
 
Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics- Secretaria 
 
Pl. Comas, 18 
08028 Barcelona 
Telèfon 932 916 400 
www.bcn.cat/lescorts 

1 
 

 
 
 

ACTA NÚM. 1/2015 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 
A Barcelona, el dia 25 de febrer de 2015 i essent les 19.30 hores, es reuneix l’Audiència Pública 
de l’Estat del Districte de les Corts a la Sala de plens de la seu, ubicada a la plaça Comas, 18, 
planta soterrani 1, sota la presidència de l’Im. senyor Antoni Vives i Tomás, regidor del Districte 
de les Corts, en substitució de l’Ima. senyora Gloria Martín i Vivas que excusa la seva absència 
per indisposició. Assisteixen els consellers senyors Albert Pérez i Núñez, Sixto José Cadenas i 
Anibarro i Manuel Becerra i Hormigo, així com el gerent del Districte senyor Josep García i Puga, 
el director de Llicències i Espai Públic senyor Albert Bassas i Parcerisas, el director de Serveis a 
les Persones senyor Xavier Cubells i Gallés, la directora de Serveis Generals senyora Cristina 
Suñé i Ruiz, l’intendent de la Guàrdia Urbana senyor Jordi Verdaguer i Gladich, i la consellera 
tècnica senyora Lídia Gàllego i Andrés, tots ells assistits per la secretària que subscriu, senyora 
Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Excusa també la seva absència el conseller senyor Sergi Sancho i José. 
 
Entre el públic també es troben presents els consellers senyors i senyores Xavier Cañigueral i 
González, Miguel Ángel Zamora i García, i Maria Luisa Ibáñez i Boira. 
 
El president dóna la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió amb la primera 
intervenció de la ma del senyor Pedro Alonso Velasco, que s’identifica com a veí dels barris de 
Sant Ramon i La Maternitat i que es refereix al funcionament de diverses línies de bus. En primer 
lloc manifesta que la línia H8, malgrat tenir una freqüència de 7 ó 8 minuts, segurament perquè 
falten unitats en el trajecte, al final del seu recorregut, moltes vegades arriben autobusos units, 
per la qual cosa el temps d’espera s’altera i creu que aquesta línia s’ha de regular millor. 
 
També fa referència a la línia H10, de la qual creu que hi ha un error de partida, explicant que 
s’uneix al metre de Collblanc i allà hi ha molts autobusos que comencen i acaben. Tanmateix 
s’ha anat al principi de l’avinguda de Madrid, usurpant una parada que ocupava el 54 i el 15, ara 
l’H8, amb el que la parada de Collblanc del 54 i de l’H8 han d’anar fins el carrer Benavent a 
buscar una altra parada perquè l’H10 està ocupant la parada que ells feien abans, però l’H10 ha 
d’anar fins a Riera Blanca. Creu que es pot millorar. 
 
També fa referència en positiu a la línia D20 que té una freqüència de 6-7 minuts i que, malgrat 
tenir un llarg recorregut, mai no arriben junts, això vol dir que té les unitats suficients. 
 
Respecte les línies 50, 54 i 75, creu que si es vol aconseguir que la Ciutat tingui dinamisme i 
crear al·licients perquè s’utilitzin els transports públics, les línies han de tenir més freqüència, les 
esperes no poden arribar als 20 minuts, com ara succeeix, al que s’ha d’afegir que els 
recorreguts són molt llargs i farragossos, el que fa molt llarga l’arribada des del seu barri al de 
Sarrià. Diu també que té una freqüència molt llarga, de vegades 14 o 16 minuts, excepte les 
hores de col·legi que té més freqüència. 
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Finalment, recorda que fa temps ell va demanar una marquesina a Travesera de les Corts 
davant el metre de Collblanc i se li va respondre que com que era una parada provisional, no 
calia, però ara estan parant moltes línies de busos i, amb les inclemències del temps, les 
persones no tenen cap lloc on resguardar-se ni lloc per a seure’s, per tant, sembla que es donen 
les condicions perquè el tema es pugui solucionar vist que la provisionalitat esta resultant 
llarguíssima. 
 
