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ACTA DEL PLENARI Núm. 14 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

11 d’octubre de 2017 

 

   

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

presència de l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte, se celebra la sessió ordinària del 

Consell Plenari del Districte de Gràcia, 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: 

Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert 

Sr. Quim Serra Toro 

  

Grup Municipal de Ciutadans: 

Sr. Luis Calonge Coch 

 

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: 

Sr. Alberto Lacasta Huelin 

 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya: 

Sr. Miguel Raposo Riesco 
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Inici de la sessió a les 18.40 hores 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Saluda els assistents i inicia la sessió fent referència al 

recent assassinat d’una dona i el seu nadó per causa de violència masclista. Indica que la 

ciutat ha activat el protocol de dol i, consegüentment, convoca un minut de silenci divendres a 

les 12 h a la plaça Sant Jaume, i llegeix el comunicat de l’Ajuntament: 

 

«L’Ajuntament de Barcelona condemna fermament l’assassinat d’una dona veïna de Sant Martí 

i del seu nadó d’onze mesos per causa de violència masclista. Els fets van tenir lloc el passat 

1 d’octubre. L’home es va suïcidar posteriorment, segons la investigació duta a terme pels 

Mossos d’Esquadra. La investigació criminal de la regió policial metropolitana de Barcelona va 

iniciar una investigació que, conjuntament amb el resultat de l’autòpsia, ha pogut determinar 

que l’home és el presumpte autor material de l’homicidi. 

 

Davant d’aquest fet, el Consistori vol expressar el seu més sentit condol a la família i a les 

amistats de la víctima, condemnar fermament aquest assassinat que vulnera els drets humans 

més essencials. I davant d’aquest nou feminicidi i del nadó, l’Ajuntament de Barcelona ha 

activitat el protocol de dol establert conjuntament amb institucions i entitats per treballar 

coordinadament cada cas que es produeixi a la ciutat i que, en part, implica la denúncia pública 

a diferents suports comunicatius per conscienciar la ciutadania d’aquesta autèntica xacra. 

 

Les violències masclistes són l’expressió més greu i devastadora d’una cultura de control, 

domini i abús dels homes sobre les dones que ha imposat un model de masculinitat que encara 

és valorat per part de la societat com a superior. Aquesta cultura no només destrueix vides, 

sinó que també impedeix la plena ciutadania, la llibertat i el desenvolupament dels drets de les 

dones.» 

 

A continuació, demana que aquells que vulguin se sumin al minut de silenci que es farà tot 

seguit. 

 

(Fan un minut de silenci.) 

 

Dona les gràcies per aquest minut de silenci i recorda que el mateix dia d’aquest assassinat, a 

la ciutat també va haver-hi violència per part de cossos policials. Expressa solidaritat amb les 

persones que la van patir. 
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Tot seguit, informa de dues modificacions en l’ordre del dia: d’una banda, l’informe del regidor 

se substanciarà abans que la mesura de govern i, d’altra banda, les tres proposicions incloses 

a l’apartat D.2 (proposicions amb contingut de declaració institucional), del Grup Municipal 

Demòcrata, el Grup Municipal d’ERC i el Grup Municipal de la CUP (les dues primeres, 

transaccionades), se substanciaran i debatran conjuntament. 

 

Per acabar, assenyala que hi ha hagut dues sol·licituds de declaració institucional que no han 

rebut els suports necessaris. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

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 

 

B.2. Informes  

 

B.2.1. Informe del regidor. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Informa que, per ordenar i facilitar el debat, dedicarà la primera 

intervenció a l’atemptat que va patir Barcelona el 17 d’agost i a la situació viscuda al voltant de 

l’1 d’octubre, i la segona, al seguiment del dia a dia del districte. 

 

Manifesta el condol a tots els familiars de les víctimes dels atemptats a Barcelona i a Cambrils 

que el mes d’agost van sacsejar tot Catalunya, i posa en relleu la resposta de la ciutat, que, 

amb solidaritat, amor i valentia, va sortir al carrer i va cridar «No tinc por», amb la voluntat de 

recuperar la Barcelona de sempre, la Barcelona diversa, solidària i oberta al món, una ciutat 

autèntica on viuen i conviuen en pau persones increïbles de diferents procedències i creences. 

 

Observa que els atemptats també van tenir un impacte molt fort a la Vila de Gràcia, per la 

proximitat a la Rambla i per la coincidència amb la Festa Major, en el marc de la qual es van 

haver de desconvocar molts actes per motius de seguretat, i agraeix l’esforç fet per les entitats, 

les comissions de carrer i la Fundació Festa Major per gestionar dues realitats difícils de 

conjugar, per aconseguir estar a l’altura de les circumstàncies i per aconseguir posar llum on 

molta gent volia que s’instal·lés la foscor. Comenta que, finalment, es va poder fer un 

tancament de festa recuperant la normalitat als carrers, i expressa el convenciment que tothom 

a Gràcia continuarà treballant per la cohesió social i pel respecte mutu, caminant conjuntament 

cap a la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la solidaritat, i combatent qui volia instaurar la por i 

l’odi als carrers de la ciutat. 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 4 / 39 

 

 

Pel que fa a la situació que es viu en relació amb l’1 d’octubre, en primer lloc destaca que 

davant d’una convocatòria de referèndum per part del Govern de la Generalitat, arreu del país 

es van produir mobilitzacions ciutadanes presidides per un compromís cívic, solidari, 

respectuós i de caràcter no violent. Tanmateix, una intervenció dels cossos de la Guàrdia Civil i 

de la Policia Nacional van elevar fins a 900 el nombre de persones ferides, amb unes càrregues 

policials que van ser retransmeses en directe per les principals cadenes de televisió, que han 

merescut crítiques i denúncies per part d’agents polítics i organitzacions internacionals i que 

continuen causant commoció. 

 

Afegeix que les càrregues, agressions incontrolades cap a una ciutadania indefensa, també 

van comportar desperfectes a les escoles, que es valoren en més de 300.000 euros (més de 

100.000 en el cas de Barcelona, on es van veure afectades 29 escoles). Observa que atacar 

centres educatius, espais de construcció de la societat del present i del futur on es parla de 

valors ètics i democràtics, construcció d’aprenentatges i la voluntat de tenir una ciutadania 

dialogant, reflexiva i crítica, és atacar els drets fonamentals de la ciutadania i atacar moralment 

el país. 

 

Indica que l’Ajuntament de Barcelona es posa al costat de totes les víctimes i posa els serveis 

jurídics a disposició de totes les persones que van patir agressions policials, unes agressions 

que van formar part d’una decisió liderada pel Govern del PP; manifesta la convicció que els 

problemes polítics no se solucionen ni als tribunals ni amb la policia, i recorda que s’ha 

demanat la dimissió del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que ha avivat una 

fractura generacional i emocional entre Catalunya i l’Estat espanyol, així com la retirada dels 

cossos policials desplegats de manera extraordinària a Catalunya, que no formen part d’una 

aposta decidida pel diàleg i per la no-violència. 

 

Constata que després de l’1 d’octubre, l’Ajuntament es va sumar a l’aturada de país del dia 3: 

es van aturar el comerç, les escoles, el transport, la indústria, els mitjans de comunicació, els 

teatres, els auditoris, la pagesia, etc. per demanar un marc de diàleg, de no-violència, per 

demanar una resposta política a la situació i mostrar el rebuig indiscutible de l’abús policial que 

va patir Catalunya. 

 

Expressa perplexitat davant del discurs del rei d’Espanya, que en cap moment no va empatitzar 

amb les persones ferides ni va apostar per una sortida política i negociada de la situació i no va 

ajudar gens a desencallar la situació. D’altra banda, expressa el suport, manifestat ja tant a la 

Diputació de Barcelona com a l’Àrea Metropolitana, a tots els alcaldes i alcaldesses que, 

independentment de la seva postura ideològica, es van veure coaccionats o afectats per les 

diferents convocatòries que hi va haver l’1 d’octubre. 

 

Tot seguit, esmenta les mobilitzacions del 7 i el 8 d’octubre, algunes que parlaven d’apostar pel 

diàleg i d’altres que parlaven d’apostar per la unitat, però totes massives i legítimes. Subratlla 
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que els responsables polítics tenen el deure d’escoltar, d’entendre i de trobar respostes a les 

peticions que s’han fet aquests dies. 

 

Agraeix el pas generós fet el dia anterior per la Generalitat, que va decidir apostar, si és que 

encara hi havia opcions, pel diàleg, i agraeix també les últimes informacions que han arribat, 

que obririen la porta a l’establiment de taules de diàleg i de negociació per trobar solucions 

reals a la situació que es viu a Catalunya, a Barcelona i, evidentment, a Gràcia. 

 

Per acabar, observa que avui és valent qui aposta per construir ponts i fer possible el diàleg, i 

entén que Barcelona, que ha estat una ciutat de pau capaç de sortir dels moments més difícils, 

ha de ser capaç de sortir de la situació actual. En aquest sentit, agraeix tots els esforços que 

han fet tant la societat civil com les escoles, i també les forces polítiques que han decidit 

intentar, encara que sigui una última oportunitat, reorientar la situació actual. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Saluda els presents i comenta que des del darrer Plenari, celebrat 

abans de l’estiu, han passat moltes coses i algunes gens bones: els atemptats de Barcelona i 

de Cambrils a mitjan agost van ser un cop dur per a la ciutat. Espera que l’excel·lent tasca 

antiterrorista que fa anys que duen a terme forces i cossos de seguretat impedeixi que el 

terrorisme gihadista, l’autèntica xacra del segle XXI, torni a atemptar enlloc. 

 

Coincideix que els atemptats van repercutir enormement en les Festes de Gràcia l’any en què 

se’n celebrava el bicentenari, i posa en relleu la comprensió i l’actitud de tots els carrers 

participants, que van demostrar estar a l’altura moral del moment. Voldria, però, que el regidor 

expliqués quines mesures es prendran per garantir que la celebració del proper any no corre 

perill. Indica que el Grup del PP farà costat al Govern en qualsevol mesura que prengui en 

aquest sentit. 

 

Pel que fa a l’1 d’octubre, manifesta el seu total desacord amb les paraules del regidor. 

Subratlla que la responsabilitat dels fets que es van produir aquell dia, els anteriors i els 

posteriors, és de qui ha insistit a apartar-se de la democràcia, no respectar les institucions ni les 

decisions judicials i creure que la seva voluntat és l’única que existeix. D’altra banda, considera 

que el Govern, amb el seu tacticisme polític de donar suport a una votació il·legal però no fer-

ho categòricament per intentar no quedar malament amb ningú, és tan culpable com els 

principals instigadors. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta sorpresa davant d’un informe del regidor no ha parlat 

del districte i, abans de parlar-ne ell, indica que subscriu les paraules del Sr. Raposo. Afegeix 

que, malgrat algunes dissensions amb algunes decisions preses pel Govern espanyol, 

globalment hi està d’acord, i assenyala que en la intervenció del regidor ha trobat a faltar que 

parlés de la multitudinària manifestació del darrer diumenge, que posa de manifest que no hi ha 

cap dissensió entre el poble de Catalunya i l’Estat espanyol, sinó dintre de Catalunya, de 

Barcelona, del districte, dels barris, de les famílies, dels clubs esportius, etc., on hi ha una 
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dissensió generalitzada provocada pels incompliments voluntaris del marc jurídic i de l’estat de 

dret, que és la base de la democràcia. 

 

A continuació, centra la seva intervenció en el districte. En primer lloc, lamenta que a la Festa 

Major, que sempre havia estat un espai de consens, en les darreres edicions s’hagi permès a 

moviments antisistema que es fessin amos d’alguns carrers i que fessin una mena de pregó 

alternatiu, cosa que posa en risc la transversalitat i la inclusivitat de la Festa. 

 

En segon lloc, celebra que en l’àmbit de mobilitat s’hagi apostat pels carrils bici, però considera 

que s’està actuant de manera improvisada, sense estudis de mobilitat que avalin les 

actuacions, i observa que aquesta manera d’actuar provoca embussos i sinistralitat. 

 

En tercer lloc, celebra el procés de reflexió impulsat a Vallcarca, però observa que no se n’ha 

tractat la part més conflictiva, la que té a veure amb la rambla enjardinada, i pregunta si es 

respectaran els plans aprovats el 2002 o es treballarà d’acord amb els desitjos d’organitzacions 

antisistema, que sembla que darrerament han dictat part dels plecs de condicions. 

 

En quart i darrer lloc, agraeix que s’hagin diversificat les entrades al Parc Güell, dinamitzador 

comercial del districte, però critica la passivitat del Govern davant actes de turismofòbia com 

ara l’arrencada d’alguns cartells, que demana que es reposin. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Saluda tothom i posa de manifest que les darreres tres setmanes 

tant a Gràcia com arreu del país s’han viscut coses espantoses però també coses 

meravelloses. D’una banda, l’Estat espanyol, el Regne d’Espanya, s’ha manifestat com allò que 

és: una presó de pobles, una màquina repressora heretada del franquisme, una màquina mal 

greixada i plena de teranyines. A Gràcia, la caserna de la Guàrdia Civil, contra la qual hi ha 

hagut tantes manifestacions, ha esdevingut un centre d’atenció per motius polítics, allotjament 

de les forces d’ocupació i circ de neofeixistes dels barris alts, i els graciencs han hagut de 

suportar columnes de nens pijos de la Bonanova embrutant la travessera de Gràcia 

acompanyats per goril·les falangistes, i han hagut de suportar també la matraca persistent dels 

helicòpters de la policia, que intentaven desmoralitzar. D’altra banda, però, la ciutadania, barri a 

barri, vila a vila, s’ha anat fent poble: la gent comú, el poble treballador, ha pres la iniciativa i 

s’ha organitzat per defensar el seu dret, senzillament, de ser poble, i ocupacions com les de La 

Sedeta o el Pau Casals han demostrat l’existència d’un poble conscient, cohesionat i decidit a 

encarar tant els estats opressors com les lleis injustes. 

