que mai coincidiran amb el partit 
proposant. Admet que poden arribar a compartir part de la diagnosi, quan s’afirma que falten 
places públiques per cobrir la demanda, però considera que hi ha altres vies per satisfer el total 
de sol·licituds, a través de l’educació privada o concertada. En aquest sentit, creu que 
l’educació pública no ha de cobrir el 100% de la demanda d’un districte, ja que no tots els pares 
busquen plaça a la pública.  
 
Quant al desplegament dels dos cursos a partir de l’any següent, hi estan parcialment d’acord, 
ja que es podria cobrir part de la demanda, però es mostra més preocupat pel fet que el centre 
no tingui un espai definitiu que no per la manca dels dos cursos.  
 
Pel que fa a l’últim punt de la proposició, està d’acord que el jardí d’Encarnació s’obri a algun 
altre tipus d’activitat, a banda de la que desenvolupa l’entitat que l’ocupa. No creu que calgui 
destinar-se a pati de l’escola, però troba estrany hi hagi unes reixes que permetin fer un ús 
privatiu de l’espai i que els partits no en diguin res, mentre que es queixaven pel fet que es 
privatitzés un espai públic a la plaça de les Dones del 36. 
 
Finalment, expressa l’abstenció del seu grup.  
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Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta la seva confusió perquè el grup proposant ha presentat 
tres propostes en comptes d’una, i afirma que està d’acord amb la primera, en contra de la 
segona i que s’absté en la tercera.  
 
Intervé el Sr. Ardanuy (president). Entén que el Sr. Calonge fa servir un element discursiu, 
però puntualitza que no està permès la votació separada, sinó que s’ha de votat la integritat de 
la proposta.  
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Manifesta l’abstenció del seu grup i matisa els diferents punts. Pel 
que fa al primer, considera positiu tot el que representi avançar en la construcció definitiva de 
l’escola, però creu que la mesura podria fer perillar la viabilitat d’altres escoles públiques dels 
barris del Coll, Vallcarca i Penitents, ja que si de cada una d’aquestes escoles 5 o 10 famílies 
de P5 demanessin marxar a la nova escola, hi hauria un problema amb els grups que 
quedessin per sota de la ràtio mínima, la qual cosa no considera justa.  
 
D’altra banda, troba estrany fusionar una escola que encara no se sap quina és, ubicada en un 
lloc concret, amb una altra que encara no se sap on es construirà. Tot i així, si en algun 
moment es pogués fer, assenyala que aquesta hipotètica escola privada que rep concert 
educatiu ja té uns alumnes. Per tant, considera que no s’haurien de fer dos escoles en una, 
sinó quedar-se amb les dues.  
 
Quant al tema del pati, entén que és el centre el que ha de decidir com vol fer l’esbarjo dels 
seus infants. De tota manera, es mostra sorpresa per la proposta perquè l’escola Farigola, per 
exemple, sempre ha tingut dificultat pel fet de tenir l’escola i el pati a diferents voreres d’un 
mateix carrer, ja que els nens han de creuar-lo diverses vegades al dia. 
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). En 
primer lloc, agraeix al Sr. Serra la voluntat d’entesa, ja que darrerament han mantingut llargues 
converses sobre el tema educatiu.  
 
Explica que el seu grup va presentar esmenes a la proposició en relació amb la possibilitat 
d’incorporar o no P5. En aquest sentit, considera que hi pot haver escoles concertades a la 
vora que, atesa la fugida d’alumnes a P5, puguin veure perillar la seva viabilitat. En tot cas, 
entén que és una possibilitat que ha d’analitzar el Consorci.  
 
Respecte al segon punt, expressa la divergència de concepció amb la CUP, i manifesta que el 
seu grup defensa el que recull la LEC, és a dir, que les places públiques i concertades són part 
del sistema català d’educació. Entén que si un centre està en perill de desaparèixer faci el que 
sigui per evitar-ho, però en cas que sigui inevitable que tanqui, l’alumnat i els professors han de 
rebre el suport de l’Administració pública, ja que formen part del sistema català d’educació. 
Entén que tot el preestablert s’ha de poder replantejar davant de noves realitats i, atès que la 
Vila de Gràcia té unes necessitats específiques, hi falten solars i hi falten places, considera que 
és una opció que s’hauria de poder replantejar.  
 
Per acabar, encara que el redactat final de la proposició no és el punt de trobada que els hauria 
agradat, expressa l’abstenció del seu grup.  
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa l’abstenció del seu grup. 
 
Intervé la Sra. Duñach (BC). Saluda tothom i explica que, tot i que encara no disposen de les 
dades definitives de la preinscripció del curs 2017-2018, que ha de proporcionar el Consorci 
d’Educació, en els darrers anys s’ha constatat un increment de la demanda de l’escola pública, 
un indicador clar de la seva creixent qualitat.  
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Recorda que la planificació educativa és competència del Consorci d’Educació i que 
l’Ajuntament, amb una participació del 40%, treballa en el marc del Consorci per incrementar 
any rere any l’oferta de places públiques a la ciutat, i concretament a Gràcia.  
 
Explica que el Consorci s’ha dotat d’un pla estratègic 2017-2021, a instàncies de l’Ajuntament, i 
considera que caldrà situar totes les accions necessàries per donar resposta a les demandes 
de les famílies en el marc d’aquest pla. Celebra la posada en marxa d’una nova escola a la Vila 
de Gràcia, que respon precisament a demandes de les famílies, i comparteix la necessitat 
d’oferir plaça pública a les famílies que ho sol·licitin.  
 
Sobre la proposta concreta per al curs 2018-2019, reitera que la planificació educativa 
correspon al Consorci i que des del Districte no en tenen la competència, però està d’acord que 
cal explorar totes les vies.  
 
Pel que fa als jardins del carrer Encarnació, afirma que, en el cas que el centre ho sol·liciti, 
estudiaran la possibilitat que el jardí pugui ser emprat per l’alumnat de l’escola, però diu que 
l’ús ha de ser compatible amb l’acord de col·laboració establert entre l’Ajuntament i l’associació 
Salvem el Jardí 2014. 
 
Finalment, expressa l’abstenció del seu grup i es compromet a instar el Consorci perquè busqui 
una solució a les demandes de les famílies.  
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Quant a la idea que poden perillar algunes escoles dels barris del 
Coll i Vallcarca, considera que no és així i que com més places públiques hi hagi, millor. Creu 
que aquestes escoles no perillen perquè, tal com ha assenyalat la Sra. Duñach, cada cop hi ha 
més demanda a l’escola pública. A més, constata que cada cop que s’han incrementat places a 
l’escola pública, s’han cobert totes i ha seguit pressionant la demanda.  
 
D’altra banda, matisa que s’ha parlat de fusió però que potser caldria parlar de l’absorció d’una 
escola concertada a la xarxa pública, no necessàriament de fusió d’una escola pública amb una 
escola concertada. Admet que hi haurà alumnes que hi seran durant els primers cursos, però 
creu que amb la planificació escolar, i més en un districte on no hi ha solars, cal fer 
planejaments a mitjà termini.  
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Demana seriositat en les propostes i considera que no pot votar-hi 
a favor ni en contra perquè hi ha coses amb les quals està d’acord i d’altres amb les que no. 
Per això, expressa l’abstenció del seu grup.  
 
S’aprova amb el vot a favor del Grup Municipal de la CUP i l’abstenció de la resta de grups 
municipals. 
 
D.1.4 Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Que es condemni l’ús de la violència contra els béns públics i privats del districte i, en 
particular, els actes vandàlics que ve patint l’hotel La Casa del Sol de Gràcia. 
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Explica que fa poc han estat parlant amb alguns dels hotelers de 
la plaça del Sol, on hi ha l’hotel La Casa del Sol i l’hostal Sant Jordi, que els han comunicat que 
des de fa un temps són víctimes d’assetjament. Diu que fins ara es tractava de pintades però 
que ara s’està traduint en certa violència, amb vidres trencats i l’assetjament dels treballadors.  
 
Està d’acord que poden discutir sobre el model de ciutat i el turisme, però sempre en termes 
racionals, i expressa el rebuig absolut al fet que es faci servir la violència per imposar un model 
determinat. Tot seguit, planteja la proposició.  
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Hi vota a favor. Puntualitza que van demanar un canvi en el text de 
la proposta perquè entenien que no calia fer referència a la celebració d’una festa popular del 
districte, que no té res a veure amb les accions que s’esmenten.  
 