També exposa la seva sorpresa quan li ha arribat el primer càrrec de l’IBI amb un 6% de pujada 
que, diu, és una ordre del senyor Montoro que, mitjançant la llei de règim local obliga els 
ajuntaments a pujar aquest 6% i actualitzar el cadastre. Pensa que una part s’hauria de revertir 
en els perjudicats que, tenint una puja del 0,25% en la pensió i res de sou, han de fer front a una 
pujada gens menyspreable dels impostos. És per això que creu que no estaria malament que es 
compensessin a les comunitats de veïns en els arranjaments comuns amb subvencions a càrrec 
d’aquest fons que l’Ajuntament està carregant de forma extra. 
 
Seguidament, el senyor president cedeix la paraula al senyor Emili Tovar Vidiella, que assisteix 
en representació de l’Assemblea d’afectats de les finques 239 i 241 del carrer d’Entença, Colònia 
Castells i fa aixecar la ma a les persones de l’associació que l’acompanyen, fent evident la seva 
presència a la sala. 
 
El senyor Tovar manifesta el seu desacord i la seva negativa a acceptar com a un fet consumat 
que dites finques hagin estat traslladades de la tercera a la segona fase en el marc del 
desenvolupament del PERI de la Colònia Castells perquè els veïns han estat conculcats en el 
sentit que aquells més directament afectats per aquest canvi de fase, no han rebut cap 
notificació de l’Administració ni tampoc se’ls ha demanat el seu parer sobre aquest canvi. És per 
això que demanen que es retorni a la fase tercera en la que hi eren i que se’ls informi dels motius 
del canvi de fase. 
 
Per altra part, d’acord amb la normativa i lleis per les quals el ciutadà té dret a conèixer el 
contingut i estat dels plans, projectes i expedients dels que siguin subjecte, se’ls informi a la 
major brevetat de les repercussions econòmiques que tindria o que tindrà sobre les 
indemnitzacions en el moment que fossin reallotjats, el fet que la propietat hagi pujat el lloguer un 
cop fetes les obres de rehabilitació, les quals no tenen cap dubte han estat autoritzades per 
aquesta Administració. Finalment, vol deixar constància que en el desenvolupament del PERI en 
el cas concret d’aquestes dues finques, n’hi ha dos conserges que ocupen llocs de treball en 
aquestes finques i en el cas que això es tirés endavant, aquests dos llocs de treball es 
destrueixen i d’aquest tema mai se n’ha parlat. 
 
El senyor president dóna la paraula a continuació al senyor Xavier Solé Nogués, que assisteix en 
representació de l’entitat Diables de les Corts i que es refereix a uns desperfectes del Casal de 
joves que es van produir el mes de novembre quan va ploure i es van adonar que a la sala on 
guarden el material hi havia goteres; van parlar amb el responsable del Casal, però no se li va 
poder donar una solució. El mes de gener va tornar haver-hi fortes pluges i van tornar tenir 
goteres i aquesta vegada es va fer malbé material per valor de 300 €; van parlar novament amb 
el responsable del Casal i se’ls va dir que no hi havia una solució a curt termini. També van 
demanar si l’assegurança podria cobrir aquests danys i se li va dir que no. És per això que volen 
saber si existeix algun procediment a seguir per a solucionar aquest tema. 
 
El senyor president cedeix la paraula a la senyora Concepción Manrique, del barri de les Corts, 
la qual es refereix als terminis previstos per a l’enderrocament de les edificacions afectades en 
aquesta illa de Colònia Castells, a les cases que encara resten sense enderrocar de l’antiga 
Colònia Castells, el renta-cotxes, les cases i solars del carrer Taquígraf Serra... totes les 
edificacions d’aquesta illa afectades per l’enderrocament, si se li pot informar dels terminis 
previstos per a enderrocar cada part. 
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A continuació, la senyora Marta de Prats, de l’Associació de Veïns de l’avinguda de Xile, exposa 
diferents temes. En primer lloc, pregunta a qui pertany la jardineria que volta l’Hotel Senator, si a 
l’Ajuntament o a l’hotel. Diu que quan es va construir aquest hotel, en època del mandat del 
senyor Hereu, se li va dir que els voltants pertanyien a l’hotel. Ella creu que, mitjançant les fotos 
que aporta, es pot veure l’estat de deixadesa i la necessitat d’actuar en aquest espai. 
 