 

Assegura que el vespre de l’1 d’octubre al cap dels comandaments policials a Gràcia es 

preparava una massacre, i només la fortalesa demostrada arreu del país va frenar les forces 

d’ocupació d’anar als barris a fer la seva batalla final. Subratlla que l’1 d’octubre la ciutadania 

es va fer poble amb la solidaritat entre barris, viles i ciutats, així com amb un fort teixit mostrat 

arreu pel veïnat, que nit rere nit va anar a no deixar dormir els de travessera de Gràcia, a 

recordar-los que, mentre oprimeixin, mai no seran considerats veïns, i que els volen veure 

desfilar desarmats, humiliats i capcots, marxant. 
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Posa èmfasi en l’excel·lent actuació del poble, que ha sabut assegurar el referèndum 

d’autodeterminació i l’ha volgut guanyar rotundament, i demana reflexió sobre què han fet els 

representants polítics. Diu al sector unionista, tristament representat als barris, que únicament 

els queda arrencar cartells amb les ungles de nit mentre els independentistes encartellen a 

centenars a la llum del dia, i afegeix que és una vergonya que, no conscient d’oprimir un poble, 

blanquegi les agressions de l’Estat i l’apèndix seu que és l’extrema dreta. Al PSC li diu que és 

una vergonya que es manifestés amb riuades de feixistes —no nacionalistes— el darrer 

diumenge, mentre la ultradreta agredia el poble treballador tant a Barcelona com a Palma i a 

València. Als membres de BC, que titlla d’equidistants, els acusa de considerar igual de greu 

aplicar el resultat d’un referèndum que suspendre l’autogovern, i de considerar neutra la 

manifestació unionista del darrer diumenge. Afirma que són els vassalls més eficients del règim 

del 78, i que els fa por veure el poble organitzat al marge d’ells, «l’esquerra bona i veritable». 

Subratlla que és una vergonya equiparar repressió i poder popular. Finalment, s’adreça als 

grups integrats del Govern de la Generalitat per demanar-los que pensin com es poden sentir 

davant la seva actuació els pares de l’institut Secretari Coloma o de l’escola Jujol, els 

professors del Reina Violant o els graciencs i hortencs que van baixar en columna el dia de la 

vaga general —no era una aturada de país— ocupant des de Joanic fins a la Sagrada Família. 

Remarca que el Govern de la Generalitat, suposadament amb una actuació astuta, va disparar 

un tret al genoll al poble autoorganitzat, simplement perquè la situació l’estava superant. 

Subratlla que aquests grups no han sabut estar a l’altura, els ha pogut la por i la fidelitat 

esclava a una burgesia totalment unionista —havien repetit a la CUP que posava la ideologia 

per damunt del país i al final hauran estat ells els qui ho hauran fet—, i la història els passarà 

per damunt. 

 

Exposa que avui el seu grup portava al Ple la condemna de les forces d’ocupació, el 

reconeixement de la victòria del sí al referèndum d’autodeterminació i l’encetament d’un procés 

constituent, i reclamava que aquesta voluntat de fer una nova república de i per a les classes 

populars no es fes des de dalt, com han fet sempre els estats espanyol i francès, ni amb els 

mecanismes de participació de què disposa l’Ajuntament, sinó a partir dels barris, de tots els 

espais dels quals el poble s’ha anat dotant aquests dies per defensar el seu dret de ser. 

 

Expressa, però, l’opinió del seu grup que en el context actual el Consell Plenari és un erm als 

interessos de les classes populars; subratlla que, ara més que mai, cal ser al carrer; anima tots 

els graciencs a fer força des dels comitès de defensa de la república per definir i defensar el 

país i els barris que es volen i una vida que valgui la pena ser viscuda, i anuncia que el Grup de 

la CUP abandona en aquest moment el Plenari. Abans d’abandonar el seu lloc, exclama «Visca 

la terra». 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Lamenta que els companys de la CUP abandonin el Ple, però 

comenta que, sens dubte, es trobaran al carrer. 
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Abans de començar la seva intervenció, pregunta al president si donarà un segon torn de 

paraula als grups per poder contestar a la segona intervenció del regidor. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Confirma que cada grup té dos torns d’intervenció, que 

poden fer servir sempre que no exhaureixin el temps d’intervenció total previst. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Explicita que les darreres setmanes estan sent excepcionals i 

comenta que el seu grup ha volgut mostrar el seu malestar i el seu suport en una declaració 

institucional que no ha tingut els suports necessaris per prosperar i que llegeix: 

 

1. Mostrar el suport als més de 750 alcaldes i alcaldesses que van signar el decret en el qual es 

dona suport al referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya i que han estat cridats a 

declarar a Fiscalia de manera injustificada. 

 

2. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Barcelona als alts càrrecs i tècnics del Govern de la 

Generalitat que van ser detinguts el passat dia 20 de setembre, unes actuacions que van 

suposar un cop d’estat a les institucions catalanes amb l’objectiu de suspendre i intervenir 

l’actuació del Govern de la Generalitat, aplicant un estat d’excepció per intentar impedir el vot 

lliure i democràtic de la ciutadania de Catalunya el dia 1 d’octubre. 

 

3. Condemnar les accions repressives i les brutals càrregues policials perpetrades per la 

Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia el passat 1 d’octubre, que van generar ferides a més 

de 850 persones, així com destrosses en diferents equipaments que exercien la funció de 

col·legi electoral, unes actuacions destinades a alterar el correcte desenvolupament de la 

jornada electoral i que han rebut una condemna unànime a escala internacional. 

 

4. Comunicar aquests acords als diferents estaments. 

 

Comenta que no els ha sorprès que PP i Cs no donessin suport a aquesta declaració, ja que en 

aquesta qüestió sempre han defensat els agressors i han culpat les víctimes; el PSC, 

lamentablement, cada cop els sorprèn menys, i troben vergonyós que BC no signés. 

 

Per acabar, demana al Govern —que sempre parla de la importància de promoure la 

participació— si va facilitar la participació l’1 d’octubre. Per exemple, de quina manera va 

facilitar l’obertura dels centres que normalment són col·legis electorals, si se’ls va oferir 

cobertura d’alguna manera o si es van donar indicacions determinades a la Guàrdia Urbana 

durant la campanya del referèndum o per al diumenge 1 d’octubre. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata). En primer lloc, se suma a les paraules 

de condemna del regidor respecte a l’atemptat del mes d’agost, així com a la valoració de què 

és Barcelona, amb una diversitat que la fa magnífica, i subratlla que durant el bicentenari de la 

Festa Major, marcat per la desgràcia de l’atemptat, es va posar de manifest la fortalesa de 
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Gràcia, la seva unió davant l’adversitat. Coincideix que la gestió, malgrat les grans dificultats 

que van tenir els espais de festa, va ser bona. 

 

Posa de manifest que hi ha hagut una davallada d’ingressos relacionats amb la Festa Major, de 

manera que caldrà veure on és el problema i parlar-ne en el marc del període per debatre el 

pressupost del proper any, que tot just s’obre. 

 

Respecte del referèndum vinculant d’autodeterminació de l’1 d’octubre, diu a la CUP que ahir 

es va fer un pas més per demostrar que Catalunya vol marxar, però ho vol fer de manera 

dialogada, pautada i més pacífica. Subratlla que la convicció d’esdevenir estat i república 

continua i continuarà ferma, però amb mà estesa per fer-ho de manera acordada; observa que 

ara és l’Estat qui ha de fer el proper pas, que no pot trigar; comenta que, igual que en un 

matrimoni, el «divorci» —que es produirà segur— pot ser de mutu acord o amb litigi, i remarca 

que no acceptarà cap lliçó que faci servir les persones que estaven als col·legis o als carrers, 

on durant aquests dies el seu grup s’hi ha anat trobant i s’hi continuarà trobant. 

 

A continuació, fa alguns comentaris sobre qüestions del districte. En primer lloc, celebra que el 

curs escolar hagi començat bé, dona la benvinguda a les famílies que han portat per primer cop 

els seus infants a les escoles bressol, i aprofita per agrair la increïble implicació de les 

comunitats educatives el primer diumenge d’octubre, en què van fer unes festes d’inici de curs 

precioses amb gimcanes, cinema a la fresca, festes del pijama, etc., i van ser l’orgull de gairebé 

tothom. Comenta que durant quatre anys com a consellera d’Educació va aprendre que les 

escoles de Gràcia lluiten per allò que volen i que creuen just, i que, quan cal, actuen. 

 

En segon lloc, demana que es replantegi el carril bici del passeig de Sant Joan, i convida 

tothom a fer la prova d’anar amb bicicleta darrere d’un autobús pel carril segregat a la calçada: 

acabes tossint, perquè vas respirant el tub d’escapament de l’autobús i, a més, els cotxes van 

més a poc a poc i, per tant, contaminen més. 

 

En tercer lloc, esmenta la porta d’entrada que comunica l’Espai Jove La Fontana i l’escola 

bressol, oberta des d’abans de l’estiu, per a la qual s’ha hagut de comprar una cadena, com es 

va comunicar fa mesos. Observa que si hi ha un espai de trobada fora d’una escola bressol on 

les famílies no es queden per por, hi ha un problema, i afegeix que en aquest cas cal una 

intervenció sociocomunitària perquè s’hi apleguen persones que sovint fan un ús inadequat de 

l’espai. Demana al Govern que parli amb els veïns, les famílies i la Guàrdia Urbana, i que revisi 

les queixes referents al consum que s’hi produeix, i subratlla que la inacció no és una opció. 

 

En quart lloc, assenyala que el seu grup ja ha reconegut que va ser un error posar un pipicà a 

la plaça del Poble Romaní, però observa que l’alternativa serà que properament es demani el 

tancament de la plaça, quan el que caldria seria reconèixer que aquest pipicà s’ha de canviar 

de lloc. 
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En cinquè lloc, celebra que l’urbanisme s’hagi posat al servei de la plaça del Sol: la col·locació 

de les jardineres, una solució que no serà fàcil, pot permetre que vagin canviant els usos d’una 

plaça que té una problemàtica molt enquistada. 

 

En darrer lloc, comenta que avui «inaugura una nova secció» en el punt de l’informe del regidor 

anomenada «Ole tu», i dedica aquest primer «ole tu» al Govern, que havia de desregular el 

Parc Güell i no només no l’ha desregulat sinó que el cobra 50 cèntims més car. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Comença assegurant al representant de la CUP —entén que 

pot estar veient el vídeo de la sessió o veure’l més endavant— que no ha equiparat els dos 

escenaris que es plantejaven. Entén que ha estat molt clar respecte a amb què han estat molt 

més crítics i molt més contundents, i comparteix plenament que no es pot equiparar el que va 

passar l’1 d’octubre amb altres propostes que puguin ser unilaterals que s’han posat damunt la 

taula. Afegeix que es trobaran als carrers, com es van trobar a les escoles i, quan calgui, també 

davant la seu de la CUP, com ja s’hi van trobar. 

 

Pel que fa a la intervenció d’ERC, comenta que en lloc d’entrar en declaracions que no han 

volgut aprovar uns o altres, caldria treballar per entendre quines sortides hi ha a la situació 

actual, i indica que els responsables d’organitzar el referèndum i qui d’alguna manera posa a 

disposició els locals i fa les sol·licituds és la Generalitat de Catalunya. Afegeix que l’Ajuntament 

facilita allò que pot facilitar, sempre garantint que no es posa en risc cap funcionari ni la 

institució. Explicita que aquestes van ser les premisses que hi havia, i el Govern celebra que es 

complissin i, per tant, permetessin celebrar l’1 d’octubre, la manca de normalitat del qual no va 

ser culpa ni de la ciutadania ni del Govern de la Generalitat. 

 

Respecte a l’informe sobre el districte, comença fent un repàs de les activitats més destacades 

per donar el pes que tenen a totes les persones que les han impulsat: 

 

- Festa Major de la Salut, del 6 a l’11 de setembre, i Festa Major de Vallcarca i els Penitents, 

del 7 a l’11 de setembre, plenes d’activitats i de música. 

 

- Vint-i-cinquè aniversari del Centre Cívic del Coll, que ha posat en marxa un webdoc que recull 

«La Bruguera, una història de la classe obrera», i seixantè aniversari del Mercat de l’Estrella, 

celebrat el 30 de setembre. 

 

- Dia Internacional de la Gent Gran, diada celebrada el 28 de setembre amb nombroses 

activitats, i Dia del Comerç al Carrer, el 7 d’octubre, amb la ja habitual pacificació del carrer 

Gran de Gràcia i en què més de 650 botiguers i botigueres de Gràcia van sortir a celebrar la 

diada, que va coincidir amb el Dia de l’Esport al Carrer. 