Entén que la proposta és força genèrica i només busca una acció declarativa, però afirma que 
des del seu grup sempre han estat en contra de considerar la violència un mitjà per aconseguir 
un objectiu. Reitera el que ha comentat abans sobre el casal Tres Lliris: creu que no és lícit fer 
servir la violència o qualsevol altre tipus de coacció per aconseguir el que es vol. D’altra banda, 
considera que la proposta podria haver anat més enllà i no limitar-se a condemnar els atacs a 
un únic negoci, sobretot perquè darrerament s’han produït atacs a altres hotels i comerços, i en 
altres districtes de la ciutat.  
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Creu que la declaració obvia tot el conflicte previ, la violència social 
que es produeix al barri contra el veïnat treballador i el protagonisme que té el sector hoteler en 
aquesta violència social. A més, considera que es parla de vandalisme amb un grau 
d’exageració i de paranoia que li sembla alarmant. Afegeix que es defensa el gran capital 
davant del veïnat treballador i que s’obvia la pujada de preus de l’habitatge, la destrucció de 
llocs d’habitatge i la precarització laboral del sector. A més, també assenyala que s’obvia el fet 
que l’edifici del qual es parla havia patit mobbing immobiliari i havia sigut un centre bastant 
emblemàtic d’autodefensa veïnal en matèria de model de barri abans que fos desallotjat.  
 
Per acabar, recorda que el seu grup municipal ja va avisar que el PEUAT era insuficient i que 
acabarien sorgint PEUAT populars.  
 
Intervé la Sra. Metge (ERC). Manifesta que hi ha diferents tipus de violència en béns públics o 
privats a tot el districte, inclòs l’Ajuntament, i que és impossible condemnar cada cas particular. 
Per això, no entén que la proposició se centri únicament en establiments turístics. Quant a la 
plaça del Sol, respon al Sr. Calonge que és una plaça molt complicada des de fa temps, i no 
únicament els darrers dos anys.  
 
Expressa l’abstenció del seu grup. 
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). 
Expressa el seu rebuig a la violència i la condemna, i puntualitza que hi ha moltes maneres de 
manifestar el desacord que no passen per la violència, que invalida els arguments de qui 
l’exerceix. De tota manera, no considera del tot adequat presentar proposicions per a casos 
particulars, citant-los directament, quan malauradament al districte es produeixen altres 
episodis violents.  
 
D’altra banda, explica que van presentar una esmena a la proposta per eliminar el cas 
particular al qual feia referència i condemnar la violència en tots els casos, però no va ser 
acceptada. Reitera que el seu grup condemna la violència i manifesta el vot crític a favor de la 
proposta.  
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa l’abstenció del seu grup.  
 
Intervé el Sr. Soro (BC). Afirma que el Govern ja ha manifestat el seu rebuig als incidents 
contra els hotels i diu que no volen entrar en aquest joc amb els grups amb qui no 
comparteixen una visió de què és necessari. A parer del seu grup, cal regular el turisme i creu 
que és una prioritat treballar per una ciutat per viure-hi. A més, recorda al Sr. Calonge que el 
Grup Municipal de Ciutadans no va donar suport al PEUAT ni al Pla del dret a l’habitatge com a 
eina de lluita contra la gentrificació que pateixen els barris de la ciutat. Per aquest motiu, 
s’abstenen.  
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Intervé el Sr. Calonge (Cs). Dona les gràcies als grups que han votat a favor de la seva 
proposta i als que s’han abstingut.  
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Respon al Sr. Soro que no troba adient que vinculi l’abstenció amb 
el fet de no haver votat el PEUAT o no haver donat suport a certes mesures contra el turisme.  
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Vol fer un apunt sobre l’estigmatització de certs col·lectius que es 
titlla de violents, i reitera que els hotels tenen el conflicte amb els veïnat. Vota en contra de la 
proposició.  
 
Intervé el Sr. Soro (BC). Respon al Sr. Raposo, a qui sobta la vinculació del turisme amb l’atac 
a un hotel, que ell ha fet esment a Tres Lliris, quan segurament no hi té res a veure.  
 
S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de Cs, Demòcrata (PDeCAT-Unió-
Demòcrates) i PP, el vot en contra del Grup Municipal de la CUP i l’abstenció dels grups 
municipals de BC, PSC i ERC. 
 
D.1.5 Del Grup Municipal del PPC 
 
Instar el Govern municipal a comunicar la ubicació definitiva de l’escola Gràcia en el termini de 
dos mesos, per tal de no prorrogar més de l’estrictament necessari la seva ubicació en 
barracons. 
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Explica que la proposta, que incorpora una transacció pactada 
amb el Grup Municipal Demòcrata, està relacionada amb la futura escola Gràcia, que es 
construirà en barracons de manera provisional al solar que deixarà el pàrquing del carrer 
Encarnació. Assenyala que el motiu principal de presentar la proposta és que a Gràcia tots 
saben què passa quan el projecte d’una escola comença sense estar definit, i posa l’exemple 
de l’escola Univers, que va estar sis anys en barracons a la plaça del Poble Romanó abans de 
traslladar-se a l’edifici definitiu.  
 
Tot seguit, tenint en compte la importància que el Grup Municipal de BC dona a l’educació i al 
fet que els infants no estiguin en barracons, espera certa sensibilitat amb la proposta, que insta 
el Govern municipal a comunicar de manera definitiva, abans que acabi la matriculació, el mes 
de juny, en quin solar es construirà el centre. En aquest sentit, explica que la proximitat al 
domicili és un dels factors més importants per triar escola. Per això, creu important saber al 
més aviat possible on s’ubicarà l’escola definitiva, sobretot quan s’està parlant del carrer 
Carolines, a més de 15 minuts a peu del solar provisional.  
 
Per acabar, explica que amb la proposta pretenen que es pugui començar a redactar el 
projecte executiu de l’obra perquè els alumnes que comencen l’escola el curs vinent no hagin 
de passar tot el cicle formatiu en barracons.  
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Considera la proposta raonable, ja que no pot eternitzar-se 
l’escolarització en barracons al carrer Encarnació, i hi vota a favor.  
 
Intervé la Sra. Arnau (CUP). Considera positiu poder conèixer com abans millor la ubicació 
definitiva de l’escola, però no ho veu gaire viable des del punt de vista tècnic ni de manera 
immediata.  
 
Afirma que el seu posicionament no pretén salvar el Govern ni el Consorci d’Educació, que 
haurien d’haver estat més àgils buscant un nou emplaçament, sinó que respon a un temor 
fundat. Així, li preocupa que si es fa públic amb qui està negociant el Govern, això afecti les 
negociacions, tal com va passar amb l’escola Univers. En aquest sentit, recorda que quan es va 
fer públic el nom del solar que volien comprar, immediatament va pujar de preu. Per tant, creu 
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que el Govern ha de comprar i anunciar aviat un solar adequat a la nova escola, però sense 
oblidar que els propietaris del sòl busquen el propi benefici i cal que actuar sense que es 
produeixi un sobreencariment del projecte constructiu. Per això, expressa l’abstenció del seu 
grup.  
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Recorda que en el Plenari anterior van demanar que es fes pública 
aquesta informació abans de la preinscripció, perquè entenien que era el moment adequat. 
Com que el Govern no ho va fer aleshores, creu que com a mínim estaria bé disposar de la 
informació abans de la matrícula definitiva.  
 
Reconeix que el Govern els ha dit formalment que l’escola estaria dins de la Vila, però 
assenyala que és una zona molt extensa, i afirma que si no es dona aquesta informació 
s’acabarà perjudicant moltes famílies que potser, en funció de l’emplaçament definitiu de 
l’escola, n’haurien triat una altra.  
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Agraeix 
al grup proposant l’acceptació de l’esmena que la ubicació de l’escola se sabés abans de la 
matriculació. Al seu parer, quan s’obre una escola, cal tenir el solar definitiu i la dotació 
pressupostària compromesa i reservada, i, en cas que calgui obrir-la en barracons, cal disposar 
de la ubicació definitiva. En aquest sentit, torna a posar l’exemple de l’escola Univers.  
 