També es refereix a un mirall a l’entrada d’un pàrquing a l’avinguda de Xile que ha caigut i han 
fet una queixa a la Guàrdia Urbana que també adjunta. També vol parlar del tema dels grafitis 
dient que avui mateix ha parlat amb la Guàrdia Urbana i demà hi parlarà amb els Mossos 
d’Esquadra perquè han pintat una persiana per 600 € i el dia següent havien pintat a sobre. Creu 
que això s’ha d’acabar i que s’han de posar més controls, vigilància, etc. 
 
També es refereix a la plaça d’Ernest Lluch, on diu que s’ha de fer alguna cosa i que si 
l’Ajuntament no pot mantenir els seus jardins, que faci llocs que siguin autosostenibles. 
 
Tot seguit es refereix a la paret del Club de Polo i que, per tercera vegada, diu que cal parlar 
amb aquesta entitat, que això és una zona privada i que s’ha d’exigir un termini per arranjar-ho. 
Aquesta zona es va pintar quan es va fer la inauguració del tramvia i no s’ha tornat a fer res més, 
diu, adjuntant unes fotos que ho il·lustren. 
 
El president li ho agraeix i, seguidament, cedeix la paraula al senyor Emilio Linaje, de la 
Comunitat de veïns del carrer Montnegre, 14-16, que exposa el tema de les obres dels baixos 
d’aquest immoble. Diu que es tracta d’un tema complex d’explicar i, per tal que la seva exposició 
sigui clara, llegeix la instància que la comunitat ha remès al senyor alcalde de Barcelona, la qual 
també s’ha passat al regidor del Districte de les Corts i al regidor de Seguretat. Dita instància, 
amb les signatures que l’acompanyen, forma part d’aquesta acta com a document núm. 1. 
 
El senyor Linaje es refereix a la JABAD LUBAVITCH FUNDACIÓN, propietària dels locals 1 al 5 
del carrer Montnegre, 14-16, que ha presentat un projecte d’obres per a la construcció d’una 
sinagoga destinada a diverses activitats, sales de conferències, etc, amb un aforament de 300 
persones. 
 
El senyor Linaje incideix en el risc que comporta aquesta mena d’activitats en un lloc tan 
concorregut com aquest, a una de les zones més sensibles de Barcelona. Diu que a 30 metres 
de la seva finca i de la propietat d’aquesta fundació, es troba el CAP de Montnegre-Equador, una 
residència d’avis i uns pisos per a ancians; a l’edifici del costat de la residència hi ha un centre 
ocupacional per a residents físics i psíquics. Demanen la confirmació de si davant mateix 
d’aquest edifici s’està construint, a ma dreta de la Colònia Castells, una escola o semblant, per a 
infants amb deficiències. I prossegueix dient que a menys de 100 metres es troba el col·legi Pare 
Manyanet i una residència per a estudiants universitaris i, una mica més allunyats, 3 escoles 
més. 
 
Diu el senyor Linaje que l’actualitat presenta amb tota la seva cruesa la violència dels atemptats 
contra persones de religió jueva, simplement pel fet de ser-ho i que aquests atemptats solen ser 
perpetrats pel gihadisme i que el primer ministre, Netanyahu, i els mitjans, ho van difondre fins a 
la sacietat el cap de setmana, en unes declaracions. 
 
També fa referència a que si el senyor alcalde dóna llum verda a aquest projecte d’obres i d’ús a 
la JABAD LUBAVITCH FUNDACIÓN, haurà de donar explicacions convincents. Diu també que 
no descarten les mobilitzacions ciutadanes mitjançant totes les vies possibles, i es dirigiran a TV, 
a la ràdio, etc, tot esperant que això no sigui necessari. 
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Explicita que tot el que s’exposa a l’escrit citat no està relacionat amb el racisme ni amb 
l’antisemitisme ni amb la xenofòbia, sinó que es tracta de por real. Diu que no estan en contra de 
ningú, ni en contra de cap ideologia religiosa, només pensen en la seva pròpia seguretat i en la 
del seu entorn.  
 