 

- Segona edició de «Gràcia llegeix», del 6 al 8 d’octubre, una iniciativa ciutadana que espera 

que tingui moltes més edicions en un districte, el gracienc, altament editorial, i Aula d’Extensió 

Universitària, que l’any passat va ser un projecte pilot i enguany ha arrencat amb molta força. 
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La programació del projecte, adreçat a persones de més de 50 anys, comença el 10 d’octubre i 

ja té 17 conferències programades per a tot el curs (sempre el dimarts a la tarda a la sala 

d’actes de La Violeta). Convida tothom a participar en aquest projecte, que està sent un gran 

punt de trobada de molt èxit. 

 

- Setmana de la Mobilitat Sostenible, durant la qual es reflexiona sobre el futur de la mobilitat a 

la ciutat, una convocatòria internacional en què es fan apostes decidides per anar abandonant 

els vehicles propulsats per combustibles fòssils i evolucionar cap a una ciutat més sostenible 

amb el medi ambient, amb una velocitat més humana i a una escala més humana, on es pugui 

apostar pel transport públic i per formes de mobilitat com el vehicle elèctric o la bicicleta. Cada 

any hi ha més entitats que se sumen a la convocatòria i la fan seva, i cada cop són més les 

ciutats que es comprometen amb la prohibició de l’ús de vehicles que facin servir combustibles 

fòssils. 

 

Assenyala que la ciutat aposta per la bicicleta i pel transport públic: es passarà de 

127 quilòmetres de carril bici a 194 (a Gràcia, hi haurà l’eix Sardenya, l’eix de plaça Lesseps - 

Virrei Amat i l’avinguda Vallcarca - Esteve Terrades, a més del debat obert respecte a Pi i 

Margall), i de 172 quilometres de xarxa d’autobús a 230. 

 

Quant al carril bici del passeig de Sant Joan, explica que la ubicació provisional del mercat era 

incompatible amb el carril bici damunt del parterre, per qüestions de seguretat. Aclareix, però, 

que un cop no hi hagi el mercat, es pot acabar de decidir on ha d’anar aquest carril bici. 

 

Convida tothom a participar en el procés participatiu de Vallcarca, del qual se celebraran tres 

sessions (19 d’octubre, 9 de novembre i 23 de novembre), i explica que si no s’ha començat a 

treballar la qüestió de la rambla és perquè ha sorgit la necessitat d’ubicar un dipòsit d’aigües 

pluvials i s’ha demanat a Barcelona Cicle de l’Aigua un estudi per concretar si era realment 

necessari ubicar-lo, amb quines mides i si hi havia alternatives. Explicita que un dipòsit pluvial 

tindria un gran impacte en la configuració actual i definitiva de la rambla de Vallcarca, de 

manera que cal esperar a veure les conclusions de l’estudi per obrir el debat sobre la rambla. 

 

També convida tothom a participar en la Nit de l’Esport, que tindrà lloc al Centre Cívic La 

Sedeta el 25 d’octubre, així com a la segona edició de «Gràcia riu» (19-29 d’octubre), una 

iniciativa que s’acull amb molt d’entusiasme i s’espera que es consolidi a la ciutat. 

 

A continuació, informa que s’ha decidit mantenir el guarniment de la façana del Districte fins al 

final del bicentenari, tal com han demanat veïns i veïnes, i també consellers i conselleres, i 

posa de manifest el compromís absolut del Govern amb el suport a la Festa Major, sobretot en 

el marc del bicentenari i especialment de cara al proper any. Observa, però, que encara no es 

pot concretar en què es tradueix aquest suport, ja que encara s’està treballant en el marc d’un 

conveni de bicentenari, que és molt ampli. Tanmateix, indica que se n’informarà al més aviat 

possible. 
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Celebra que el curs hagi començat amb total normalitat, sense bolets i amb l’obertura d’una 

nova escola pública, que ja disposa de 50 places, així com amb un augment de la matriculació 

a l’escola pública, que demostra que el sistema públic d’educació és bo i per això la població 

cada cop hi confia més (actualment, més del 50% es decideix per l’escola pública). 

 

Pel que fa al Pla de places, convivència i espai públic, recorda que és un document obert que 

es continuarà treballant. Quant a la plaça del Sol, assenyala que s’ha treballat en la idea de les 

jardineres i la propera setmana es procedirà a la retirada del pont, propostes que han nascut de 

les mateixes taules ciutadanes, com la idea de disposar d’elements estructurants com una zona 

de parc infantil, que s’està considerant. Afegeix que, de moment, totes les mesures que s’estan 

implementant, tant el desallotjament que es produïa a les onze de la nit com l’aigualeig manual, 

el desallotjament de les escales o l’espai de jardineres, han contribuït a la baixada del soroll, 

com constaten tots els indicadors i els sonòmetres. Observa que els primers resultats, encara 

que moderats, indiquen que la direcció presa és encertada. 

 

Quant als pressupostos participatius, nascuts de la iniciativa ciutadana, informa que a la tardor 

es veurà el desplegament de l’eix dels projectes relacionats amb l’economia social i 

cooperativa: es faran 13 formacions específiques i 3 rutes, i hi haurà punts d’acompanyament i 

d’informació general a La Violeta. Concreta que una de les propostes de l’eix de dones era fer 

passejades amb mirada de dona que ajudessin a entendre millor com es vol utilitzar l’espai 

públic tenint en compte aquesta mirada, que segurament no va estar present quan es van 

dissenyar els espais i que actualment és totalment necessària, i dins l’eix de cultura, hi ha tres 

festivals de teatre, música i creació d’art als barris de la Salut (7 i 8 d’octubre), Vallcarca (21 i 

22 d’octubre) i el Coll (28 i 29 d’octubre), que inclouran activitats escèniques de tota mena. 

 

Destaca el compliment de la proposició que es va presentar al Plenari de fer una consulta als 

veïns per canviar el nom del carrer del Secretari Coloma. Concreta que s’ha arribat a una 

proposta d’acord amb tots els grups i amb la Comissió del Nomenclàtor de Gràcia, i s’ha 

acordat proposar als veïns canviar el nom pel de Pau Alsina. Les properes setmanes s’enviaran 

les cartes a tots els veïns empadronats al carrer i tindran un mes per respondre si el canvi de 

nom els sembla pertinent. Un cop es tinguin els resultats, es transmetran a la Ponència del 

Nomenclàtor de ciutat perquè els tingui en compte. Celebra que per fi es pugui fer aquest canvi 

de nom tan necessari, acció amb la qual es dona resposta a una demanda històrica, amb 

l’impuls de molts dels partits del Plenari. 

 

A continuació, destaca dues actuacions a la via pública. En primer lloc, esmenta la remodelació 

de la Via Augusta entre travessera de Gràcia i Diagonal: a la part de la rambla central 

s’instal·larà nou mobiliari urbà, a la calçada s’ha renovat el paviment i s’ha asfaltat amb un 

asfalt sonoreductor per disminuir la contaminació acústica, i les places d’aparcament per a 

cotxes s’han reconvertit en places de moto, un projecte dissenyat conjuntament amb el Districte 

de Sarrià-Sant Gervasi i celebrat pels veïns, que demanaven canvis urgents. En segon lloc, 

esmenta els Jardins Menéndez y Pelayo, on, després de les obres vinculades amb 
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l’aparcament, ara comencen les obres d’urbanització del jardí, esperades amb il·lusió per 

tothom. 

 

Pel que fa al problema existent a l’Espai Jove La Fontana, esmentat per la Sra. Clemente, 

indica que s’hi està parlant per trobar solucions, que de seguida que es concretin, es 

compartiran, i pel que fa a la plaça del Poble Romanó, puntualitza que una de les conclusions a 

les quals es va arribar a l’última reunió —se’n va parlar amb veïns i col·lectius— és que els 

problemes que s’havien posat de manifest (bàsicament, molèsties causades per gossos que 

estaven fora dels espais específics per a ells o sorolls a la nit) no els originava el pipicà. 

Subratlla que quan el gos està dins del pipicà, no es produeixen molèsties, de manera que 

probablement l’eliminació del pipicà a la Vila de Gràcia, amb 10.000 gossos, agreujaria el 

problema, ja que augmentaria la presència dels gossos en espais compartits. Respecte a 

aquesta qüestió, manifesta el desig que cap formació de les que formen el Plenari proposi el 

tancament de la plaça del Poble Romanó. 

 

En darrer lloc, assenyala que les tarifes del Parc Güell van ser aprovades per les formacions 

presents al Consell d’Administració de BSM, on el Govern no té majoria, i l’augment de la tarifa 

anava vinculat a un retorn d’aquests diners a un projecte del barri, que s’espera concretar els 

propers mesos perquè comenci al més aviat possible. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dona pas al segon torn d’intervencions dels grups. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Manifesta preocupació pel to de les declaracions que fa 

últimament la CUP, que menysprea la gent que es reuneix si pensa diferent, que s’apropia dels 

carrers i que comença a recordar l’Herri Batasuna dels anys vuitanta. Espera que aquest grup 

comenci a entendre la tasca política de manera més democràtica. 

 

Diu a la portaveu del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates que si realment les declaracions 

d’ahir van ser «una demanda de divorci», sembla escrita per Antonio Ozores, perquè ningú no 

la va entendre, i demana als partits del Govern de la Generalitat que aprofitin l’oportunitat que 

se’ls ha donat de tornar a la democràcia i a la legalitat. 

 

A continuació, pregunta al regidor quants retards més hi haurà al Mercat de l’Abaceria i si els 

retards es deuen al fet que el Govern està fent cas a entitats que no volen el mercat, i 

manifesta preocupació per la pèrdua de places d’aparcament. 

 

D’altra banda, coincideix que a la plaça del Poble Romaní hi ha un problema, com han posat de 

manifest els veïns que en fan ús, de manera que cal buscar una solució, que podria ser el 

trasllat del pipicà. 

 

Subratlla que el projecte de carrils bici del Govern —que pretén erradicar el cotxe i, per 

justificar-ho, utilitza previsions sobre l’ús dels diferents mitjans de transport molt allunyades de 

la realitat— pot generar més embussos al districte, a banda d’altres greus problemes de 
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mobilitat. El seu grup no comparteix la necessitat de construir carrils bici en els carrers 

perimetrals de la Vila de Gràcia, que són els que distribueixen el trànsit, quan en diverses 

ocasions s’ha afirmat que és un barri altament pedalable, i celebra que el carril bici del passeig 

de Sant Joan no sigui definitiu. 

 

Per acabar, pregunta per quin motiu el 24 de setembre es va empaperar la façana de 

l’Ajuntament, també el rellotge, i fins al 3 d’octubre el Districte no va començar a retirar els 

cartells, i encara n’hi continua havent. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Comença la intervenció felicitant per la remodelació de Via 

Augusta entre el passeig de Gràcia i la Diagonal. 

 

A continuació, pregunta en quina part de l’avinguda Vallcarca se situaria el dipòsit pluvial, què 

implicaria i quan es disposarà de l’informe. 

 

Per acabar, comenta que si els membres de la CUP —a qui reconeix que parlen clar— troben 

que el més adient és marxar del Plenari perquè no el consideren útil, per coherència haurien de 

renunciar al sou. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Puntualitza, pel que fa al canvi de nom de Secretari Coloma, que 

hi ha un acord del Plenari però no del Nomenclàtor, i que l’acord del Plenari no és preguntar als 

veïns si volen canviar el nom per Pau Alsina o no, sinó retirar del nomenclàtor de Barcelona el 

nom de Secretari Coloma, però les normes de funcionament de la Ponència del Nomenclàtor 

no impedeixen la proposta d’altres alternatives —espera que el Govern no entengui la proposta 

com una proposta tancada. Afegeix que a la propera sessió de la Comissió de Cultura el seu 

grup proposarà la creació d’una línia d’ajuts per als negocis que estiguin en carrers on es canviï 

el nom i que es faciliti informació sobre qüestions de nomenclàtor al veïnat per facilitar-los els 

tràmits. 

 

D’altra banda, observa que, atès que l’alcaldessa va donar suport al referèndum, per lògica 

havia de fer obrir els col·legis electorals municipals habituals. Vol saber si el Govern va garantir 

d’alguna manera als centres que el fet d’obrir el dia 1 no comportaria represàlies ni 

conseqüències, ja que en aquests casos la incertesa fa difícil que el treballador se senti lliure 

per fer vaga o per obrir un col·legi electoral. 

 

En darrer lloc, diu al Sr. Calonge que celebra que avui tingui tantes ganes de parlar del districte 

de Gràcia, ja que cada cop que a la Junta de Portaveus els grups de l’oposició al complet 

parlen d’ampliar els temps, ell sempre diu que amb menys temps té prou. Li dona les gràcies 

per haver parlat set minuts sobre Gràcia avui, cosa que ha pogut fer gràcies als grups que han 

demanat aquests temps. 
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Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata). Diu al Sr. Raposo, que ha esmentat 

Antonio Ozores, que darrerament Espanya sembla una pel·lícula de Paco Martínez Soria, de 

manera que és perfectament comprensible voler marxar. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Comença parlant sobre el Mercat de l’Abaceria. Informa que en 

aquest moment està tenint lloc la negociació amb els paradistes per veure quins es queden i 

quins no i s’està duent a terme la compravenda de llicències. D’altra banda, s’ha demanat el 

projecte, que no ha canviat, a l’Institut Municipal de Mercats, i es compartirà amb els grups tan 

aviat com se’n disposi. 