Afirma que quan s’és al Govern, cal ser responsable amb la gestió pública. Entén que no es 
pogués donar la ubicació del centre el 23 de març, quan començava la preinscripció, ni mentre 
s’està negociant, per tal d’evitar que pugi el preu, però el fet que no es pugui dir el 12 de juny, 
quan comença la matriculació, li fa pensar que quan el Grup Municipal d’ERC va presentar el 
prec en el Plenari anterior, ni s’estava negociant ni hi havia un solar triat. Per tant, atesa la 
mancança de solars que hi ha a la Vila de Gràcia, ho consideren una irresponsabilitat, i més 
tenint en compte que un criteri determinant per triar l’escola és la proximitat al domicili i que el 
barri de la Vila de Gràcia és molt extens.  
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa l’abstenció del seu grup.  
 
Intervé la Sra. Duñach (BC). Explica que correspon al Districte elevar al Consorci les 
propostes de sòl idoni per a la construcció definitiva de la nova escola, tal com ha fet. Per tant, 
correspon al Consorci estudiar la viabilitat i la idoneïtat de la proposta presentada i, si és el cas, 
comunicar oficialment la ubicació definitiva, o bé, si no es complissin els requisits, demanar al 
Districte una altra proposta de solar, cosa que creu que no passarà.  
 
Està d’acord amb la necessitat que el Consorci comuniqui, en el termini més breu possible, la 
ubicació del solar, una vegada estudiada la proposta del Districte, i comparteix plenament que 
no cal prorrogar els barracons més temps del que és estrictament necessari. Per això, es 
compromet a treballar amb el Consorci per tal que s’acceleri la comunicació.  
 
Per acabar, assenyala que el procés s’ha iniciat i que no és un tema d’irresponsabilitat, sinó 
que irresponsabilitat és no oferir suficients places públiques. A més, diu que de moment no es 
fa públic el lloc per criteris de discreció. Finalment, manifesta l’abstenció del seu grup.  
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Dona les gràcies a tots els partits que han donat suport a la 
proposta, i també a la CUP. En qualsevol cas, com que tots els grups estan d’acord que és 
important tenir la ubicació definitiva del centre i no volen que els nens estiguin en barracons, 
creu que la proposta era perfectament assumible i no acceptar-la significa voler allargar un o 
dos cursos més el tema. En aquest sentit, al·ludeix novament a l’escola Univers.  
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Puntualitza que és el primer cop que senten la consellera parlar d’un 
solar, ja que fins ara estaven estudiant diferents propostes. Per tant, afirma que no sabien si 
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era una qüestió de manca de transparència o d’amagar la informació de quins i quants dels 
solars s’estaven estudiant, però recorda al Govern que la comunicació, a escala de Gràcia, s’ha 
de fer al Plenari o al Consell Escolar, i li retreu que s’hagin d’assabentar de moltes coses per la 
premsa. Finalment, demana al Govern si no confia en el Consell Escolar del Districte i en els 
altres grups municipals, i li pregunta si convocaran un consell per explicar-los-ho abans que 
surti publicat a la premsa. 
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Recorda 
que la creació en el marc de la planificació general, construcció i obres de reforma, ampliació i 
millora dels centres públics docents, llevat dels universitaris, segons l’article 61 de la Llei 
22/1998, competeix al Consorci, però la compra dels solars i la cessió al Consorci competeix a 
l’Ajuntament de Barcelona. Per tant, afirma que és l’Ajuntament qui ha de comprar el solar i 
cedir-lo al Consorci. Entén que durant el procés de compra han de parlar amb el Consorci per 
saber si el solar és idoni o no, tenint en compte que l’Ajuntament té el 40% del Consorci, però 
reitera qui compra el solar és l’Ajuntament.  
 
Intervé la Sra. Duñach (BC). Respon que el Consorci ha d’acceptar la idoneïtat de la proposta 
i que posteriorment l’Ajuntament ha de comprar el solar, però reitera que de moment estan 
esperant que el Consorci accepti la proposta.  
 
Afegeix que també li agradaria que el Consorci ho comuniqués al Consell Escolar abans que 
sortís a la premsa, però reconeix que no sempre es pot fer així.  
 
S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals del PP, Demòcrata (PDeCAT-Unió-
Demòcrates), ERC i Cs, i l’abstenció dels grups municipals de BC, PSC i la CUP. 
 
D.2. Proposicions/declaracions de grup amb contingut de declaració institucional 
 
D.2.1. Del Grup Municipal de Barcelona en Comú 
 
Sobre l’Institut Vallcarca  
 
Intervé la Sra. Duñach (BC). Recorda que el Plenari del Districte de Gràcia del 2 de desembre 
de 2015 va acordar per unanimitat donar suport a les reivindicacions de les AMPA de Gràcia 
que defensen la construcció de l’Institut Vallcarca, així com instar el Consorci i la Generalitat 
que el dotessin de pressupost i n’acceleressin la construcció.  
 
Afegeix que el Districte ha posat a disposició del Consorci un nou solar idoni per a la 
construcció del nou institut, concretament als jardins de Comas i Llaberia, i que el Consorci va 
aprovar, en la seva sessió del passat 26 de gener, la planificació de l’Institut Vallcarca.  
 
Atès que en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2017 no s’inclou una 
dotació pressupostària per a la construcció i posada en marxa de l’Institut Vallcarca, i que les 
esmenes al pressupost que es van presentar per diversos grups, en què es demanava incloure 
la dotació del finançament necessari per a les obres de construcció, no van prosperar, volen, en 
primer lloc, reiterar el seu ple suport a les reivindicacions de les AMPA de Gràcia i secundar la 
petició de creació d’un institut al barri de Vallcarca i els Penitents, i agraeixen tots els esforços 
que ha fet la comunitat educativa, i en especial la coordinadora d’AMPA del districte.  
 
A més, celebren la decisió del Consell Directiu del Consorci de programar la construcció de 
l’Institut Vallcarca en la seva sessió ordinària de gener del 2017, i donen suport a les 
negociacions que l’Ajuntament i la Generalitat estan duent a terme per establir el calendari de 
l’obra i la consignació pressupostària, sempre sota criteris de màxima celeritat i qualitat de 
l’equipament resultant, cada administració des de la seva competència.  
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També insten el Consorci perquè en el marc de la planificació estratègica que es durà a terme 
durant l’any 2017, es prioritzi l’inici de l’activitat a l’Institut Vallcarca per al curs 2018-2019.  
 
Finalment, es posen a disposició de les AMPA de Gràcia per presentar una proposta de 
resolució al Parlament de Catalunya demanant la posada en marxa i la construcció del nou 
Institut Vallcarca.  
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Assenyala que després d’abstenir-se en un parell de proposicions 
sobre temes educatius, ara el Govern presenta una declaració, potser per dir que han fet 
alguna cosa per l’educació. En qualsevol cas, hi està d’acord.  
 
Considera que l’Institut Vallcarca és important i necessari, i, en aquest sentit, recorda que la 
primera pregunta que va presentar en aquest mandat estava relacionada amb la construcció 
d’aquest centre.  
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa el vot favorable del seu grup a la declaració. 
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). En primer lloc, manifesta el suport del seu grup a les AMPA, els 
professors i tots els col·lectius implicats en la comunitat escolar. Recorda que han reivindicat 
l’Institut Vallcarca moltes vegades, però no comparteix les formes com s’ha presentat la 
declaració, ja que considera que es vol fer un ús partidista del cas de l’institut, i el que demana 
el seu grup és que impulsin de veritat el centre.  
 
D’altra banda, assenyala que el seu grup ha pressionat perquè la Generalitat tingui en compte 
la construcció del centre, i pregunta per què, després de negociar la declaració, en substanciar-
la, s’ha tornat a la versió inicial del text.  
 
Intervé la Sra. Metge (ERC). Recorda que el seu grup fa anys que dona suport i demana 
l’Institut Vallcarca, i puntualitza que presentaran un prec en aquesta línia.  
 
Explica que en el mandat anterior van demanar una actuació provisional al terreny on havia 
d’anar l’institut, però que el Govern de CiU no la va tirar endavant. Van creure, però, que el nou 
Govern actuaria de seguida, ja que sempre havia defensat que l’Institut Vallcarca era 
imprescindible, però afirma que la seva reacció per trobar solucions va ser lenta, encara que 
reconeix que es van trobar amb algun problema que s’arrossegava de feia temps i ningú no 
coneixia. A més, posa de manifest que ara que la ubicació és clara, el Govern pretén parlar de 
nou amb el Consorci d’Educació, com si no hi tingués res a veure. En aquest sentit, afirma que 
quan l’Ajuntament diu al Consorci quines són les necessitats i prioritats polítiques, el Consorci 
hi està d’acord, així com la Generalitat dins del Consorci.  
 