Com que la intervenció del senyor Linaje esdevé una mica extensa, el president el convida a 
finalitzar-la i a no fer més valoracions, atès que s’ha entès perfectament el que volen demanar, 
tot dient-li que es donarà una resposta al final de la sessió. 
 
A continuació, el regidor-president cedeix la paraula a la senyora Maria Blanco, de l’AVV Zona 
Universitària. La primera qüestió que vol dir és que ahir va tenir una reunió amb el gerent del 
Districte i se li va confirmar per part del senyor Albert Bassas que estava aprovat el projecte 
d’ascensor a les línies 3 i 9 del metro a Zona Universitària, i vol demanar si se li pot confirmar per 
escrit o si se li pot dir en aquesta Audiència Pública i, si és així, donar les gràcies per tot el que 
s’ha fet.  
 
Per altra banda, es refereix a la poda de l’arbrat feta al carrer Trias i Giró i entorns, exceptuant 
les dues placetes on, diu, ja fa 8 anys que no fan la poda, les places entre el número 11 i el 
número 27. Diu que va estar parlant amb el cap de la quadrilla de treballadors i se li va dir que no 
tenia ordres de poda d’aquells arbres, només si entrava alguna branca a alguna finestra. Explica 
que a l’any 2011 va passar el mateix i ella, el que voldria és saber perquè aquests arbres no es 
poden, si és perquè estan lletjos, alts, arriben al tercer pis... és per això que demana un informe 
de Parcs i Jardins que especifiqui perquè es poda la resta d’arbres i aquests no. 
 
Es refereix, a continuació, a l’Impost de Béns Immobles, que l’any passat va pujar un 10% el 
valor cadastral. Demana si serà durant 10 anys que pujaran el 10% i perquè no tornen a posar el 
valor cadastral del sòl, la quota íntegra, la base liquidable, el descompte per a domiciliació... són 
conceptes que no surten al rebut, conceptes que anaven bé per a comparar, i, com a emissor, 
l’Ajuntament ha de facilitar aquestes dades. 
 
Per últim, es refereix al tema del cotxe compartit del Campus Diagonal de la UB i la UPC. 
Mitjançant BTV ells ja es van posicionar sobre aquest tema. Diu que la UB al Campus Sud sí que 
té espai, però la UPC, al Campus Nord, són vials municipals. Si els veïns tenen problemes per a 
aparcar amb la petita àrea verda que tenen, Trias i Giró i Joan Obiols, i ara a més, amb els 
dissabtes i diumenges amb els horaris d’acadèmies i biblioteques no poden aparcar, això de l’ús 
exclusiu de la via pública per als cotxes compartits per als estudiants, no creuen que tingui 
lògica. Voldrien una explicació. 
 
També es refereix, per a acabar, a l’àrea verda, que volen que sigui per als veïns en exclusivitat, 
el petit trosset que tenen perquè els caps de setmana tenen moltes dificultats per a aparcar.  
 
A continuació, el president dóna la paraula al senyor Ramon Arcau, del barri de les Corts, que 
agraeix a l’Ajuntament haver dut a terme la petició que va fer a l’Audiència anterior, on va 
demanar que es prenguessin mides per a treure els contenidors d’escombraries situats davant la 
porta de Numància, 77 i que també coincidien amb una parada d’autobús. S’han retirat dos 
contenidors i s’han col·locat a un altre lloc. Diu que no és el que va demanar ell, que era el 
soterrament, però està igualment agraït per la solució aportada. 
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Diu a continuació que s’ha fixat que Barcelona està plena de contenidors, per exemple, a la 
cruïlla entre Numància i Berlin, hi ha 17 contenidors a sobre dels 4 xamfrans, al costat dels 
passos de vianants. També n’hi ha a la Diagonal, al davant de l’Escola d’Arquitectura, de la 
Facultat de Biologia, de l’Escola d’Enginyers i de la Facultat de Física i Química, tots ells 
col·locats a les portes principals. Insisteix que s’hauria de buscar solucions a una situació 
insostenible per a una ciutat que vol ser un model no només per als ciutadans sinó també per als 
turistes. Lliura a la taula un dossier de fotografies per a il·lustrar la seva queixa. 
 