 

Pel que fa al pipicà, demana la col·laboració de tothom per trobar possibles ubicacions de 

pipicans a la Vila de Gràcia, on hi ha més de 10.000 animals de companyia. 

 

Respecte dels cartells, respon que la retirada correspon al servei de neteja, que entén que 

opera amb normalitat d’acord amb el plec de contractació —és un servei externalitzat. 

 

Sobre el dipòsit pluvial, assenyala que l’informe, que s’espera rebre les properes setmanes, 

donarà resposta a les qüestions plantejades (limitació, alternatives possibles, profunditats, etc.). 

 

Quant a Secretari Coloma, comenta que potser no hi havia l’acord de tots els grups, però sí que 

hi ha un acord de la Comissió del Nomenclàtor, i entén que la pregunta que s’ha triat per a la 

consulta és adient. Considera que preguntes com «Vol que es mantingui aquest nom?» o «Vol 

“carrer Alsina” o “carrer Secretari Coloma”?» podrien tenir un resultat que contradigués el que 

va aprovar el Plenari, i que la pregunta triada compatibilitza el fet de preguntar a la ciutadania 

—es demana al Govern que ho faci més del que ho fa— amb la màxima fidelitat possible a la 

proposta aprovada pel Plenari. Afegeix que ara cal apostar per una participació massiva i per 

intentar ser tan pedagògics com sigui possible perquè els veïns, amb la màxima informació, 

puguin prendre la decisió que creguin més pertinent. 

 

Per acabar, assenyala que no es va votar al Centre Cívic La Sedeta sinó a l’escola La Sedeta, 

que forma part del Consorci d’Educació, de manera que les preguntes les ha de respondre la 

Generalitat, cal adreçar-les a la consellera d’Educació o al Consorci d’Educació. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dona per finalitzat aquest punt i diu al conseller de Cs, que 

ha al·ludit els consellers de la CUP per haver abandonat el Plenari, que és absolutament legítim 

abandonar-lo, està dins la seva visió política del moment i és totalment respectable. Afegeix 

que aquesta decisió, entén que de protesta, legítima, té una repercussió en el repartiment dels 

temps i de presentació d’iniciatives, i subratlla que els consellers són lliures per fer el que han 

fet i que han actuat amb correcció i, per tant, no hi ha res a dir. 

 

B.3. Mesures de Govern 

 

B.3.1. Mesura de Govern Promoció per a l’envelliment actiu a Gràcia. 
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Intervé la Sra. Furriols (BC). Saluda tothom i presenta la mesura com un desplegament 

d’estratègies per facilitar la promoció de la participació de les persones grans en el seu projecte 

de vida com a ciutadans actius en les polítiques locals i, alhora, el suport als projectes i serveis 

de prevenció i atenció social necessaris en situacions de vulnerabilitat social i/o dependència. 

 

Assenyala que la mesura té com a finalitat la participació i promoció social de les persones 

grans, mentre que des dels serveis socials i sanitaris s’intervé en els àmbits econòmic, 

sociosanitari i residencial, i observa que cal avançar en el treball en xarxa des de tots els 

vessants per tal de garantir una intervenció integral que tingui en compte tant els diferents 

àmbits de la vida quotidiana de la persona com la seva pluralitat cultural, ideològica, funcional, 

de gènere i d’orientació sexual. 

 

A continuació, enumera els valors en què es basa la mesura: 

 

1. Necessitat de canvi en la percepció del concepte de vellesa. La diversitat de trajectòries 

vitals porta a la necessitat de trencar amb estereotips i prejudicis, i establir accions 

identificables amb la globalitat dels interessos i necessitats de la gent gran. Sota el paraigua de 

persones grans s’agrupen més de trenta anys del cicle vital, de manera que cal establir una 

política municipal que tingui en compte el reconeixement de la diversitat pel que fa a les 

necessitats, els interessos i les motivacions personals, culturals i socials del col·lectiu. 

 

2. Transversalitat. El projecte per a la promoció de l’envelliment actiu incorpora una mirada 

transversal en tots els àmbits de la política de proximitat: té en compte les implicacions que 

tenen en la gent gran les polítiques educatives i formatives de mobilitat, d’urbanisme i 

habitatge, culturals, de participació i de protecció social, ja sigui mitjançant la construcció 

d’oportunitats o de participació, o a través de l’atenció a situacions de vulnerabilitat social. 

 

3. Intergeneracionalitat des del punt de vista d’un reconeixement del capital humà i el seu 

retorn social. Els projectes intergeneracionals tenen com a objectiu la relació entre persones 

que estan en diferents moments del seu procés vital, relació que possibilita compartir històries i 

aprenentatges de vida, així com la implicació en el disseny de noves activitats basades en 

posicions d’equilibri, igualtat i reconeixement mutu. A més, la naturalesa del vincle generacional 

és una font de riquesa, atès que pot donar resposta a situacions de vulnerabilitat i això es 

converteix en un bon escenari per facilitar l’ajuda mútua. 

 

4. Territorialitat com a element clau pel que fa a identitat, garanties de prevenció, atenció i 

establiment de relacions personals. L’espai urbà que s’entén com a barri configura el principal 

entorn de vida comunitària, especialment per a les persones grans, ja que és en aquest context 

en el qual es produeixen més relacions personals. El barri com a sistema ha de garantir les 

funcions de nutrició, de cura, de seguretat i de transmissió de valors socioculturals, i ha de 

generar identitat ciutadana, sentit de comunitat i convivència. Per aquest motiu, la 

territorialització és un criteri bàsic per garantir la coherència i la utilitat de les actuacions des 
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d’un vessant comunitari i de treball col·laboratiu entre els diferents serveis implicats en la 

convivència i la construcció d’una ciutat amigable amb les persones grans. 

 

5. Interculturalitat com a reconeixement de la diversitat. Creació i impuls d’espais per fomentar 

el diàleg i les relacions culturals, ja que la diversitat és una font de riquesa, i promoció de la 

participació en els òrgans i espais de participació formals i informals del Districte de persones 

de diversos orígens i contextos culturals. 

 

6. Suport en situacions de vulnerabilitat social. La perspectiva teòrica del cicle de vida requereix 

posar l’accent en l’edat com a eix de desigualtat social, la pèrdua d’autonomia, la solitud i les 

incerteses en la seguretat econòmica. S’ha de considerar de forma especial la perspectiva de 

gènere i orientació sexual en les situacions de vulnerabilitat de la gent gran, així com lluitar 

contra qualsevol situació de maltractament. La vulnerabilitat social pot provocar situacions 

d’exclusió social que fan necessari un abordatge des de la prevenció, l’atenció i la promoció 

social. El treball en xarxa es converteix no tan sols en una eina d’intervenció, sinó també en un 

dels paradigmes clau en el disseny de les accions. 

 

Indica que aquests sis valors articulen el projecte de promoció per a l’envelliment actiu del 

districte de Gràcia en dos àmbits d’intervenció: d’una banda, l’enfortiment de la gestió dels 

espais i casals de la gent gran, l’ enfortiment del Pla de millora de la qualitat dels casals, la 

creació d’un nou casal a la Quirón i arranjaments d’altres casals; d’altra banda, un projecte 

territorial que articuli, potenciï i acompanyi totes les accions públiques, privades i socials 

vinculades al col·lectiu de les persones grans del districte de Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Avisa la Sra. Furriols que ha exhaurit el seu temps, que 

era de 5 minuts.  

 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Demana disculpes i comenta que havia entès que en total 

disposava de 8 minuts. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Valora positivament la mesura i coincideix amb la diagnosi que s’hi 

fa. Entén que l’envelliment és —i ho serà encara més— una de les grans preocupacions de la 

societat i un problema que cal solucionar per oferir una millor qualitat de vida i evitar la 

vulnerabilitat del col·lectiu. 

 

Coincideix que per fomentar una vida social activa, que les persones grans continuïn 

involucrades en el dia a dia i evitar que caiguin en l’aïllament cal treballar des de tots els àmbits 

de manera transversal. 

 

Manifesta la convicció del seu grup que la intergeneracionalitat és positiva per a qualsevol 

mesura vinculada a la participació i la construcció d’una societat cohesionada, i lamenta que les 

mesures dedicades al jovent, com ara els casals de joves, no incloguin aquesta 

intergeneracionalitat. 
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Observa que algunes de les accions incloses en la mesura no són noves i, de les que sí que ho 

són, destaca com a especialment positiva l’Aula Universitària, que caldrà tornar a valorar quan 

hagi començat a funcionar. 

 

En darrer lloc, pregunta què es farà per garantir que la mesura arriba a les persones 

interessades, ja que les comunicacions de l’Ajuntament s’acostumen a fer a través de xarxes 

socials i internet, mitjans dels quals la població objectiu d’aquesta mesura no és usuària 

habitual. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta el suport del seu grup —a favor de totes les mesures 

que beneficiïn la tercera edat— a la mesura, que considera molt completa, i en destaca 

especialment l’Aula Universitària, que troba molt interessant. S’ofereix per treballar 

conjuntament aquesta iniciativa per veure com pot ajudar el seu grup a desenvolupar-la. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Expressa el suport i el reconeixement del seu grup a la gent gran, no 

només a les persones receptores de la mesura, sinó també a totes les que en són agents 

actius. 

 

Considera, però, que la mesura és un mer recull d’activitats que es fan, algunes de les quals ja 

estava projectat que es fessin. D’altra banda, observa que s’anuncia un nou menjador d’«Àpats 

en companyia» a l’espai Quirón quan l’edifici encara no està fet, i que no hi ha equilibri entre 

barris pel que fa a l’acolliment d’activitats. Concreta que la majoria d’activitats per a gent gran 

organitzades pel Districte s’ubiquen als barris de la Vila i del Camp d’en Grassot, mentre que 

als barris més costeruts, on desplaçar-se és més complicat, sobretot per a les persones grans 

amb mobilitat reduïda, l’activitat és menor, i les persones d’aquests barris —on manquen 

escales automàtiques, ascensors i baranes— solen quedar fora de les activitats perquè no s’hi 

poden desplaçar. 

 

Per acabar, pregunta quina inserció laboral s’oferirà als estudiants que facin el projecte d’FP 

dual amb l’Ajuntament de Barcelona, ja que la formació dual és una manera d’aprendre, però 

també una manera molt important d’inserir-se professionalment, i quan un estudiant segueix un 

projecte d’FP dual en una empresa privada té la possibilitat de quedar-s’hi a treballar, i aquesta 

és una inserció molt bona. 

 

Intervé la Sra. Manzano (Grup Municipal Demòcrata). Saluda tothom; agraeix la mesura, 

dedicada a un pilar important de la societat (la gent gran), i observa que on més gent gran hi ha 

és als barris del nord, que, com ha dit la Sra. Pi, són menys accessibles a causa de l’orografia. 

 

A continuació, recorda que al maig es va celebrar la Setmana de la Gent Gran i al Parc Sanitari 

Pere Virgili es va fer una activitat que convé recollir perquè va acollir gent gran i diferent i va 

anar prou bé. 
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Valora les activitats que duu a terme l’espai Quirón, impregnades d’emoció i de solidaritat, i 

demana que s’incideixi en l’equipament pendent de construir, que donarà més autonomia a la 

gent gran. Entén que el nou menjador d’«Àpats en companyia» s’ubicarà en aquest espai. 

 

Posa en relleu la interessant iniciativa de l’entitat Amics de la Llar, que fa disset anys que posa 

en contacte persones grans amb una habitació lliure a casa amb estudiants joves que 

aconsegueixen allotjament a canvi d’oferir la seva companyia, i demana que s’inclogui aquesta 

entitat a les taules de «Radars» per tal que n’obtinguin tota la informació referent a les 

necessitats de solitud. 

 

Dit això, felicita totes les entitats que treballen en l’àmbit de la gent gran, i indica que, com a 

consellera de Gent Gran, gaudeix molt a prop de la seva bondat i les seves ganes de lluitar i 

d’estar en el màxim nombre d’activitats del districte. 

 

En darrer lloc, convida el company de Cs a assistir al Consell de Gent Gran. Subratlla que les 

persones d’universitats fan una promoció molt interessant i que val la pena escoltar-les i parlar-

hi directament. 

 

Intervé la Sra. Furriols (BC). Dona les gràcies als grups que han donat suport a la mesura —

també a la CUP, que ha fet arribar el seu suport—, i agraeix les paraules del Grup Demòcrata. 

 

Tot seguit, manifesta la seva absoluta discrepància amb l’opinió que la mesura és continuista. 

Assegura que és totalment innovadora quant als enfocaments i els valors de coses que no 

s’havien fet mai, i convida les persones que no assisteixen mai al Consell de la Gent Gran a 

assistir-hi. 

 

Per acabar, manifesta sorpresa davant l’actitud d’algunes persones, que diuen que les 

propostes haurien pogut ser diferents però durant les tres setmanes que han tingut la mesura 

—es va enviar un e-mail absolutament obert perquè els grups poguessin presentar propostes 

de millora— no han presentat cap proposta. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Recorda que no s’ha contestat la pregunta sobre com es durà a 

terme la comunicació amb la gent gran. 

 

C. PART DECISÒRIA 

 

C.1 Propostes d’acord 

 

C.1.1. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció del 

tipus d’equipament del carrer Maignon/Verdi, promogut per Revelan Inmobiliaria, SL, aprovat 

inicialment per la Comissió de Govern en data 20 de juliol de 2017. 
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Intervé el Sr. Ardanuy (president). Enuncia la proposta. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Saluda tothom i especifica que la proposta fa referència a la parcel·la 

del carrer Maignon, 38 i 44, i del carrer Verdi, 198 i 210. 