D’altra banda, explica que a les actes del dia 26, l’Institut Vallcarca no hi apareix, i demana al 
Govern que faci política i gestioni per fer realitat l’institut. Finalment, expressa l’abstenció del 
seu grup.  
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). En 
primer lloc, reconeix l’esforç de la consellera d’Educació perquè el text tirés endavant i el clima 
de respecte que sempre crea amb el Consell Escolar. No obstant això, manifesta que per al seu 
grup la responsabilitat és un principi bàsic a l’hora de fer política, i està d’acord amb certes 
actituds que ha exposat el conseller de la CUP sobre l’ús partidista de la declaració. Com a 
prova, assenyala que s’ha tornat al text original quan ja havien arribat a un text que partia d’un 
consens, després de molts dies d’intercanviar correus i fer aportacions.  
 
Afegeix que no entén alguns aspectes de la declaració, com ara citar els pressupostos del 
2017, i explica que quan es van elaborar, no s’havia cedit el nou solar. Tampoc no entén que 
es parli d’esmenes als pressupostos, quan la declaració ve d’uns grups que no s’han assegut a 



 

 
 

Districte de Gràcia 

Serveis Jurídics-Secretaria 

 
 

 
 

32 /43 
 

negociar-los. En aquest sentit, recorda que a la Generalitat el grup de BC no ha donat en cap 
moment suport als pressupostos, a diferència de la CUP, que ha treballat perquè poguessin ser 
una realitat.  
 
Respecte a l’acta del dia 26, assenyala que la mateixa consellera ha reconegut que en la 
reunió es va parlar del tema, però que no hi va haver cap acord. Afegeix que tenen l’obligació 
de fer les actes públiques i que a la pàgina web del Consorci, el dia 26 no s’esmenta enlloc 
l’Institut Vallcarca. 
 
Per acabar, tot i que es està d’acord que cal fer l’institut, com que no comparteix les formes del 
Govern, s’absté.  
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot a favor del seu grup. 
 
Intervé la Sra. Duñach (BC). Explica que el 26 de gener el Consell Directiu va aprovar 
programar la construcció de l’Institut Vallcarca, tal com recull l’acta i es pot constatar, i afegeix 
que una altra cosa és si és pública o no, la qual cosa desconeix.  
 
Recorda que la declaració defensa sobretot que l’AMPA pugui anar al Parlament de Catalunya, 
que és la manera que tenen els ciutadans i ciutadanes de fer arribar als seus representants 
polítics les seves demandes i poder conèixer el seu posicionament. Afegeix que buscaven el 
màxim compromís per part de tots els grups respecte a la construcció de l’institut, i explica que 
s’ha tornat a la proposta original de declaració perquè no hi havia prou consens.  
 
Finalment, espera que els grups ajudin el Govern amb el pressupost del 2018, perquè realment 
és el que manca.  
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Aclareix que, malgrat el que digui el Grup Demòcrata, els 
pressupostos sota xantatge no són en cap cas uns bons pressupostos en l’àmbit escolar. 
Reconeix que la predisposició de la consellera d’Educació ha sigut bona, però creu que al final 
el seu grup ha apostat per una estratègia partidista i d’utilització de les AMPA. Per tot això, 
expressa l’abstenció del seu grup.  
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Pel que 
fa a l’acta, assenyala que el departament que presideix el Consell diu que no existeix, i demana 
que se li faci arribar per correu electrònic per poder-ne parlar.  
 
D’altra banda, afirma que el Departament s’emplaça a parlar amb les AMPA i amb el Govern, i 
en cas que el director de centres no els rebi, es compromet a facilitar-los una reunió amb ell.  
 
S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de BC, PSC, Cs i PP, i l’abstenció dels grups 
municipals Demòcrata, ERC i CUP. 
 
D.3. Precs  
 
D.3.1 Del Grup Municipal Demòcrata 
 
Que el Govern municipal convoqui, en el termini d’un mes, una reunió amb la Plataforma de 
veïns, veïns a títol individual, comerciants i grups polítics representats als districtes de Sarrià-
Sant Gervasi i Gràcia per tractar la reforma del tram de la Via Augusta comprés entre 
l’avinguda Diagonal i la travessera de Gràcia. 
 
Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Constata el 
mal estat de conservació en què es troba la Via Augusta en el tram de Diagonal a travessera de 
Gràcia, amb una rambleta central plena de motos i sense espai per a vianants, voreres de 
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dimensió reduïda, asfaltat en males condicions i passos de vianants perillosos. Per tant, 
considera que la reforma és imprescindible i que cal dur-la a terme com més aviat millor.  
 
Reconeix que en l’anterior mandat no van ser a temps d’aplicar-la, però creu que en aquest 
mandat, segons les informacions de L’Independent, el Govern ni tan sols la preveu. Sap que 
han tingut alguna reunió amb la plataforma de veïns, però creu oportú que s’obri un espai més 
ampli amb la plataforma, els comerciants i els grups polítics d’ambdós districtes per poder 
impulsar aquesta reforma imprescindible i definir el projecte definitiu.  
 
Intervé el Sr. Soro (BC). Saluda els assistents i els membres de la plataforma veïnal per la Via 

Augusta, que el 17 de març va demanar, per instància a l’alcaldessa, una reunió amb 
els dos districtes per poder exposar les seves necessitats i demandes per a aquest 
tram. Explica que la reunió es va produir el dia anterior i van compartir amb els veïns i 
comerciants la diagnosi de la situació que els van presentar. Afegeix que els van 
mostrar el seu agraïment per la trobada i proposa una reunió amb el Grup Municipal de 
CiU, que pot estar oberta a la resta de grups, per compartir el contingut de la reunió i 
les demandes que es vagin plantejant. Per això, accepta el prec.  

 
Tot seguit, recorda que al Plenari de desembre el Govern va presentar les línies d’actuació del 
mandat. Per això es mostra sorprès que el Sr. Suñé digui que s’ha assabentat per 
L’Independent que no tenien previst fer cap actuació a la Via Augusta, atès que van mantenir 
diverses reunions amb el Grup Municipal Demòcrata quan es plantejaven les línies d’actuació 
de mandat, i allà no els van plantejar cap proposta d’actuació.  
 
Recorda que a meitat de mandat les actuacions ja estan presentades, tal com s’ha explicat a la 
plataforma. De fet, afegeix que les dotacions pressupostàries per a les inversions ja estan 
consignades. No obstant això, afirma que duran a terme actuacions de manteniment i de millora 
a curt i a llarg termini. 
 
Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Entén que el 
prec s’ha acceptat parcialment i que, per tant, no tenen prevista una reunió més àmplia. 
Accepta i agraeix poder tenir una reunió amb el Govern, però considera oportú que es pugui 
tractar el tema amb els veïns i comerciants del barri.  
 
D’altra banda, s’alegra que estiguin a sobre del tema, perquè tothom pot palpar l’estat de 
degradació en què es troba aquest tram de la Via Augusta. Per tant, demana que s’impulsi la 
reforma i que s’inclogui en el futur pla d’inversions.  
 
Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que l’acceptació del prec és completa, però potser 
fraccionada. D’una banda, explica que ja han rebut la plataforma i que volen parlar amb els 
grups polítics. De l’altra, com en totes les actuacions urbanístiques que estan treballant aquest 
mandat, afirma que faran diagnosis obertes amb la ciutadania, amb tots els agents i amb els 
grups polítics per poder parlar del tema.  
 
S’accepta. 
 
D.3.2 Del Grup Municipal Demòcrata 
Que es creï una comissió de treball al Districte, de caràcter temporal, per poder valorar i emetre 
propostes sobre com impacten a Gràcia els diferents aspectes que recull l’Ordenança de 
civisme. Que aquestes propostes puguin ser elevades a ciutat i que a la comissió hi assisteixin 
representants de les forces d’ordre, mediació de conflictes, tècnics de barri, representants 
veïnals i associatius i les diferents forces polítiques. 
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Explica 
que el darrer informe del mes de març reflecteix un increment de les queixes per activitats 
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molestes a l’espai públic. A més, assenyala que la Vila és la zona on l’ús de l’espai públic és 
més intensiu. Reconeix que la gestió de l’espai públic és molt complexa, però recorda que en el 
seu programa, el Grup Municipal de BC parlava de derogar l’ordenança. Entén que com que el 
Grup Municipal del PSC, impulsor de l’ordenança, ara és al Govern, ara s’estimen més parlar 
de modificació.  
 