El torn ara és per la senyora Adela Agelet, que fa referència al tema dels autobusos, recolzant 
totalment les intervencions anteriors i demanant perllongar les línies 59 i V5, que acaben a les 22 
hores. Pregunta si el Nitbus no fa exactament el mateix servei, si aquests autobusos podrien 
allargar la seva durada en el interval d’uns 30 a 45 minuts, perquè creu que es rendibilitzaria molt 
aquesta estona. 
 
També es refereix a dos temes dels quals ja se n’ha parlat, el centre religiós cultural que es vol 
instal·lar al carrer Montnegre, primerament i del que no es referirà a tot l’argument de la 
intranquil·litat que ha produït en els veïns, més aviat ella fa referència al tema de les solucions 
perquè creu que no s’han de buscar heroïcitats, sinó que s’ha de pensar com es podria fer 
perquè aquestes activitats que de forma exemplar a les Olimpíades es van fer en un centre on 
tothom hi participava, aquest comportament cívic es pugui tornar a reinstaurar. Ara, diu, ens 
trobem amb aquest dos casos que coneixem de prop i impressionen, però, diu, aquest conflicte 
del barri de les Corts es pot produir en un altre barri. 
 
Sobre la qüestió del carrer Entença, ells han dit en altres ocasions que el Pla de la Colònia s’ha 
anat modificant segons les circumstàncies perquè no hi havia diners i s’ha donat una gran 
queixalada i una altra que també ha estat dolorosa perquè estava destinada a l’Escola Paideia, 
llavors, en el cas de l’Escola Paideia s’ha pogut compensar amb un altre lloc, però també diu que 
si la situació de Colònia no és una situació revisable perquè el pla especial s’ha modificat perquè 
la ciutat ho ha afrontat d’aquesta manera, la seva pregunta és si cal enderrocar dos edificis que 
tenen unes condicions d’habitabilitat que no són en cap moment qüestionables, creu que aquests 
edificis poden quedar amb la seva edificació original. 
 
Tot seguit, el president passa al torn de respostes, iniciant la seva intervenció amb la resposta al 
senyor Pedro Alonso. Diu que pren nota del que s’ha dit sobre les línies de bus, que l’H8 
necessita ajustos i així es traspassarà a TMB. Diu que s’ha emès un informe fa 48 hores 
reconeixent que aquesta línia necessitava ajustos i per tant, li dona la raó. Pren nota també de la 
resta i fa una valoració similar a la que fa el senyor Alonso, que en general hi ha un augment 
molt important d’utilització del bus, que la nova xarxa està funcionant bé però que en alguns 
punts, s’ha de retocar. Sobre la marquesina citada, es modificarà el lloc. 
 
La reflexió sobre l’increment de l’IBI li sembla interessant, diu que ja miraran exactament que hi 
surt al rebut i troba que és cert que l’actualització de l’IBI està associada a una decisió que no és 
competència de l’Ajuntament, sinó que respon a l’actualització dels valors cadastrals, tema taxat 
en el que no s’hi pot intervenir. 
 
Al senyor Emili Tovar, que parla en nom de les comunitats de propietaris d’Entença 239-241 li 
diu que hi està d’acord amb ells des del punt de vista que és veritat que tot el procés de la 
Colònia Castells ha estat un procés molt complex, se n’ha parlat molt aquí, s’han visitat les 
finques, no ha pogut estar a casa de tothom, però hi ha estat i això ha servit per a canviar la visió 
que tenia. Lliga aquest comentari amb el que ha comentat la senyora Adela Agelet i és que el 
seu grup, quan va aterrar a les Corts, va trobar que un dels grans problemes que hi havia a les 
Corts era el problema associat al desenvolupament de tot el pla de la Colònia Castells i la 
primera reflexió que es va fer va ser veure fins a quin punt valia la pena tornar enrere d’algunes 
decisions que s’havien pres. La dificultat era tan gran que es va prendre la decisió contrària i 
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aquestes dilacions es van fer massa llargues. Creu que els costos associats al no fer són molt 
més elevats que els costos associats al fer. 
 