 

A continuació, exposa el règim d’usos que defineix el plantejament vigent, el Pla especial 

urbanístic de concreció de titularitat de tipus d’ordenació de l’equipament del carrer Maignon: la 

tercera planta té un ús assignat com a residència d’estudiants i és propietat de Revelan 

Inmobiliaria, actualment és buida i sense cap activitat; la planta segona té un ús assignat com a 

residència d’estudiants, també propietat de la mateixa immobiliària; la primera planta és un 

aparcament privat, i la planta baixa, el semisoterrani i el soterrani estan ocupats pel Mercat de 

Lesseps, propietat de l’Institut de Mercats. 

 

Indica que el planejament no modifica l’ordenació vigent, i que es tracta d’una actuació en un 

edifici consolidat; es fixen com a paràmetres bàsics de l’ordenació la no modificació de 

l’edificabilitat i el no increment del sostre del conjunt existent, tret del badalot de l’escala, per 

mantenir l’envolupant de l’edifici; l’objectiu de la modificació del Pla especial urbanístic és 

concretar els usos de les plantes segona i tercera amb ús esportiu; les plantes inferiors es 

mantenen amb els mateixos usos, i es desenvoluparà en una única etapa de dos anys. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa el vot favorable del seu grup, que considerava molt 

irregular que un edifici tan emblemàtic i tan ben situat estigués buit i sense ús, i agraeix que 

l’actuació s’expliqués extensament a la comissió consultiva. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Expressa el vot favorable del seu grup, que lamenta, però, que l’espai 

no pugui ser públic. Tanmateix, celebra que s’hi recuperi l’ús obert al barri que tenia com a 

gimnàs, per la dinamització que pot aportar a aquella part del barri de la Salut i com a punt de 

relació entre el veïnat del barri que en faci ús. 

 

Intervé la Sra. Manzano (Grup Municipal Demòcrata). Expressa el vot favorable del seu grup 

i demana que s’enviï el plànol de la proposta per conèixer-lo amb detall. 

 

D’altra banda, recorda que al carrer Maignon hi ha un aparcament de motos que es vol treure, i 

demana que es consideri la possibilitat de facilitar-hi l’aparcament, que facilitaria també 

l’afluència al mercat i als comerços del costat. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Assenyala que la presentació que es va fer a les comissions 

consultives, que conté tota la informació, es compartirà amb els grups, i que s’intentarà donar 

resposta a les preguntes més concretes amb els serveis tècnics. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup. 
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S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de BC, PSC, Demòcrata, ERC, Cs i PP i 

l’abstenció del Grup Municipal de la CUP. 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

 

D.1.1 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Que durante las Fiestas de Gracia no se permita leer más que el Pregón oficial de Gracia, un 

Pregón tradicionalmente inclusivo y festivo. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Posa de manifest que el bicentenari de les Festes de Gràcia va 

ser enfosquit per un succés trist, però la celebració, malgrat les dificultats, va ser un èxit gràcies 

a l’esforç de tota la ciutadania. Lamenta, però, que tant l’any passat com aquest s’hagi permès 

la lectura del pregó alternatiu, que acceptaria de bon grat si fos inclusiu, ja que les Festes de 

Gràcia es caracteritzen perquè persones de diferents ideologies procedents tant de Barcelona 

com d’altres llocs s’hi poden sentir còmodes. Qualifica el pregó alternatiu —que va incomodar 

persones com ell— d’excloent, i demana que o bé es garanteixi que sigui inclusiu o bé no es 

faci. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Diu al Sr. Calonge que el pregó alternatiu fa molts anys que es fa. 

Un cop aclarit això, manifesta el vot favorable del seu grup, que fa anys que considera que les 

festes alternatives no haurien de tenir cabuda ni a la Festa Major de Gràcia ni a cap barri —

demanaria que no es permetés cap activitat dels alternatius—, ja que danyen la imatge de la 

festa i perjudiquen els veïns i les persones que sí que compleixen les normes que volen 

assegurar una festa de qualitat i la millor convivència entre les persones que hi assisteixen. 

 

Subratlla que les festes alternatives busquen aprofitar al màxim la repercussió que els ofereix el 

context de les Festes de Gràcia: en un context habitual no reunirien tanta gent, no farien tanta 

caixa —troba curiós que als col·lectius antisistema els preocupi la caixa—, ni tindrien la mateixa 

repercussió mediàtica. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Confirma que el pregó alternatiu fa molts anys que hi és, igual 

que les festes alternatives, i manifesta el vot contrari del seu grup a la proposició, presentada 

per un grup que no només no ha condemnat les agressions de la Policia Nacional i la Guàrdia 

Civil de l’1 d’octubre contra persones armades amb paperetes, sinó que únicament ha mostrat 

suport a les forces d’ocupació. 

 

Comenta que al Grup d’ERC no el sorprèn que el Grup de Cs pretengui coartar la llibertat 

d’expressió de qui considera que la Festa Major de Gràcia no és la seva, o no és el seu model 

de festa major, o vol aprofitar-la per reivindicar moltes més coses que les que pot reivindicar la 

festa major «oficial», i subratlla que tots els grups haurien de treballar per tots els votants, 
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independentment de qui hagin votat, i fins i tot per les persones que no han votat, i també 

haurien no només de permetre un pregó alternatiu, sinó també d’escoltar el que s’hi diu, encara 

que no tot agradi o fins i tot alguna cosa molesti. 

 

Intervé la Sra. Mayor (Grup Municipal Demòcrata). Saluda tothom, confirma també que el 

pregó alternatiu fa més de dos anys que existeix, i diu al Sr. Calonge que amb aquesta 

proposició torna a demostrar que no coneix el territori del qual és conseller. Subratlla que 

Gràcia és un territori divers on hi ha múltiples opinions i sensibilitats que també es posen de 

manifest a la Festa Major. 

 

Tot seguit, manifesta el vot contrari del seu grup, que entén que la proposició no parla de cap 

activitat que generi molèsties en horari nocturn i que únicament vol limitar la llibertat d’expressió 

d’aquells que diuen coses que al grup proposant no li agrada sentir. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot contrari del seu grup. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Assenyala que el pregó alternatiu ja existia el segle passat, fa 

gairebé vint anys, com ha constatat amb l’historiador local, el Sr. Contel, i que es podria dir que 

forma part del protocol festiu de Gràcia, ja que hi està plenament integrat. Afegeix que el pregó, 

que es llegeix en un domicili particular, l’organitzen entitats i col·lectius del barri i té caràcter 

reivindicatiu i de denúncia —ha parlat de retallades i d’atacs contra dones, entre molts altres 

temes—, i sempre s’ha fet de manera coordinada, sense conflictes i d’acord amb els 

organitzadors de la festa, amb els carrers i amb la Fundació Festa Major. 

 

Subratlla que la festa és de tots i de totes i que cal preservar la llibertat d’expressió de diferents 

sensibilitats i opinions en un marc de respecte i d’esperit festiu, que és la base de la Festa 

Major. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Comenta que segur que el Sr. Contel li envia informació amb què 

aprendrà molt, com va fer quan va manifestar una altra informació errònia, així que està content 

d’haver-se equivocat. 

 

A continuació, observa que el fet que una cosa sigui històrica no justifica que s’hagi de 

mantenir, i insisteix que el pregó alternatiu no és transversal, sinó que representa una minoria. 

Remarca que el que caldria mantenir a la Festa Major és l’esperit transversal i festiu, no pas els 

mítings polítics, que incomoden alguns ciutadans, encara que alguns grups no ho vulguin 

reconèixer. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Diu al Sr. Calonge que espera que no vagi mai a escoltar els 

versots a la Festa Major, perquè, si hi anés, també demanaria que els prohibissin, perquè no 

entendria la sàtira que hi ha darrere. 

 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 23 / 39 

 

Intervé la Sra. Mayor (Grup Municipal Demòcrata). Comenta que els versots són aquest 

dissabte. 

 

Intervé la Sra. Duñach (BC). Indica que justament volia fer el mateix comentari que la 

Sra. Metge sobre els versots. 

 

Es refusa amb el vot a favor dels grups municipals de Cs i PP, el vot en contra dels grups 

municipals de BC, Demòcrata, ERC i PSC i l’abstenció del Grup Municipal de la CUP. 

 

D.1.2 Del Grup Municipal del PPC 

El Consell de Districte de Gràcia acorda: 

Que la comissió d’urbanisme del Districte de Gràcia inclogui en la propera convocatòria un punt 

a l’ordre del dia per tal de fer una valoració i seguiment del Pla d’Usos de Gràcia 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Informa que la proposició, que inclou una transacció del Grup 

de BC, respon a la creença del seu grup que el Pla d’establiments de pública concurrència i 

altres activitats, aprovat pel Plenari al maig del 2016, no dona solució als problemes existents, i 

que la tendència expansiva respecte de les zones en què cal restringir aquests comerços dona 

lloc a un fre a les activitats que impulsen i milloren el teixit comercial i l’activitat econòmica. 

 

Considera que la llista de comerços que serveixen de límit per establir el nombre de llicències a 

atorgar d’un tipus d’activitat no està prou actualitzat i no és prou funcional, i això perjudica 

possibles iniciatives empresarials. D’altra banda, observa que la limitació d’aquests comerços 

no ha fet que es reduís l’impacte dels turistes en l’espai públic, i que mesures senzilles, simples 

i menys intervencionistes, com ara la instal·lació de plantes, funcionen millor, com s’ha 

demostrat a la plaça del Sol. 

 

Per acabar, enuncia la proposició, i assenyala que el Pla estableix que el seguiment s’ha de fer 

a la Comissió d’Urbanisme de Gràcia i que aquest seguiment ja s’hauria d’haver fet. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Expressa el vot favorable del seu grup, que comparteix la 

preocupació del conseller del PP pel teixit comercial del barri. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Expressa l’abstenció del seu grup, que tampoc no hauria votat 

favorablement a la proposició original, ja que demanava una reunió extraordinària i el 

Grup d’ERC considera que caldria celebrar una reunió d’Urbanisme monotemàtica sobre el Pla 

d’usos. Tampoc troba encertat que es proposi tractar aquest tema en un punt dins la sessió 

d’Urbanisme, ja que considera que hi hauria poc temps per a un pla que va costar molt 

d’aprovar, que és molt ampli i és prou important per ocupar una sessió d’Urbanisme sencera. 

 

D’altra banda, observa que la proposició original únicament demanava la presència a la reunió 

de les associacions de comerciants, quan per tractar aquesta qüestió caldria escoltar els 

representants dels diferents tipus de comerç (comerç d’oci nocturn, comerç alimentari, comerç 
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de restauració, etc.), del veïnat, d’entitats i associacions culturals i socials, i de tothom que 

consideri que hi ha de ser. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata). Recorda que el seu grup es va 

abstenir en l’aprovació del Pla, tot i compartir-ne la major part, perquè no va estar d’acord amb 

els darrers canvis introduïts pel Govern al text final, com ara aspectes relacionats amb la 

regulació de la zona nord i de la travessera de Dalt. Afegeix que una de les propostes del seu 

grup va ser que es creés una comissió estable de seguiment amb els diferents agents, i no 

troba adient que el seguiment es faci ni en una reunió extraordinària d’Urbanisme ni en un punt 

de l’ordre del dia. Per aquest motiu, s’hi abstindrà. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Exposa que la disposició final segona del Pla d’usos estableix que és 

la Comissió de Treball d’Urbanisme del Districte qui ha d’assumir les funcions d’òrgan de 

seguiment de l’execució del Pla, de manera que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposició 

i a la propera Comissió d’Urbanisme del Districte s’incorporarà un punt específic sobre el Pla 

d’usos. Aclareix que l’extensió d’aquest punt es decidirà en funció de la participació que hi hagi, 

i que hi ha la possibilitat que sigui un punt exclusiu dins la Comissió. 

 

D’altra banda, remarca que el seu grup en cap moment ha volgut menysprear la qüestió, i 

agraeix al partit proposant la voluntat d’acceptar les transaccions. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Agraeix els vots favorables i diu a la consellera d’ERC que si s’ha 

plantejat fer el seguiment a la Comissió d’Urbanisme és perquè és aquí on està establert que 

es faci, i que si als grups que van donar suport al Pla no els semblava suficient, podrien haver 

acordat un altre òrgan per fer-lo. 

D’altra banda, entén que no hi haurà cap problema per convocar tots els agents que s’han 

esmentat per fer un debat que posi de manifest tot allò necessari per valorar el Pla. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Recorda que les comissions de treball del districte de Gràcia són 

òrgans oberts a la ciutadania i que la base de dades a través de la qual se’n fa difusió és 

àmplia. D’altra banda, comenta que es pot plantejar si la difusió del Districte de Gràcia és 

millorable, però afirma que tots els agents involucrats estaran convidats a la sessió. 

 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de PP, BC, PSC i Cs i l’abstenció dels grups 

municipals PDeCAT-Unió-Demòcrates, ERC i la CUP. 

 

D.2. Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

D.2.1 Dels Grups Municipals Demòcrata i ERC 

El Plenari del Consell Municipal de Gràcia acorda: 
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1. Felicitar i agrair a la organització i a totes aquelles entitats, voluntariat i ciutadania que 

de forma pacífica i exemplar, van participar en el referèndum d’autodeterminació de 

Catalunya convocat pel dia 1 d’octubre i el van fer possible tot i les agressions sofertes.  