Afegeix que presenten el prec entenent que la descentralització també passa per generar un 
discurs propi en el territori i elevar-lo a la ciutat, i que Gràcia és singular i amb caràcter propi. A 
més, diu que han volgut incloure els representants veïnals i associatius per poder escoltar i 
debatre els problemes d’aplicació directa amb què es troben. Per acabar, demana al Sr. Soro 
que no s’adreci al seu grup com a CiU.  
 
Intervé el Sr. Soro (BC). Demana disculpes per la confusió, però recorda a la Sra. Clemente 
que en el darrer Plenari es va adreçar unes quantes vegades al seu grup com a ICV-EUiA.  
 
Fa referència a unes declaracions de la síndica de greuges de Barcelona en què celebrava que 
l’Ajuntament hagi decidit començar a treballar en el replantejament de la norma, i en cita les 
paraules textuals: «Després d’una dècada de funcionament, ha quedat palès que l’Ordenança 
de convivència no és eficaç per promoure el civisme i castiga indegudament els col·lectius 
vulnerables».  
 
Explica que des de la Quarta Tinència d’Alcaldia s’ha iniciat el contacte amb tots els grups 
polítics per compartir els diferents informes i dades recollides en relació amb l’aplicació de 
l’ordenança. Proposa tractar el tema com a punt de l’ordre del dia extraordinari a la propera 
Comissió de Seguretat del Districte, on es presentaran els resultats i les valoracions dels 
informes realitzats sobre l’aplicació de l’ordenança. Afegeix que  partir d’aquí, i en el marc 
d’aquesta Comissió de Seguretat, es podrà valorar la creació d’aquesta comissió de treball 
específica. Per acabar, accepta el prec.  
 
Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Demana 
al Sr. Soro que li aclareixi si ha dit que en el marc d’una comissió de ciutat es decidirà si et pot 
fer la comissió de treball a Gràcia. Considera que si es parla de descentralització i de la 
importància del territori, té tot el sentit que en relació amb un debat que està tan present als 
carrers i a la Vila de Gràcia com és la utilització de l’espai públic, sigui el Consell Plenari del 
Districte qui decideixi si es pot fer la comissió de treball.  
 
Intervé el Sr. Soro (BC). Aclareix que feia referència a la Comissió de Seguretat del Districte, i 
proposa tractar el punt en aquesta comissió per tal que s’hi valori si cal crear una comissió 
específica o si és la mateixa Comissió de Seguretat la que pot entomar el debat. Reitera que 
s’accepta el prec.  
 
S’accepta. 
 
D.3.3. Del Grup Municipal d’ERC 
 
Que el Govern del Districte creï un directori de lloguer, on hi constin també els espais de 
l’Ajuntament al districte, destinat a detectar necessitats i acompanyar les entitats en la cerca 
d’espais privats, públics, o per compartir els ja existents. 
 
Intervé la Sra. Metge (ERC). Planteja el prec i puntualitza que es tracta que les entitats 
estiguin connectades entre elles i amb l’Ajuntament per tal de compartir les necessitats d’espais 
físics per desenvolupar les seves tasques. També busca conèixer els espais que té 
l’Ajuntament al districte i, a la vegada, que l’Ajuntament estigui puntualment informat de les 
entitats que necessiten espais.  
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Intervé la Sra. Calabria (BC). Accepta el prec i s’emplaça a reunir-se amb el Grup Municipal 
d’ERC per treballar la proposta. Els informa que un grup de treball tècnic del Districte està 
treballant el Pla de locals i que ja tenen identificada una diagnosi dels espais del districte. Per 
tant, assenyala que poden compartir la línia en què estan treballant i accepta les propostes que 
els puguin fer i treballar-les conjuntament. També indica que s’està treballant en el marc de 
ciutat.  
 
Intervé la Sra. Metge (ERC). Agraeix l’acceptació del prec i accepta l’oferta de treballar-ho 
conjuntament per desenvolupar-ho una mica més, dins dels marcs possibles, tant de districte 
com de ciutat.  
 
S’accepta. 
 
D.3.4. Del Grup Municipal d’ERC 
Que el Govern del Districte, treballant-ho a través del Consorci d’Educació de Barcelona del 
qual forma part, impulsi la implantació de dues noves línies de 1r d’ESO, i s’afegeixin com a 
opció per a tota l’àrea d’influència de la zona nord de Gràcia. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Explica que quan es van tramitar i aprovar els actuals pressupostos 
de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona encara no havia facilitat la ubicació definitiva per a 
l’Institut Vallcarca i, per tant, com que no hi havia solar, no hi podia haver pressupost per a 
l’edificació. Puntualitza que als barris del nord ―el Coll, Vallcarca, Penitents i la Salut― hi ha 
17 línies de primària i capacitat per a 425 infants. Per tant, creu que la necessitat de l’institut de 
secundària és evident i que es necessita per a la cohesió i l’arrelament al barri.  
 
Ara que l’institut ja té una ubicació definitiva, de la qual es van assabentar per la premsa, i que 
temps després es va comunicar al Consell Escolar, demana que es determini una ubicació 
provisional de l’institut i es planifiqui per al curs 2018-2019, i que en aquesta planificació 
s’adscriguin totes les escoles del Coll, Vallcarca, Penitents i la Salut al nou Institut Vallcarca.  
 
Intervé la Sra. Duñach (BC). Agraeix el prec i respon que ja s’ha contestat en la proposició 
presentada sobre el tema. Assenyala, però, que per a la construcció, sigui de barracons o 
definitiva, fan falta, a banda del solar, el projecte constructiu i el pressupost, del qual no 
disposen. Per tant, afirma que és absolutament necessari que la construcció es pugui preveure 
en el pressupost del 2018. Creu que en aquest punt estaran d’acord tant la comunitat educativa 
com tots els grups polítics. Per tant, accepta el prec.  
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Agraeix la resposta i emplaça el Govern a donar suport als futurs 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya que incloguin l’Institut Vallcarca.  
 
S’accepta. 
 
D.3.5 Del Grup Municipal de la CUP 
 
Que el Govern municipal intervingui per tal que fineixi tota mena de presència de l’orde de les 
Germanes Hospitalàries al CAP Vila de Gràcia-Cibeles i a qualsevol equipament sanitari públic 
gracienc. 
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Demana al Govern que faci tot el que calgui perquè finalitzi la 
presència de l’orde religiós de les Germanes Hospitalàries al CAP Vila de Gràcia, i n’exposa els 
motius: el primer és que entenen que els serveis públics han de ser espais clarament definits i 
identificables com a laics; el segon és que les Germanes Hospitalàries, com les religioses de 
Sant Josep de Girona, gestionen un bon nombre d’equipaments sociosanitaris als barris de 
Gràcia, i el seu interès privat va en contra dels interessos generals. A més, considera que els 
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equipaments públics no han de ser terreny per a l’increment del benefici privat i que això 
sempre implica l’empitjorament del servei prestat i de les condicions laborals.  
 
D’altra banda, constata que les Germanes Hospitalàries formen part de la Unió Catalana 
d’Hospitals, que és la patronal del sector sanitari i un grup de pressió que ha fet moltíssima 
força els últims anys en la privatització del sistema sanitari català.  
 
Intervé la Sra. Tomàs (BC). Explica que a Barcelona presten serveis en l’atenció a la salut 
mental 26 entitats en tres categories diferents: 4 entitats públiques, 19 entitats privades sense 
ànim de lucre i 3 entitats privades amb ànim de lucre. Afegeix que, tradicionalment, a Catalunya 
l’atenció a la salut mental, sobretot la comunitària ambulatòria, l’han desenvolupat entitats 
privades, amb les quals es fan convenis de col·laboració, com és el cas del CSMA de Gràcia.  
 
Assenyala que l’entitat Germanetes Hospitalàries és una entitat privada sense ànim de lucre 
que des de fa anys dona servei públic per contracte amb el CatSalut al districte de Gràcia en 
l’atenció a la salut mental ambulatòria, amb bona satisfacció pel que fa a la qualitat. Explica que  
fins ara eren en un local a Nostra Senyora del Coll, 41, totalment insuficient per a les 
prestacions que havien de donar.  
 