Vol agrair també a tots els grups polítics que han donat un gran ajut, perquè “aquí tots som 
responsables de tot” i ara, el que s’intenta és minimitzar el dolor associat d’haver de sortir de 
casa per anar a un altra. Respon aquí a la pregunta de la senyora Concepción, que volia saber 
quan passaria tot això, que serà entre l’any 2016 i el 2017. 
 
Diu que es compromet a continuar informant de manera exhaustiva de tot el que vagi passant, 
que té una voluntat ferma i decidida i això tirarà endavant i passarà durant el pròxim mandat, als 
ritmes que ja estan establerts´. 
 
Al senyor Xavier, dels desperfectes del Casal degut a les goteres, li agraeix que ho hagi 
comunicat perquè sembla que no se li han donat les explicacions pertinents i està be que ho 
digui, però que la pròxima vegada no cal que esperin a la celebració d’una Audiència, que poden 
venir abans al Districte a explicar-ho i actuaran el més ràpidament possible. 
 
A la senyora Concepción ja se li ha respost i a la senyora Marta li diu que la jardineria de l’Hotel 
Senator pertany a l’hotel, però això no obsta perquè el Districte persegueixi aquest tema per tal 
que es tingui en condicions. Sobre el tema dels grafitis, la voluntat és de perseguir aquests tipus 
de fets i fer una inversió. Els 8 milions d’euros en la neteja de la ciutat i dels grafitis és una 
quantitat important. També s’ha parlat amb el Club de Polo perquè la paret s’ha d’arreglar. 
 
Saltarà la intervenció del senyor Emilio, que la tractarà al final i li diu a la senyora Maria Blanco, 
sobre l’ascensor de la línia 3, que ara ja es té el compromís que es farà, es tracta d’una inversió 
de la Generalitat de Catalunya i s’està fent molta pressió per tal d’aconseguir-lo. Sobre la poda 
dels arbres de les placetes, diu que es revisarà el tema, no sap perquè no s’esporguen. Sobre 
els cotxes compartits, sempre s’està parlant d’espais interiors de la Universitat i sobre l’àrea 
verda, els dissabtes i diumenges l’àrea verda no funciona. 
 
Al senyor Ramon Arcau li agraeix les seves paraules i la seva apreciació i li diu que no 
soterraran gran part dels contenidors, a més, pels índex que disposen i els rànquings 
internacionals, Barcelona és una ciutat considerada de les més netes i li comunica que és molt 
important el nivell d’inversió que s’ha de suportar per part de tots per tal que això sigui així, 
invertint-se 250 milions d’euros en recollir escombraries a la Ciutat. Creu que és millorable, que 
allà on sigui possible fer actuacions una mica més contundents, s’aniran fent i li agraeix molt les 
fotografies aportades. 
 
A la senyora Adela Agelet li diu que no és veritat que s’hagi fet una queixalada a l’Escola Paidea, 
que no es pot dir això perquè no és cert, que hi havia una zona verda prevista que es respecta 
íntegrament i l’Escola Paideia es posa allà on s’havia de posar i sap un greu especial, inclús 
posar en dubte l’actuació que s’ha tingut vers el projecte de l’Escola Paideia. 
 
Agraeix molt la cordialitat amb la que exposa els temes i li diu, per a finalitzar que sobre 
l’ampliació de línies d’autobusos, faran la consulta amb TMB però ho veu complicat perquè això 
esta associat a torns, etc. 
 