 

2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a 

tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil.  

 

3. Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a ciutat signant de la Carta 

Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, faciliti i garanteixi a tots els ciutadans de 

Barcelona que ho precisin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra mesura legal 

en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 2017 a 

la ciutat. 

 

4. Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels 

cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a tots aquells 

partits polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura. 

 

5. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu 

desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, 

Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de 

l’operatiu Sr. Diego Pérez de los Cobos. 

 

6. Exigir la retirada immediata tots els cossos policials i repressius que l’estat espanyol 

manté a Catalunya. 

 

7. Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, els 

ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, tot constatant que 

la suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està produint 

aquests dies, és un cop d’Estat encobert. 

 

8. Sol·licitar a l’Estat Espanyol el rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les 

persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents 

intervencions dels cossos policials. 

 

9. Instar al govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del 

Referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre. 

 

10. Instar al Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat 

expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre. 

 

11. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions catalanes i a 

totes les persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de Catalunya, 

recollit pel Parlament i expressat al Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya. 
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12. Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, el govern de la Generalitat, el 

Consell d’Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament Europeu i 

les ambaixades i consolats d’arreu del món a l’estat espanyol. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Indica que en aquest punt s’havien de tractar 

conjuntament tres proposicions amb contingut de declaració institucional (dels grups del 

PDeCAT-Unió-Demòcrates, ERC i la CUP), però finalment se’n tractaran dues atès que el Grup 

de la CUP no hi és. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata). Saluda tothom i, tot seguit, assenyala 

que l’1 d’octubre Gràcia i el conjunt del país van viure una jornada que difícilment s’oblidarà, 

una jornada de defensa aferrissada dels drets civils i polítics en què l’Estat va exercir una 

violència brutal per perseguir l’exercici democràtic d’aquests drets, i una jornada en què 

quaranta anys després, sorprenentment, els veïns de Gràcia van haver de tornar a jugar-se el 

físic, literalment, per defensar el seu dret a vot. 

 

Posa de manifest que les càrregues policials en diverses seus electorals van provocar més de 

300 persones ferides a Barcelona i més de 850 arreu del país, i expressa la solidaritat i el 

suport del seu grup envers aquestes persones, que no realitzaven actes violents, sinó que 

simplement havien anat a una escola a votar, i entre aquestes persones hi havia pares i mares 

amb nens i nenes o amb cotxets, així com gent gran que amb la veu trencada deia que es 

tornava a sentir com quan formava part dels moviments universitaris del postfranquisme, i que 

mai no hauria imaginat que tornaria a viure això. 

 

Exposa que el seu grup exigeix la dimissió del president del Govern espanyol, del ministre 

d’Interior, del delegat del Govern a Catalunya i del delegat del Govern a Barcelona, 

responsables últims d’un operatiu que va provocar els fets gravíssims que tot just ha descrit, i 

subratlla que el món sencer és testimoni que els catalans —tots, independentment del sentit del 

seu vot o de si ni tan sols volien votar— van ser atacats per un govern demofòbic —apoderat, 

malauradament, per Cs i pel PSC— mentre feien cua per votar o defensaven les urnes que 

alguns van voler prohibir. 

 

Lamenta que el Sr. Pedro Sánchez digués en un tuit «Es intolerable el acoso que están 

padeciendo quienes velan por nuestra seguridad. Toda nuestra solidaridad con la Policía y la 

Guardia Civil» —si bé posteriorment va matisar i també va condemnar els atacs— i que el seu 

partit donés suport al Govern espanyol. 

 

Remarca, però, que el Govern no va aconseguir el que volia, i que, arran dels atacs, la gent va 

córrer a defensar les escoles, al costat dels que ja hi eren de feia dies. Observa que cap al 

migdia del diumenge ja no es tractava d’independència, sinó de drets humans, de democràcia i 

de lluita contra actituds que haurien d’haver mort en un hospital l’any 1975, i que exercir la 

violència física contra gent pacífica que fa cua per votar no és propi d’un estat democràtic, per 
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la qual cosa Espanya és la vergonya d’Europa segons la immensa majoria de la premsa 

internacional. 

 

Per acabar, recorda al Grup de BC que ahir el president va obrir la porta al diàleg, si bé ha 

quedat clar que alguns no volen parlar, i demana al Govern de la capital del país que ofereixi el 

seu suport quan realment calgui donar compliment al que va sortir del mandat popular de 

l’1 d’octubre amb el referèndum vinculant d’autodeterminació. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Comença la intervenció dient que el vot és la unitat bàsica de tota 

democràcia, paraula que significa ‘govern del poble’, i explica que aquest govern del poble 

inclou la presa de decisions a través de l’elecció dels representants a les institucions i a través 

de les urnes directament. 

 

Tot seguit, observa que s’acusa els grups independentistes d’haver portat Catalunya a una 

escalada de violència, quan tothom coincideix que l’augment exponencial de l’independentisme 

se situa entre el 2010 i el 2012, mentre que la primera violència que s’ha viscut ha estat 

l’1 d’octubre, quan, després de mesos que els catalans diguessin que votarien, van anar a votar 

i van venir de fora a donar pals per voler votar, cosa que gairebé ningú no hauria dit mai que 

passaria. Subratlla que aquests fets (les agressions de l’Estat espanyol als catalans i també a 

les seves institucions) fan que el dia a dia de ningú tingui res de normalitat des d’aleshores, 

alhora que fan que el procés sigui ja irreversible. 

 

Remarca que el Plenari de Gràcia ha de mostrar, com a districte amb identitat pròpia, el seu 

rebuig a l’escalada repressiva de l’Estat espanyol i a les forces de l’ordre espanyoles que van 

pegar veïns, amics, germanes, oncles, mares, avis, cosines, companys de feina i un llarg 

etcètera, i afegeix que aquesta escalada de violència que ha dut a terme el Govern espanyol 

sota la mirada permissiva de partits com el PSOE i Cs és el que porta a exigir la dimissió i el 

cessament dels responsables polítics d’aquesta operació, la retirada immediata dels cossos 

policials i repressius espanyols de Catalunya, i que l’Estat espanyol s’ocupi del rescabalament 

de les pèrdues materials i personals que ha causat amb les seves actuacions. 

 

Posa en valor la gran feina duta a terme per totes les persones i entitats que van organitzar i 

participar en el referèndum de manera pacífica, i felicita tothom que el va fer possible, ja que 

sense la ciutadania no pot haver-hi cap canvi polític o social. 

 

En darrer lloc, expressa la solidaritat del seu grup amb totes les persones ferides el dia 1, i 

demana que l’Ajuntament els faciliti el suport legal que requereixin. D’altra banda, i 

especialment, reitera la seva voluntat que l’Ajuntament insti l’Estat espanyol a reconèixer i 

respectar el mandat democràtic que emana del referèndum d’autodeterminació de Catalunya 

de l’1 d’octubre; que el Govern municipal treballi per donar-hi resposta, i que de nou 

l’Ajuntament comuniqui el seu suport a les institucions catalanes i a les persones detingudes o 

encausades pel fet de donar compliment al mandat del poble de Catalunya. 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Subratlla que el discurs dels grups del PDeCAT-Unió-Demòcrates i 

ERC —repetit insistentment per ells i pels mitjans de comunicació que controlen, ja siguin 

públics o privats— està molt allunyat de la realitat i del que defensa la comunitat internacional. 

 

Coincideix que l’1 d’octubre va ser un dia trist per a tothom, però puntualitza que ho va ser 

perquè a ningú no li agrada veure imatges de ferits i perquè uns dirigents dements que fa 

mesos que actuen fora de la democràcia no han dubtat a incendiar els carrers i part del seu 

poble perquè la seva bogeria continuï endavant. 

 

Subratlla que l’actuació de les forces de seguretat nacionals va ser conseqüència del fet que el 

Govern de la Generalitat havia decidit convertir els Mossos en una policia política al seu servei, 

en què els alts comandaments van decidir obeir aquests dirigents, amb la qual cosa, que 

implicava la desobediència a un jutge, es va posar fi al bon nom i a la reputació que tenia 

aquest cos policial. 

 

Remarca que quan hi ha excessos policials, cal denunciar-los i esperar que un jutge decideixi, 

cosa que potser no passaria en la suposada república catalana, en què potser no hi hauria una 

autèntica separació de poders. Tot seguit, recorda que al Parlament es va demanar que 

s’informés sobre el cas de cada ferit, dades que, per transparència, ja s’haurien d’haver facilitat. 

 

Acusa Junts pel Sí d’enganyar els seus votants, i afirma que l’únic que importava a aquest partit 

era la independència, no pas el referèndum, que no estava inclòs en el seu programa electoral. 

D’altra banda, demana que no es parli de repressió contra els càrrecs catalans quan l’únic que 

hi ha hagut és una persecució, a instàncies d’un jutge, de persones que han comès un delicte, i 

pregunta si és que qui es declara independentista pot fer tot el que vulgui sense 

conseqüències. 

 

Assenyala que en una democràcia, el sistema judicial garanteix el compliment de les lleis, però 

el 6 i el 7 de setembre el Govern de la Generalitat va decidir abandonar la democràcia, trepitjar 

l’Estatut, desobeir el Consell de Garanties Estatutàries, passar per sobre dels drets dels 

diputats de l’oposició, que legítimament representen una part important del poble català i, a 

partir d’aquí, anar d’il·legalitat en il·legalitat perquè sabia que no tenia majoria per fer el que ha 

fet. 

 

Afirma que ni l’1 d’octubre va haver-hi cap referèndum ni hi ha cap resultat a reconèixer, per 

molt que hi insisteixin alguns, que ignoren la comunitat internacional i fins i tot desobeeixen la 

seva pròpia llei del referèndum, que deia que els resultats els havia de proclamar una junta 

electoral que el mateix Govern va dissoldre. 

 

Demana al Govern català que abandoní el camí i deixi d’empobrir Catalunya —avui només 

queda una companyia catalana a l’Ibex 35, i la llista d’empreses que es traslladen fora de 

Catalunya no deixa de créixer—, i l’acusa d’haver enganyat tot el poble català, tant les 

persones que mai no li han donat suport en el seu deliri com les que sí, perquè ha promès una 
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cosa que no es pot aconseguir. D’altra banda, demana que no s’afirmi que es vol dialogar, 

quan el contingut del diàleg que es vol es limitaria a la ruptura de Catalunya amb la resta 

d’Espanya, cosa que el Govern espanyol no permetrà mai, i observa que no pot haver-hi 

mediació internacional entre Catalunya i Espanya perquè aquestes mediacions es fan entre 

estats, entre iguals. 

 

Per acabar, demana també al Govern català que aprofiti l’oportunitat que ha ofert avui el 

president del Govern espanyol de tornar a la democràcia, a la legalitat, al respecte per les 

institucions i a la convivència a Catalunya, ja que serà aleshores quan es pugui dialogar. Si el 

Govern català no aprofita aquesta oportunitat, l’estat de dret actuarà per restituir la legalitat a 

Catalunya, de la qual mai no s’hauria d’haver sortit. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Manifesta l’opinió que un dels objectius principals amb què es va 

crear la Unió Europea va ser corregir els desastres que havia provocat a Europa el 

nacionalisme, un concepte pervers que genera murs, suspicàcies i odis i que, en el cas 

d’Europa, va donar lloc a la Segona Guerra Mundial. 

 

Observa que el nacionalisme és diferent del patriotisme (‘amor a la pàtria’) perquè el primer 

necessita un enemic i posa èmfasi en la diferència (de religió, de cultura, de llengua...), mentre 

que el segon no necessita enemic i es nodreix de solidaritat, i indica que les proposicions amb 

contingut de declaració institucional presentades avui destil·len animadversió envers l’altre i són 

victimistes, ja que sempre afirma que «ells són agressius i nosaltres, víctimes», i no dona peu a 

una discussió crítica i constructiva que permeti l’entesa. Afegeix que, segons els manuals sobre 

els efectes del victimisme crònic, alguns dels símptomes d’aquest victimisme són que sempre 

es responsabilitza i es culpa l’altre del que succeeix, hi ha un lament continu, no hi ha cap 

autocrítica sincera i, davant la voluntat d’algú de fer una crítica constructiva, al final tot es 

planteja en termes emocionals i es titlla l’altre d’agressiu. 

 

Dit això, manifesta l’opinió que aquestes proposicions, basades en un nacionalisme victimista, 

són contràries a l’esperit amb què es va crear la Unió Europea i que molts líders europeus 

continuen intentant mantenir viu (la convicció que es pot dialogar i col·laborar amb els altres i 

que no s’ha de veure l’altre com un enemic sinó com un amic), i demana als grups del 

PDeCAT-Unió-Demòcrates i ERC —només la CUP és clara en aquest sentit— que tinguin el 

coratge de reconèixer que els valors que plantegen són contraris als valors que inspiren la Unió 

Europea, que les seves propostes impliquen sortir de l’euro i de la Unió Europea en forma i en 

esperit, i que aquesta sortida provocaria que els dipòsits deixessin de tenir el suport del Banc 

Central Europeu i que els agricultors deixessin de rebre les subvencions de la PAC, entre altres 

coses. Afegeix que els principals líders europeus (Juncker, Macron, Merkel i un llarg etcètera) 

donen l’esquena a les propostes nacionalistes victimistes, que només reben el suport de partits 

com el de Le Pen, UKIP o Syriza, que explícitament rebutgen la pertinença a l’euro i a la Unió 

Europea. 
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En darrer lloc, demana que es repassi la història del segle XX i es reflexioni sobre què va 

passar quan a les societats es va avivar el nacionalisme i es va accentuar la divisió entre 

col·lectius, i subratlla que Cs sempre estarà disposat a crear ponts però mai a crear murs. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Subratlla que des del primer moment el PSC ha condemnat la 

desproporcionada actuació policial contra la població civil pacíficament mobilitzada, i sempre 

defensarà l’autogovern de Catalunya i les seves institucions de forces polítiques irresponsables 

que les han malmès a través de sessions parlamentàries contràries als drets dels diputats i 

diputades: tal com assenyalen els lletrats del Parlament i la mateixa Comissió de Garanties 

Estatutàries, l’autogovern i les institucions emanen de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia. 