Afegeix que el Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022, el nou Pla estratègic de la 
Generalitat i el nou Pla d’atenció primària i comunitària del Departament de Salut tenen 
l’estratègia d’anar coordinant i integrant millor totes les prestacions sanitàries d’àmbit 
ambulatori i comunitari. Diu que això és el que ha portat el Consorci Sanitari de Barcelona a 
integrar al nou CAP Vila de Gràcia l’atenció primària i comunitària amb l’atenció a la salut 
mental. Puntualitza que amb el trasllat, la població atesa en salut mental i els professionals 
guanyen en espais i confort, i els professionals guanyen en coordinació, interconsultes i 
coordinació entre equips.  
 
Per acabar, reconeix que li agradaria que tota l’assistència fos cent per cent pública, però les 
competències en l’establiment dels convenis de col·laboració són de l’Institut Català de la Salut. 
Manifesta que des de l’Ajuntament no poden fer que fineixi l’activitat i que mentre no es pugui 
revertir l’assistència d’entitats privades a Barcelona, cal garantir que no hi hagi lucre amb els 
serveis que presten, i assegurar transparència i bona qualitat. De tota manera, espera que en 
un temps proper això pugui canviar. De moment, però, no pot acceptar el prec.  
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Considera que, tot i que consti com a entitat sense ànim de lucre, 
tenint en compte que gestiona i participa en equipaments on sí que es lucra i que forma part 
d’un lobby empresarial en favor d’aquests equipaments, a la pràctica tota presència que tingui a 
la xarxa pública va directament o indirectament en el seu benefici. Creu que amb el pes que té 
l’Ajuntament en el Consorci, hi hauria d’haver molta més pressió en aquest sentit.  
 
No s’accepta. 
 
D.3.6 Del Grup Municipal de la CUP 
Que s’adeqüi un accés que permeti als vianants el pas directe de la Sedeta als jardins d’Antoni 
Puigvert a través del passatge de Llavallol i el túnel del carrer de Sicília 50. 
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Constata que s’ha estat parlant molt de si es farà o no la superilla 
de Camp d’en Grassot i assenyala que el seu grup ha explicat quins són els temes que els 
preocupen en qualsevol reforma urbanística que es faci a la zona: l’impacte mediambiental, la 
mobilitat, l’espai públic, que no pot quedar privatitzar i mercantilitzat, i l’impacte socioeconòmic. 
Considera que cal adequar les reformes urbanístiques amb la regulació de l’activitat productiva 
per evitar que la reforma d’un barri treballador acabi fent-ne fora, precisament, els treballadors.  
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Pel que fa a la proposta, explica que busca facilitar la mobilitat i la vida quotidiana de la gent del 
barri. En aquest sentit, reivindica un eix d’ús veïnal que considera que té menys riscos que la 
superilla: l’eix Sedeta, Puigvert, Caterina Albert. Constata que els accessos són complicats i 
que, en lloc de fer-se un hotel a la Henkel, s’hi hauria pogut obrir un passatge, a més de fer-hi 
el centre de dia que reclamaven. Explica que hi ha un altre punt de connexió entre la plaça de 
la Sedeta i els jardins d’Antoni Puigvert. Assenyala que s’hi s’accedeix bàsicament a través 
d’un túnel i diu que els agradaria adequar l’accés, mirar què es pot fer amb el trànsit i com es 
pot explorar aquest corredor, que ja existeix de facto.  
 
Intervé la Sra. Tomàs (BC). Precisa que al prec hi diu Sicília 50, però entén que volen dir 
Indústria 60. Explica que el pas de vianants proposat estaria ubicat a 50 metres dels dos 
passos de vianants existents, un al carrer Indústria amb Sicília i l’altre al carrer Indústria amb 
Nàpols. Afegeix que la trama urbanística de l’Eixample i de Camp d’en Grassot presenta illes 
amb cantonades xamfranades i passatges horitzontals i verticals que les travessen de costat a 
costat. A més, diu que no existeixen passos de vianants que permetin passar pel mig de l’illa, 
d’un costat a l’altre, en un carrer amb 20 metres d’amplada. Tot seguit, posa exemples de 
passatges al districte, com el carrer Grassot, el passatge Lió o el passatge Mariner, i 
puntualitza que cap d’ells no disposa d’un pas de vianants que permeti creuar els carrers.  
 
Tot seguit, assenyala que des de la Direcció de Llicències i Espai Públic del districte es 
desaconsella aquesta proposta. Indica que seria una excepció i que podria posar en risc la 
seguretat dels vianants i dels vehicles, tenint en compte que es disposa de passos de vianants 
alternatius a 50 metres a un costat o a l’altre. No obstant això, diu que si en un futur es modifica 
l’estructura del barri, i a partir de criteris més globals, podria ser una opció a considerar. Per tot 
això, no pot acceptar el prec.  
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Entén els criteris tècnics, però demana al Govern que faci seva la 
idea que hi ha un eix de passatges i un eix de places i que cal potenciar-lo, perquè l’ús veïnal ja 
existeix. A més, creu que si es va cap a la pacificació, aquestes excepcions en algun moment 
s’hauran de convertir en la regla.  
 
Intervé la Sra. Tomàs (BC). Respon que és una proposta a considerar en el moment que es 
doni una situació d’aquestes característiques.  
 
No s’accepta. 
 
D.3.7 Del Grup Municipal del PPC 
Que es realitzin les actuacions necessàries per tal de tornar a permetre el gir a l’esquerra que 
podia realitzar el trànsit de pujada per passeig Sant Joan a la cruïlla amb travessera de Gràcia. 
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Explica que amb les obres del carril bici a travessera de Gràcia es 
va eliminar, a banda de dos carrils de circulació, un gir a l’esquerra a la part alta del passeig de 
Sant Joan que es podia fer quan se circulava en sentit ascendent i que permetia als veïns i als 
usuaris poder baixar pel mateix passeig o anar fins a Bailèn. Tenint en compte que el gir es va 
aprovar gràcies a una persistent demanda veïnal i que, gràcies a aquest gir, els veïns eviten fer 
una gran volta per poder arribar a casa seva o al pàrquing que hi ha a l’escola Univers, demana 
que es facin les actuacions necessàries per tornar a permetre el gir. 
  
Intervé el Sr. Soro (BC). Explica que el gir a l’esquerra des de la calçada del costat Besòs del 
passeig de Sant Joan, a la cruïlla de travessera de Gràcia, es va anul·lar amb la implantació de 
nou carril bici de la travessera de Gràcia, de doble sentit de circulació, ubicat al costat 
muntanya, que ha deixat un únic carril de circulació per sentit a la travessera. Atès que el carril 
a la cruïlla amb passeig de Sant Joan és molt curt, Mobilitat va estimar que podria quedar 
saturat.  
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D’altra banda, diu que la gestió dels temps semafòrics no permet habilitar una finestra de temps 
suficient per fer aquest gir, ja que hi ha un temps per als vehicles que pugen pel passeig de 
Sant Joan, un temps per als vehicles que venen de travessera i un temps per a les bicicletes 
que pugen per passeig de Sant Joan. Per tant, significaria afegir un altre temps per als vehicles 
que pugen de passeig de Sant Joan i giren a l’esquerra. Per tots aquests motius, no pot 
acceptar el prec.  
 
Intervé el Sr. Raposo (PP). Entén que es creïn carrils bici segurs, però considera que no s’ha 
de perjudicar els vehicles. Creu que han creat un tap a travessera de Gràcia amb Bailèn i que 
confonen la convivència i implantació de les bicis amb l’expulsió del cotxe de la via pública.  
 
Es mostra convençut que l’equip de govern ha emprès una creuada contra els cotxes, però 
manifesta que haurien de ser conscients que el tipus de mesures que adopten només dificulten 
la vida dels veïns de la zona.  
 
No s’accepta. 
 
D.3.8 Del Grup Municipal del PPC 
Que el Districte de Gràcia busqui una ubicació alternativa per a l’espai per a gossos que preveu 
instal·lar de forma definitiva amb la propera remodelació de la plaça del Poble Romaní. 
 
Intervé el Sr. Raposo (PPC). Exposa que des que a la plaça del Poble Romaní es va instal·lar 
l’espai per a gossos, la convivència entre els diferents usuaris de la plaça, amb un ús força més 
intensiu que d’altres, no ha estat fàcil. 
 
Comenta que és conscient dels esforços del conseller responsable de política animal, després 
que es presentés el prec, per intentar arribar a una solució, però observa que la situació actual 
es podria haver evitat si el Govern hagués escoltat les queixes dels col·lectius afectats i hagués 
rectificat una decisió que l’anterior equip de govern ha reconegut que no va ser encertada. 
 