Tot seguit el president es dirigeix al senyor Emilio Linaje per a respondre-li a la seva intervenció i 
a l’escrit que ha presentat en representació dels veïns. En primer lloc, li diu que a ell, ni el senyor 
Netanyahu ni ningú, no li marca l’agenda de res, que aquest senyor pot dir el que vulgui, que ell 
ja sap a quin joc està jugant, que podria dir-li al senyor Linaje que els contraris del senyor 
Netanyahu l’han tractat d’impresentable al seu propi país, així com el senyor Hollande, el 
president de la República francesa, i el senyor Obama, president dels Estats Units, això, avui 
mateix, sortit dels teletips. 
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La segona qüestió, molt important, diu, és que aquí hi ha unes persones que han demanat una 
llicència per a fer un centre cultural, i que això funciona de la manera següent, i diu, textualment: 
és una llicència que va per la via de l’assabentat, és una llicència que tenim l’obligació de 
concedir perquè sinó nosaltres estaríem prevaricant i una gent que vol fer un centre cultural, si 
després es demostra que es fa una altra cosa, nosaltres actuarem, però si hi ha un bé que 
compartim des de 1978 és la llibertat i no hi ha ningú, ningú, que per via de la por ens faci 
canviar res relacionat amb la llibertat individual i col·lectiva. Tu diràs, home, però és que em fa 
por aquesta gent, és obligació dels poders públics, a través de la Guàrdia Urbana, Mossos 
d’Esquadra, els cossos de seguretat de l’Estat... vetllar per a la vostra seguretat, però mai de la 
vida mentre jo com a mínim, sigui regidor a les Corts, tinent d’alcalde de la Ciutat de Barcelona i, 
per tant, una persona electe, mai defensaré res que signifiqui atemorir-me per nosequé, al 
contrari, nosaltres hem d’aguantar ferms i torno repetir que tu diràs que clar, però és que això ho 
posen a sota de casa teva, com altres coses que hi ha a la resta de la Ciutat, com són els 
oratoris, centres de tota mena. Aquí a les Corts hi ha un centre cultural de la mateixa confessió 
religiosa i no passa absolutament res, per tant, jo crec que hem de posar-hi una mica de seny, 
com que us escolto, vetllarem perquè aquestes qüestions associades siguin reforçades, però mai 
de la vida i, per tant, també podria tocar el violí però vull ser molt clar amb el que estic dient i 
l’escrit que heu presentat, és un escrit que està ben raonat, que jo no comparteixo, francament i 
teniu tot el dret a fer-ho però no ens mourem d’aquí. El que sí que farem serà vetllar perquè allò 
que passi allà és el que ha de passar. 
 
Per a finalitzar, es dirigeix al senyor Emilio Linaje i li diu que quan parla de mobilitzacions, tenen 
tot el dret a fer-les perquè som una societat lliure, però que hauran de treballar molt i remar molt 
perquè no sembli una altra cosa, perquè, diu, textual, la sensació que es dóna amb l’escrit és 
que molesta certa mena de gent, això val per a aquesta gent d’aquesta comunitat religiosa i 
serviria igual per una altra o una altra, però no podem barrejar les coses, si hi ha un problema 
associat ens veniu a veure, ho analitzem, però no es poden barrejar les coses. 
 
Un cop acabada la seva intervenció, fa referència al fet que és la darrera Audiència Pública del 
mandat, que li sap molt de greu que avui no hi sigui la senyora Gloria Martin, la presidenta, 
perquè aquí hi ha companys del Partit Popular que li han de fer saber que han estat 4 anys molt 
agraïts, 4 anys de conversar amb tothom, tant amb els que ha vingut d’acord com amb els que 
no, ha hagut una mica de tot, situacions molt diverses, però, diu, ell parla en nom del seu equip. 
 
Saluda les persones assistents i els diu que els vindrà a saludar quan acabi la sessió. Continua 
dient que han estat 4 anys molt agradables, 4 anys de feina molt forta, fent referència, per 
exemple, a la senyora Teresa, que es troba al final de les files de seients, que posa com a 
exemple, o el senyor Pedro, amb la seva insistència, amb les seves ganes d’intervenir, també els 
joves, que també han estat aquí a totes hores, sense totes aquestes persones, diu, no hauria 
estat possible donar la qualitat que se li ha donat a aquestes Audiències Públiques i n’està molt 
agraït. També fa menció dels comerciants que no fallen en cap moment, a totes i a tots vol donar 
les gràcies, així com també als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que sempre fan 
costat en tot. Per tant, diu, la pròxima Audiència Pública serà amb un nou consistori que serà 
l’expressió de la voluntat popular del poble de Barcelona i, diu, d’això és del que n’hem de estar 
més cofois i més contents. 
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Finalment, el president s’acomiada de les persones assistents i, no havent-hi més intervencions 
ni preguntes i essent les 20.45 hores, aixeca la sessió, del que certifico. 
 
 
 
 
 
      Vist-i-plau         La secretària 
   El president 
(en substitució de la 
     presidenta) 
 
 
 
 
 
Antoni Vives i Tomás            Meritxell Cusí i Pérez 
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