 

Aclareix que el tuit del Sr. Pedro Sánchez que ha llegit la Sra. Clemente és de dies després de 

l’1 d’octubre, quan grups de gent estaven fent fora dels hotels els policies i els guàrdies civils, 

mentre que el dia 1 el Sr. Sánchez va lamentar les actuacions i va dir que demanarien 

responsabilitats polítiques. 

 

Remarca que el PSC va denunciar i condemnar públicament les actuacions policials el mateix 

matí del diumenge 1 d’octubre, i no admetrà que ningú afirmi que els socialistes han donat 

cobertura política a Rajoy en aquest tema, perquè no és cert: el PSC va criticar les càrregues el 

mateix dia, va demanar la retirada de les forces de seguretat al matí i ell personalment va 

demanar la dimissió de Rajoy mitjançant Twitter. 

 

Subratlla que el seu grup són una formació política fruit de la suma i la diversitat, construïda per 

agregació de sensibilitats i d’orígens, fidel reflex del que ha estat la societat catalana al llarg del 

període democràtic; són gent de pau i de diàleg que treballarà fins al final per la paraula, per 

l’acord, per una sortida pactada, per una solució de consens, per sumar i per construir i no per 

restar i per dividir, tot desenvolupant un paper important com a agents proactius de la mediació, 

el diàleg i l’entesa. Afegeix que la convivència pacífica i la unitat civil sempre han estat 

banderes prioritàries del projecte polític i de país del seu grup, fins i tot per sobre dels propis 

interessos partidaris i electorals, i preservar aquest patrimoni com un tresor comú ha estat 

sempre el seu objectiu principal. 

 

D’altra banda, indica que el seu grup està al costat de la majoria, una majoria que crida al 

diàleg, que rebutja l’enfrontament, que no justifica la utilització de tots els mitjans possibles per 

part d’un projecte polític per imposar els seus fins, i que vol una solució però fa temps que 

pateix angoixa, insomni, preocupació i por. Observa que tan poc guany no pot tenir un preu tan 

alt, i que la ciutadania no es mereix portar sobre les espatlles aquest cost tan elevat. Per això, 

demana responsabilitat a les forces polítiques, tant als líders com a les bases socials de suport, 

per trobar una solució, i demana també que s’aclareixi en quin marc legal es troba Catalunya, si 

s’ha declarat la independència o no. Demana també seny perquè es restableixi la necessària 

convivència i no es trenqui definitivament la unitat civil del poble català, un poble heterogeni 

que sempre ha fet de la diferència i la diversitat un dels patrimonis més preuats, l’element 

d’identitat més valuós. 
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Observa que avui mateix s’ha obert una oportunitat que molts veien impossible, i que el seu 

grup reclamava des de feia molt de temps, la reforma de la Constitució, i demana que s’utilitzi 

aquest marc per decidir entre tots quin és el millor encaix de Catalunya amb Espanya i amb la 

Unió Europea i, finalment, votar-ho en un referèndum on tothom se senti cridat a participar per 

decidir el futur del seu poble. 

 

Pels motius exposats, el seu grup votarà en contra de les proposicions presentades, que ha 

intentat transaccionar, sense èxit. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). En primer lloc, comenta que el seu grup va presentar una declaració 

institucional que no va rebre el suport necessari per prosperar, entén que no pel contingut de la 

declaració, ja que els únics grups que hi van presentar esmenes el que buscaven era que les 

esmenes fossin excloents i no inclusives, i sumar-s’hi per fer restar alguns dels grups que 

havien donat suport al contingut de la declaració. 

 

Pel que fa a les proposicions presentades, assenyala que BC defensa que cal reconèixer i 

respectar el valor polític de les mobilitzacions entorn del referèndum de l’1 d’octubre, i 

condemna plenament i rotundament la repressió policial de la ciutadania aquell dia, que va 

causar més de 300 persones ferides a Barcelona i gairebé 900 a Catalunya, quatre d’elles 

greus. Subratlla que aquell desplegament policial reflecteix el fracàs del Govern de Mariano 

Rajoy, i des del mateix matí del dia 1 a les xarxes se’n demana la dimissió. 

 

En tercer lloc, recorda unes paraules d’ahir del president Puigdemont, que es va adreçar al 

conjunt de la població: «als qui es van mobilitzar els dies 1 i 3 d’octubre, als qui ho van fer 

dissabte en la manifestació advocant pel diàleg i als qui ho van fer massivament diumenge en 

defensa de la unitat d’Espanya, i als qui no s’han mobilitzat en cap d’aquestes convocatòries. 

Tots, amb les nostres diferències i discrepàncies, amb allò en què ens entenem i amb allò en 

què no ens entenem, formem un mateix poble i l’hem de continuar fent plegats, passi el que 

passi, perquè així es fa la història dels pobles que busquen el seu futur». 

 

Considera que la declaració institucional de BC hauria pogut rebre el suport del president de la 

Generalitat, i que ara no és hora d’unilateralitat, sinó de generositat; no és hora de fugides 

endavant, sinó d’intel·ligència, i no és hora de posar-se al mateix nivell que el Govern de l’Estat, 

obstinat a no voler parlar res, sinó de cercar escletxes per obligar-lo a parlar de tot. 

 

Celebra que en les últimes hores s’hagi rebaixat la tensió, i espera que aquest respir s’aprofiti 

per obrir les vies de diàleg que permetin trobar solucions reals, i que s’escolti la ciutadania, així 

com les veus d’Europa, que diuen que amb les retallades a l’autogovern no es resoldrà el 

problema. 
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En darrer lloc, diu a la Sra. Clemente que BC no està ni amb els uns ni amb els altres, sinó amb 

la defensa d’una solució política que passi pel reconeixement d’una consulta acordada, per la 

qual continuarà treballant. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata). Manifesta sorpresa davant les 

intervencions dels grups del PP i Cs, que sembla que no coneguin els esdeveniments viscuts 

l’1 d’octubre i els dies posteriors i que no hagin vist que els principals diaris internacionals (The 

Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, La Repubblica, Libération o Le Figaro) han 

condemnat la violència. 

 

Pel que fa al PSC, li recorda que la constitució del seu partit va tenir lloc el 1976 a Tarragona, 

en un acte il·legal en què persones majoritàriament joves s’havien reunit en un pavelló amb el 

risc de ser atacades, i Felipe González va dir que «quan una llei és injusta, s’ha de poder 

desobeir». 

 

Quant a BC, diu que lamenta profundament les seves paraules, mancades de compromís; 

subratlla que en aquests moments cal determinació, i qualifica d’insultant que s’afirmi que el 

Govern català es posa al mateix nivell que l’Estat espanyol, quan davant els cops de porra del 

segon, el primer ha apostat pel diàleg. Afegeix que la qüestió no és estar amb els uns o amb 

els altres, sinó amb el poble, i no afirmar que es defensa la democràcia directa i en el moment 

en què s’exerceix l’episodi de democràcia directa més important del país, mirar cap a una altra 

banda. 

 

Per acabar, diu al PP que si aquesta és l’última oportunitat que ofereix el president del Govern 

espanyol, no hi ha res més a dir. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Diu al portaveu de Cs que ella no és nacionalista, com tampoc no 

ho són molts membres d’ERC, i li demana que hi reflexioni. 

 

D’altra banda, troba sorprenent que els acusin d’haver trencat la legalitat i de trepitjar l’Estatut 

els mateixos que el 2010 van retallar-lo a través del Tribunal Constitucional (amb magistrats 

triats a dit pel PP i pel PSOE), quan havia estat referendat en un referèndum legal i acordat pel 

poble de Catalunya, retallada que va donar lloc a la primera manifestació massiva de més d’un 

milió de persones sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim». També troba sorprenent 

que se’ls demani diàleg quan els darrers anys fins a 18 vegades, i en tots els formats possibles, 

han demanat obrir un diàleg per acordar un referèndum amb data i pregunta acordades, amb 

campanya de les diverses parts i amb el compromís de les parts d’aplicar el resultat a través 

d’una negociació, i la resposta de l’Estat espanyol sempre ha estat una negativa radical i 

absoluta i la persecució policial i judicial de les autoritats catalans, que va tenir el màxim 

exponent l’1 d’octubre amb agressions a persones que només volien votar. 

 

Per acabar, diu als que els demanen diàleg, acords i pactes i als que els demanen que no es 

facin les víctimes, que la realitat és que dirigents del Govern de Catalunya han estat inhabilitats 
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per haver promogut un procés participatiu no vinculant i sense efectes jurídics el 9 de novembre 

del 2016; que la mesa del Parlament, desenes de càrrecs electes i desenes de càrrecs electes 

municipals han estat querellats per expressar el seu suport al dret a decidir i permetre debatre 

sobre el referèndum; més de 700 alcaldes estan sent investigats, i 16 càrrecs i servidors públics 

del Govern de Catalunya han estat detinguts més de 48 hores amb acusacions de sedició, 

desobediència, malversació i prevaricació. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Subratlla que l’únic que vol el PSC és que entre tots parlin i 

arribin a un acord sobre com entendre’s millor, sense que el 50,1% s’imposi al 49,9%, i qualifica 

de vergonyós que es compari l’època preconstitucional a l’època actual, en què es pot parlar 

sobre aquesta qüestió i debatre sense problema. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Comenta que últimament té la sensació que algunes persones tenen 

rèpliques preparades i les exposa independentment del que s’hagi dit abans, cosa que el 

sorprèn, sobretot en política de districte, on hi ha molta més proximitat. En aquest cas, observa 

que encara no ha manifestat el vot del seu grup i alguns s’hi han adreçat com si ho hagués fet. 

 

Tot seguit, indica que en cap moment del seu discurs hi ha hagut equidistància en la crítica cap 

a un dels espais, i recorda que la declaració institucional que va presentar i que no va rebre el 

suport del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates deia: «Reprovar el Govern de l’Estat, i molt 

particularment el president Mariano Rajoy, exigint-ne la dimissió com a màxim responsable 

polític de l’estratègia de confrontació, repressió política, etcètera». 

 

Per acabar, expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Demana intervenir, per al·lusions. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Respon que li concediria la paraula si hi hagués hagut 

al·lusions directes i personals, però que, en aquest cas, el que hi ha hagut ha estat un seguit 

d’intervencions de tots els grups en què aquests han expressat la seva opinió respecte a altres 

formacions polítiques, cosa que no genera que s’obri un nou torn. Observa que malgrat la 

intensitat del debat, no hi ha hagut cap desqualificació personal, sinó opinions polítiques i 

«atacs» de totes les formacions polítiques a d’altres. 

 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals PDeCAT-Unió-Demòcrates i ERC, el vot 

en contra dels grups municipals de PSC, PP i Cs i l’abstenció del Grup Municipal de BC. 

 

D.3. Precs  

 

D.3.1. Del Grup Municipal Demòcrata 

Que es realitzi una intervenció al mur de les escales dels jardins d’Antoni Puigverd, en el sentit 

de pujar la cota de coronament actual del muret; tot posant un passamà (per donar compliment 

als requeriments d’accessibilitat) amb l’objectiu últim d’evitar l’ús que actualment se’n fa per 
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part de persones que practiquen skateboarding i que comporta sorolls i molèsties pels veïns a 

totes hores inclosa la franja nocturna. 

 

Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata). Saluda tothom i indica que els veïns fa 

temps que es queixen dels usos que es produeixen als Jardins d’Antoni Puigvert. Afegeix que 

el seu grup ja va presentar un prec, el desembre del 2016, que va ser acceptat pel Govern, 

perquè s’actués per solucionar els problemes d’incivisme que es produïen en aquests jardins, i 

concreta que les reiterades queixes dels veïns fan referència al soroll produït per l’ús incívic 

dels skaters en el muret lateral que hi ha en el primer tram de les escales, un soroll que es 

produeix dia i nit. 

 

Pels motius exposats, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 

 

Intervé la Sra. Tomás (BC). Saluda tothom i, tot seguit, assegura que el Govern és plenament 

conscient dels problemes de convivència a l’entorn dels Jardins d’Antoni Puigvert, no només 

pel prec que va presentar el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, sinó perquè parla amb els 

veïns. Afegeix que fa mesos que treballa per erradicar el problema, cosa que no està sent gens 

fàcil. Explica que el novembre del 2016 el Govern es va reunir amb un dels veïns afectats, 

portaveu de la resta, i ha anat seguint la qüestió, i que es van col·locar rètols de prohibició de 

l’ús de monopatins als jardins que poc després van ser malmesos. 