Posa de manifest que, a banda del col·lectiu gitano, hi ha els usuaris de la petanca i del casal 
de Siracusa o els veïns de Puigmartí, amb les finestres cap a la plaça, que també pateixen les 
molèsties de l’espai. 
 
Puntualitza que el seu grup no pretén expulsar els gossos ni els seus amos del barri ni privar-
los d’un espai, però entén que no es poden compatibilitzar totes les activitats en el mateix lloc. 
 
Finalment, assenyala que els dos principals col·lectius afectats han arribat a un pacte —o 
treva—, però que el prec, perfectament acceptable i assumible per l’equip de govern, serviria 
per oferir una solució que satisfés tant el col·lectiu gitano com la resta d’usuaris de la plaça, 
amos de gossos inclosos, en el cas que les bones intencions del pacte no funcionin. 
 
Intervé el Sr. Ardanuy (president). Informa que quatre veïns han demanat la paraula, i els 
prega que siguin molt sintètics i que facin la seva intervenció en un minut com a màxim.  
 
Intervé el Sr. Alexandre Castelló. Indica que l’acord al qual s’acaba d’arribar és que els 
propietaris de gossos es quedin a dins per afavorir la convivència, objectiu que tots 
persegueixen. 
 
Posa de manifest que fins ara s’ha fet servir un interlocutor equivocat com a representant dels 
usuaris de l’espai de gossos, una associació que no és representativa d’aquests usuaris. 
Considera, però, que l’error no ha estat culpa de l’Ajuntament, a qui agraeix els esforços pel 
que fa a la neteja mínima, que contribueix a millorar la convivència. 
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Entén que els afectats poden estar molt molestos per la no presència de qui en teoria hauria de 
representar els propietaris de gossos, i espera que vegin que ara realment sí que hi ha algú 
que els representa. 
 
Per acabar, subratlla que la seva voluntat és recuperar la bona convivència i la bona entesa 
que sempre hi havia hagut a la plaça quan hi havia un pipicà en condicions, que ara no hi és. 
 
Intervé el Sr. Ricard Valentí. Aclareix que intervé en lloc del seu avi perquè, en ser tan tard, 
no ha pogut venir.  
 
Tot seguit, subratlla que la Sra. Clemente —abans s’ha dit que semblava que el Grup del 
PDeCAT-Unió-Demòcrates no volgués que se solucionés el problema sinó que hi hagués 
rivalitats— sempre s’ha portat molt bé amb els gitanos, i que si hi ha algú que els escolta, se’ls 
estima i sempre ha estat de part seva és ella. 
 
Indica que el col·lectiu gitano, davant la bona voluntat de les altres parts, accepta la treva, i 
remarca que han complert i mantindran la seva paraula de no avivar el conflicte, ja que el seu 
objectiu és que a la plaça hi hagi una bona convivència, com hi ha hagut sempre. Observa, 
però, que la plaça sempre ha estat una plaça cultural on s’ha escoltat rumba, i no es pot 
convertir en un lloc que faci olor de porro i pudor de gossos i on els nens no puguin jugar a 
futbol. 
 
Clou la intervenció dient que el col·lectiu gitano espera que l’acord fructifiqui, i caldrà veure com 
actuen les altres parts. 
 
Intervé el Sr. Joan Xavier Sayol. Saluda els assistents i demana a l’Ajuntament que es faci 
càrrec de la neteja, la desinfecció i l’aigua del pipicà de la plaça i del de travessera de Gràcia, i 
que col·loqui un rètol que indiqui que els gossos no poden estar a la plaça, on se solen ajuntar 
vint o trenta gossos, sense lligar. Entén que amb aquestes mesures els propietaris de gossos 
utilitzarien adequadament el pipicà i no deixarien els gossos sense lligar a la plaça. 
 
D’altra banda, observa que el problema ha sorgit perquè l’Ajuntament, en treure els barracons, 
on hi havia el pipicà va fer una petanca, massa gran per a l’ús que té, i molta gent hi fica els 
gossos i no en recull els excrements. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Agraeix als veïns que han intervingut que s’hagin quedat fins tan 
tard per exposar els seus punts de vista. 
 
A continuació, explicita que Gràcia té un volum de gossos important i un entramat molt dens 
que dificulta molt l’habilitació d’espais per a gossos. 
 
Pel que fa a la plaça del Poble Romanó, assenyala que s’han celebrat diverses reunions per 
definir-ne els usos, però els usuaris amb gossos no hi van tenir representació perquè 
l’associació convocada no s’hi va presentar. 
 
Exposa que, després d’una intermediació, els representants del col·lectiu gitano i del col·lectiu 
de propietaris de gossos han acordat donar-se un temps on els propietaris de gossos es 
corresponsabilitzin que no hi hagi gossos deslligats per la plaça, i s’ha acordat fer una prova 
pilot  d’autogestió del conflicte i d’intentar solucionar els problemes d’incivisme actuals. 
 
Indica que no pot acceptar el prec, però que abans de la festa major, al juliol, es valorarà si 
convé que hi hagi el pipicà a la plaça i si és possible la convivència dels diferents usos.  
 
En darrer lloc, assenyala que el Govern comparteix la necessitat d’arribar a un acord en 
aquesta qüestió, i que treballa per buscar ubicacions per a nous espais d’esbarjo per a gossos 
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a la Vila —proposa la creació d’un grup de treball amb aquesta finalitat—, per donar resposta a 
la demanda i per descongestionar la plaça. 
 
Intervé el Sr. Raposo (PPC). Entén que tothom comparteix l’objectiu d’aconseguir una bona 
convivència, i que el prec, atesa la resposta del Sr. Lacasta, es podria haver acceptat, però hi 
ha mancat voluntat. 
 
D’altra banda, considera que el Govern s’ha adonat tard que l’interlocutor que buscava no era 
l’adient i ha reaccionat tard davant les queixes, cosa que ha fet que la situació empitjorés molt. 
 
Insisteix que convindria preparar una solució alternativa per si l’acord entre les parts implicades 
no funciona, si bé celebraria que funcionés, i observa que hi ha activitats que no poden 
conviure en un mateix espai. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Comenta que el que tothom ha de tenir clar és si es poden 
compaginar els diferents usos a la plaça o no, i insisteix que calen més pipicans a la Vila. 
D’altra banda, afirma que l’únic que genera problemes és no buscar la concòrdia i la 
coordinació entre les persones. 
 
No s’accepta. 
 
D.4 Preguntes  
 
D.4.1 Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Podrien detallar i concretar els fins que ha presentat a l’executiu municipal l’associació 
associada al col·lectiu antisistema Tres Lliris pel qual se’ls cedeix gratuïtament l’antiga 
comissaria de Lesseps, situada al carrer Nil Fabra, 17? 
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Formula la pregunta, que rectifica dient que la cessió, tal com s’ha 
explicat en l’informe del regidor, no és gratuïta, i subratlla que les cessions de locals municipals 
han de complir els requisits establerts en el Reglament de béns d’entitats locals. Concreta que 
el paràgraf A de l’article 110 recull, entre altres qüestions, que per cedir un local municipal cal 
una memòria demostrativa del fet que els fins que persegueix l’associació cessionària 
redundaran de manera evident en benefici dels habitants del terme municipal. 
 
Intervé el Sr. Soro (BC). Remarca que amb la cessió de l’antiga comissaria de la Vila de 
Gràcia a l’associació de joves de Gràcia, el barri aconsegueix donar ús a un immoble que 
estava en desús des del 2013 i, alhora, atendre una demanda històrica del jovent gracienc, que 
fa dècades que denuncia la manca d’espais per a les activitats juvenils. 
 
Assenyala que el jovent s’ha constituït com a associació formal i ha presentat un projecte de 
gestió de l’espai basat en l’autogestió i en la garantia que el centre tindrà un retorn al barri i, per 
tant, n’enriquirà la vida associativa. 
 
Observa que el projecte vol complir amb la Carta Municipal de Barcelona, que en l’article 111 
estableix que l’Ajuntament ha de promoure la participació del jovent en la vida ciutadana i ha de 
mantenir la xarxa associativa juvenil. D’altra banda, indica que la cessió d’ús s’ajusta a les 
condicions regulades a l’article 72 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, 
aprovat en el Decret 336, de 1998, com tantes altres cessions d’espais que es fan al districte. 
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Respon al Sr. Soro que no ha contestat la seva pregunta. Insisteix 
que vol saber quina és la proposta que ha plantejat el col·lectiu Tres Lliris per al local. 
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Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que el projecte presentat per Tres Lliris està relacionat amb 
la dinamització d’activitats juvenils a partir de valors de participació, d’obertura al barri i 
d’autogestió d’un espai per al jovent de Gràcia. 
 
D’altra banda, indica que el col·lectiu té el compromís de fer públiques la seva programació i les 
seves activitats, i que, partint del retorn i les memòries, amb les dades objectives del treball que 
hagi fet durant l’any, aquestes valoracions s’aniran fent públicament en les seves xarxes.  
 
D.4.2 Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Quin ha estat l’augment del cost durant el que portem de curs respecte el curs anterior del 
canvi de gestió de les guarderies Enxaneta i Caspolino, que aquest curs han passat a estar 
gestionades directament per l’Ajuntament? 
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Formula la pregunta i exposa que es va estimar que la 
remunicipalització de les guarderies a les quals fa referència podria tenir un cost anual de 
400.000 euros. 
 
Sra. Duñach (BC). Indica que amb la internalització de tres escoles bressol, la primera 
municipalització duta a terme pel Govern, s’ha posat fi a la precarització laboral i s’han 
aconseguit altres millores, com la mitja hora més diària de suport educatiu, l’alimentació 
ecològica i amb més productes de proximitat o l’augment de recursos per a manteniment i 
neteja, un servei que quan estava externalitzat era molt millorable. 
 
Observa que amb una xarxa de gairebé cent escoles bressol, era absurd que tres fossin de 
gestió indirecta, sobretot tenint en compte que els estàndards de qualitat d’aquest servei 
municipal són molt alts. 
 
Dit això, informa que tant Caspolino com Enxaneta mantenen el mateix nombre d’educadores, 
amb suport administratiu de l’IMEB, i que la diferència de cost, amb una aposta clara per la 
qualitat educativa, és de 278.167 euros l’any en el cas d’Enxaneta i de 172.861 euros l’any en 
el cas de Caspolino. 
 
Intervé el Sr. Calonge (Cs). Agraeix la concreció de la resposta. 
 
Intervé la Sra. Duñach (BC). Comenta que el Govern aposta per l’educació com a servei 
públic de qualitat, molt especialment en el cas de l’educació de la petita infància; subratlla que 
la xarxa d’escoles bressol municipals és un servei de gran importància per al desenvolupament 
dels infants, la promoció de la igualtat d’oportunitats i l’afavoriment de la conciliació familiar i 
laboral, i observa que aquesta aposta no es pot dur a terme amb visions purament 
economicistes. 

 
D.4 Seguiment de proposició/declaració de grup o prec 
 
D.4.1 Del Grup Municipal Demòcrata 
 
Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment al prec 
acceptat al plenari de març de 2017, amb el següent contingut: 
«Que es procedeixi a una reforma exhaustiva dels jardins de Manuel Torrente per arranjar 
l’espai i millorar-ne les instal·lacions de desguàs.» 
 
Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Saluda els 
assistents i enuncia el prec del qual es demana seguiment. 
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Intervé la Sra. Duñach (BC). Recorda que, tal com va explicar en l’anterior Plenari, s’han 
realitzat unes obres d’urgència per millorar les condicions de drenatge del paviment de sauló, 
arranjar la jardineria i, en general, millor l’estat d’aquest espai públic. 
 
Informa que ara en queda la segona part, més complexa: el Departament d’Obres i 
Manteniment del Districte, en coordinació amb l’Àrea d’Ecologia Urbana, està en procés 
d’encarregar una diagnosi de l’estat dels sistemes de drenatge de la plaça, ubicada sobre la 
llosa d’un aparcament impermeabilitzada, cosa que n’impedeix el drenatge natural i fa que 
l’aigua s’infiltri al subsòl i s’hagi de recollir i reconduir cap a una claveguera. 
 
Assenyala que la diagnosi marcarà si cal una obra de reparació, una obra de renovació, un 
canvi, o bé si amb el que s’ha fet ja és suficient. Explicita que l’objectiu és garantir que no torni 
a haver-hi tolls ni situacions com les que es van viure a finals de febrer durant els episodis de 
pluja abundant. 
 
Conclou que el Govern està fent el que es va comprometre a fer. 
 
Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Ho celebra i 
pregunta si les obres inclouen la reparació de les baranes, que estaven mal ancorades i podien 
produir alguna caiguda de les tanques, i si l’actuació en els pilons forma part de la segona fase.  
 
D’altra banda, indica que entén que la solució als problemes de drenatge —quan plou, 
normalment l’aigua s’acumula a la part central, on hi ha un gran desnivell— està en marxa, i 
espera que durant la Festa Major, moment en què moltes entitats organitzen activitats a la 
plaça, no es repeteixin els problemes. 
 
Intervé la Sra. Duñach (BC). Aclareix que les obres que s’hi han fet han estat obres 
d’urgència, i que la resta d’elements es duran a terme quan correspongui, segurament quan es 
faci una obra més gran. 
 
D.4.2 Del Grup Municipal de la CUP 
 
Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment al prec 
acceptat al Plenari del dia 5 d’octubre de 2016, amb el següent contingut: 
«Que el Govern vetlli perquè no es doni el tancament de l’espai públic, i informi sobre la 
situació actual pel que fa als diferents jardins i places del districte que han generat debat sobre 
els seu tancament en determinats horaris, especialment en relació amb els jardins de 
Menéndez y Pelayo, la plaça de les Dones del 36 i el jardí d’Encarnació 62-64.» 
 
Intervé el Sr. Serra (CUP). Explicita que el prec acceptat a l’octubre demanava que no es 
tanqués l’espai de Menéndez y Pelayo, que s’accelerés l’obertura de la plaça de les Dones del 
36 i que s’estudiés que Encarnació, 62-64 fos d’ús veïnal, col·lectiu i no privatiu dels veïns 
immediats. 
 
Manifesta l’opinió del seu grup que molts grups, erròniament, accepten com a vàlida la 
premissa que l’espai públic es pot tancar, cosa que fa entrar en una dinàmica de negociació i 
preveu la possibilitat d’una derrota en aquest aspecte, i afirma que la privatització de l’espai 
públic és la cara més visible de la mercantilització de béns col·lectius que genera la marca 
Barcelona. 
 
D’altra banda, demana que es confirmi si és cert que en el projecte constructiu es reservava un 
espai per posar-hi una reixa. 
 
Per acabar, observa que, a més de reobrir places públiques i evitar que espais públics es 
tanquin, cal intentar obrir espais com el santuari de Sant Josep de la Muntanya, del qual es va 
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parlar durant les negociacions del PAD, o el Refugi d’Obreres, així com intentar assolir 
consensos amb comunitats de veïns que en el passat havien tingut espais oberts, com els de 
Can Comte o l’illa de l’Europa, per recuperar aquests espais per a l’ús veïnal. 
 
Intervé la Sra. Tomàs (BC). Pel que fa als jardins Menéndez y Pelayo, recorda que el Ple del 
Districte es va manifestar en contra del seu tancament en horari nocturn, i indica que es treballa 
perquè BSM iniciï les obres d’urbanització. 
 
Respecte de la plaça de les Dones del 36, exposa que el 16 de febrer del 2017 s’informà 
públicament de la decisió de treure’n les reixes, després d’haver-ho comunicat als grups que 
també portaven al programa aquesta proposta (CUP i ERC), i ja no hi són. 
 
En darrer lloc, posa de manifest que s’ha considerat que el jardí del carrer Encarnació no pot 
romandre obert permanentment, per les seves característiques especials, de manera que cal 
estudiar-ne l’obertura i els usos comunitaris.  
 
Aprofita per dir al Sr. Raposo, que abans ha manifestat sorpresa pel fet que es tanqués el jardí 
del Silenci, que si hi hagués entrat, sabria que aquest sí que és un espai que, a la nit, ha 
d’estar tancat i ha de tenir certa vigilància. 
 
Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dona les gràcies tant a les persones que han arribat al 
final de la sessió com als que l’han seguit en algun moment, i dona per finalitzat el Plenari. 
 

 

No havent-hi més assumptes per tractar, el president dóna per acabada la sessió ordinària del 

Plenari del Consell de Districte a les 22:09 hores. 

 

Barcelona, 10 de maig de 2017. 

 

 

El president,                                                                    El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 

 

 

 

 

 

 