 

A continuació, assenyala que, tot i agrair el prec, no el pot acceptar, ja que requereix un estudi 

de viabilitat per part dels serveis tècnics. Tanmateix, el Govern es compromet a convocar una 

reunió amb les diferents parts implicades, com ara Guàrdia Urbana i serveis tècnics, per valorar 

les opcions d’intervenció existents i poder donar resposta als veïns i veïnes afectats per les 

molèsties de la pràctica de l’skateboarding a la zona. 

 

Comenta que una possibilitat seria dur a terme una actuació d’accessibilitat amb l’objectiu 

d’optimitzar les característiques de l’espai com a espai públic obert i de connexió per a 

persones amb mobilitat reduïda i alhora cercar de desincentivar-ne l’ús no ordenat, incívic i 

irrespectuós, i indica que, en qualsevol cas, s’ha d’estudiar la solució. 

 

Intervé el Sr. Daura (Grup Municipal Demòcrata). Puntualitza que l’skateboarding no és l’únic 

problema, sinó que també hi ha les persones que fan botellón, que també produeixen soroll i no 

deixen descansar la gent; comenta que l’urbanisme ha de permetre millorar la vida de les 

persones redirigint els seus usos —la plaça del Sol n’és un exemple—, i diu al Govern —entén 

que vol resoldre el problema— que el seu grup estarà al seu costat per trobar una solució. 

 

Intervé la Sra. Tomás (BC). Assenyala que cada vegada que els veïns tenen un problema, 

truquen a la Guàrdia Urbana, aquesta s’hi presenta, i hi ha un codi intern per saber que allà 

s’està treballant d’una manera específica perquè hi ha una qüestió concreta, que és el que 

s’intenta resoldre. Observa que el tema dels sorolls, etc. és més general a la ciutat i no és 
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exactament el que s’estava demanant, i subratlla que el Govern treballa per resoldre el 

problema concret que s’ha plantejat. 

 

No s’accepta. 

 

D.3.2. Del Grup Municipal Demòcrata 

Que el Govern garanteixi la convocatòria trimestral de la Comissió de Serveis Socials; que en la 

mateixa s’actualitzin i s’enviïn les dades recopilades a l’informe “sobre les actuacions 

realitzades per fer front a les emergències socials al Districte de Gràcia” (de març de 2017); i 

que, semestralment, es recuperi la convocatòria de la Taula de Serveis Socials, presentada en 

mesura de govern l’any 2013, que congregava a tot tipus d’associacions gracienques 

interessades en fomentar el benestar social del Districte, tot generant un nou espai d’acció 

comunitària. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata). Saluda tothom i indica que el seu grup 

presenta aquest prec davant el suficient impuls de l’àrea social al districte després de la 

presentació al Plenari de l’informe de la taula del grup de treball pel pla de xoc social al març, 

després de la qual tampoc no s’ha convocat al districte la Comissió de Serveis Socials, una 

comissió important perquè genera un espai de debat en què es troben entitats i altres tipus 

d’associacions per parlar del benestar social de Gràcia i fomentar l’acció comunitària. 

 

Agraeix la predisposició del Govern a negociar el prec i transaccionar-ne el text, i llegeix el text 

definitiu: «Que el Govern garanteixi la convocatòria semestral de la Comissió de Serveis 

Socials; que en la mateixa s’actualitzin i s’enviïn les dades recopilades a l’informe sobre les 

actuacions realitzades per fer front a les emergències socials al Districte de Gràcia, que es va 

presentar en el Plenari de març el 2017, i que congregui tot tipus d’associacions gracienques 

interessades a fomentar el benestar social del districte, tot generant un nou espai d’acció 

comunitària». Destaca com a especialment important que es puguin convocar no només 

entitats vinculades als serveis socials i a l’acció social, sinó tot tipus d’entitats que tinguin 

interès a debatre i a fomentar l’acció comunitària al districte. 

 

Intervé la Sra. Tomás (BC). Indica que el grup que presenta el prec i el Govern s’han posat 

d’acord en quines són les necessitats (més periodicitat i que els grups i la societat tinguin 

actualitzades les dades de l’informe que es va presentar fa uns mesos), i comenta que cal 

evitar duplicar òrgans. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata). Agraeix l’acceptació del prec, manifesta 

l’acord del seu grup que cal evitar duplicar espais i organismes, i assenyala que l’objectiu del 

prec era que la Comissió tingués un paper més destacat. 

 

Intervé la Sra. Tomás (BC). Manifesta el seu total acord amb les paraules del Sr. Suñé. 

 

S’accepta.  
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D.3.3. Del Grup Municipal de Ciutadans 

Que se repongan las señales de llegada al Parque Güell y aquellas otras ubicadas en Gracia y 

ayudan a llegar a lo que popularmente se conoce, entre otras denominaciones, como “Bunkers 

del Carmelo”. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Formula el prec, i indica que probablement els senyals 

s’arrenquen en el marc d’actuacions contra el turisme, un sector que, ben gestionat, és una font 

de riquesa i d’ocupació. D’altra banda, celebra la política del Govern que l’entrada al Parc Güell 

es produeixi des de diferents vies, ja que això reactiva molts espais que abans estaven 

infrautilitzats. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Saluda tothom i diu al Sr. Calonge que el Govern accepta el 

prec, ja que Paisatge Urbà repara i reposa d’ofici tota la senyalització que es fa malbé. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Agraeix l’acceptació del prec. 

 

S’accepta. 

 

D.4 Preguntes  

D.4.1. Del Grup Municipal d’ERC 

Per quin/s motius/s no van obrir tots els espais de titularitat municipal que habitualment actuen 

com a col·legis electorals en d’altres conteses? 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Formula la pregunta. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Contesta que això ho hauria de respondre el Govern de la 

Generalitat, que és a qui va correspondre la logística del desenvolupament de la convocatòria. 

Explicita que no és l’Ajuntament de Barcelona qui decideix quins són els col·legis electorals. 

 

 

D.4.2. Del Grup Municipal d’ERC 

Quin és el capteniment del govern del Districte de Gràcia davant el resultat de la jornada de l’1 

d’octubre? 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Formula la pregunta. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Observa que aquest punt es troba a la part d’impuls i control del 

Govern del Districte. 

 

Tot seguit, indica que el Govern no té un posicionament directe sobre la jornada de 

l’1 d’octubre, però intentarà sintetitzar una resposta, com ha acordat amb l’altre grup del 

Govern: en primer lloc, el Govern felicita els veïns i veïnes de Gràcia que van fer possible, de 
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manera pacífica, la participació en el referèndum de l’1 d’octubre, i els dona les gràcies; en 

segon lloc, condemna absolutament la repressió a la ciutat i a tot Catalunya, que va deixar més 

de 300 i de 850 persones ferides respectivament; en tercer lloc, es compromet al fet que 

l’Ajuntament de Barcelona faciliti i garanteixi a tots els ciutadans de Barcelona que ho 

requereixin l’assistència jurídica i gratuïta en la defensa dels seus drets, i, en quart i darrer lloc, 

tant el Govern municipal com el del Districte de Gràcia es comprometen a contribuir a buscar 

una sortida política a la situació actual que tingui en compte el poble de Catalunya. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Subratlla que aquesta pregunta evidentment és impuls i control i 

fa referència a una qüestió que preocupa els graciencs i les gracienques, un referèndum que 

ha tingut una participació molt elevada al districte, de manera que és lògic demanar l’opinió del 

Govern. 

 

Dit això, indica que la posició del Govern no coincideix amb la del seu grup, ja que 

repetidament s’ha proposat diàleg i no s’ha aconseguit res. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Puntualitza que l’impuls i el control és de l’acció de govern del 

Districte, no de tot el que passi en el districte. 

 

D’altra banda, pregunta amb quina de les coses que ha dit (felicitació i agraïment als veïns per 

la mobilització, condemna de les agressions, suport jurídic als veïns afectats i compromís per 

cercar una sortida política que tingui en compte el poble de Catalunya) no coincideix el Grup 

d’ERC. 

 

D.4.3 Del Grup Municipal de Ciutadans 

¿Cuantos usuarios hay, históricamente (años 2014-2017), registrados en servicio Bicing en el 

Distrito de Gracia? 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Formula la pregunta. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Respon que els usuaris no estan identificats per districtes, sinó 

per codis postals, de manera que es pot obtenir una idea dels usuaris que hi pot haver al 

districte, si bé els codis postals inclouen zones d’Horta o d’altres districtes. Tot seguit, exposa 

que el 2014 hi havia 11.534 usuaris; el 2015, 10.623; el 2016, 11.145, i els tres primers 

trimestres del 2017, 8.273, i diu al Sr. Calonge que li enviarà les dades per correu electrònic. 

 

Intervé el Sr. Calonge (Cs). Agraeix la resposta. 

 

D.4.4. Del Grup Municipal del PPC 

A quins espais de festa major alternatius, no inclosos dins del programa oficial de les Festes de 

Gràcia, va atorgar autorització per escrit el Govern Municipal i, en cas de no atorgar-lo, quines 

mesures s’han pres contra aquells espais que no van tenir autorització municipal? 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Formula la pregunta. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Observa que fer servir conceptes com ara «programa oficial» i 

«festes alternatives» en el marc d’unes festes populars organitzades amb l’impuls de veïns i 

veïnes, entitats, carrers i la Fundació Festa Major no reflecteix un esperit inclusiu, i demana al 

Sr. Raposo si s’ha preguntat quantes vegades en els 200 anys d’història els espais de la Festa 

Major han estat oficials o alternatius. Informa, després d’haver consultat l’historiador en cap del 

districte, que la Festa Major va començar de manera autogestionada i sense el suport de 

l’Administració, de manera que probablement fa 200 anys la Festa Major de la Vila de Gràcia 

era tota ella «alternativa» i tota ella «no oficial». 

 

Afegeix que fora del «programa oficial» hi ha molts espais i activitats, com ara la fira 

d’atraccions, la fira de comercials, els espais d’activitats amb permís de la plaça del Raspall, la 

plaça del Nord, Sant Pere Màrtir o l’acte de «L’homofòbia no fa gràcia», i que, al marge d’això, 

durant la Festa Major s’han aixecat més de 40 actes d’activitats, tant pels serveis de llicències 

del Districte com per la Guàrdia Urbana, per activitats no permeses per diferents motius en el 

marc de la Festa Major. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Diu al Sr. Soro que a l’enunciat ja havia especificat per quins 

espais concrets preguntava, i que, com que no ha contestat, presentarà la pregunta per escrit. 

 

D’altra banda, afirma que el Govern és permissiu amb determinats col·lectius, com demostra el 

fet que a la Festa de la Primavera en tres dies fos incapaç d’identificar ningú. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Respon que es contestarà la pregunta per escrit, i que, si a més de 

preguntar, es proposa alguna actuació útil, s’acceptarà. 

 

D.4.5 Del Grup Municipal del PPC 

Ha permès i/o autoritzat el Govern del Districte de Gràcia la realització d’actes a la via pública o 

a espais de titularitat municipal relacionats amb el referèndum independentista de l’1 d’octubre? 

En cas afirmatiu, detallar permisos, actes i qui els ha signat? 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Formula la pregunta. 

 

Intervé el Sr. Soro (BC). Comença dient que el Grup del PP ja ha presentat aquesta pregunta 

per escrit. Tot seguit, informa que l’Ajuntament ha seguit el criteri fixat per la Secretaria General 

de l’Ajuntament de Barcelona en el seu informe del 15 de setembre del 2017 i, 

consegüentment, no ha autoritzat cap sol·licitud que explicités la celebració de cap acte de 

campanya electoral del referèndum. Puntualitza que aquests dies sí que s’han autoritzat actes 

en via pública de diverses organitzacions polítiques, atès que l’activitat política ordinària de la 

ciutadania no es trobava suspesa, restringida ni limitada. 
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Intervé el Sr. Raposo (PP). Qualifica la resposta de vaga, i explica que si s’ha presentat la 

pregunta també aquí és perquè la pregunta escrita no ha estat contestada. Comenta que quan 

es rebi la resposta, el seu grup actuarà en conseqüència, i subratlla que el referèndum i 

qualsevol acte relacionat estaven suspesos per una ordre judicial. 

 

D’altra banda, aprofita que és la seva darrera intervenció en la sessió d’avui per desitjar a 

tothom un bon Dia de la Hispanitat l’endemà. 

 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). S’adreça a tots els membres del Plenari per agrair-los el to 

que han mantingut al llarg de la sessió malgrat la situació, que feia que la sessió fos molt 

complexa i que tothom estigués especialment sensible. Agraeix profundament a tots que hagin 

mantingut la calma en tot moment i que hagin actuat amb correcció al llarg de tot el debat. 

 

Qualifica d’exemplar la conducta de tots els consellers, que han protagonitzat un debat que 

actualment es desenvolupa a tots els àmbits públics del país, i no és un debat teòric, sinó molt 

pràctic i, per tant, molt complex. 

 

Per acabar, fa servir les paraules d’un diputat que no és de la seva formació política per dir que 

qualsevol dels conflictes que hi pugui haver al país s’han d’afrontar a la catalana: cívicament, 

pacíficament i amb fermesa, però sempre amb correcció. 

 

 

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

Plenari del Consell de Districte a les 21:20 hores. 

 

Barcelona, 11 d’octubre de 2017. 

 

 

El president,                                                                       El secretari del Consell, 

 

 

 

Gerard Ardanuy i Mata                                                      Rufino García Pérez 

 

 


