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ACTA NÚM. 2/2016 
 

 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 21 d’abril de 2016 i essent les 18.30 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 Francisco Sierra López regidor-president 
del Consell del Districte i l’assistència de l’Ima senyora Laura Pérez Castaño, regidora del 
Districte de les Corts, així com el gerent del Districte senyor Joan Cambronero Fernández, el 
director de Llicències i Espai Públic senyor Albert Bassas i Parcerisas, el director de Serveis a 
les Persones i Territori, senyor Xavier Cubells i Galles, la directora de Serveis Generals 
senyora Cristina Suñé i Ruiz i l’intendent de la Guàrdia Urbana senyor Jordi Verdaguer i 
Gladich, tots ells assistits per la secretària que subscriu, senyora Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Entre el públic també es troben presents els consellers senyors i senyores Laura Cañadas Pla, 
Tatiana Guerrero Muñoz, Pau Guix Pérez, Lídia Gàllego Andrès, Cristian Sais Fetthauer, 
Àngels Ventura Gol, Rodolfo Mancho Iglesias, Èric Manzano Casalins, Matías Ramón 
Mendiola, , Sonia Reina Sánchez, Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero Sánchez,  Xavier 
Cañigueral Gonzalez i excusen la seva absència la senyora Míriam Casanova Domenech i el 
senyor Marc Faustino Vidal. 
 
El president dóna la benvinguda a les persones assistents a l’Audiència Pública del districte de 
les Corts. Primerament cedeix la paraula a la regidora per donar compte i resposta de les 
preguntes de la darrera Audiència Pública. 
 
La regidora dóna la benvinguda als assistents i explica que el tema del Barça passarà pels 
canals necessaris i, per tant, si hi hagués algun tipus de modificació en el planejament amb el 
PGM; això hauria d’anar al Ple. Per la via formal de les forces polítiques i, per tant, consensuat i 
treballant amb la resta de partits polítics que formen el consistori municipal. Comenta que li 
preocupa més enllà dels processos formals interns de l’Ajuntament, la participació i la 
comunicació amb el barri en qualsevol dels canvis que planteja el Barça. Comenta que fins ara 
s’han fet vàries reunions tècniques, com  la presentació del nou Camp Nou amb el president del 
Barça i el Comissionat de l’espai Barça. S’han fet vàries reunions tècniques per analitzar el 
tema de la mobilitat, de l’aparcament, per veure les afectacions que puguin haver o les millores, 
aprofitar doncs el moment per establir millores amb la mobilitat i, per tant, el que s’ha fet fins 
ara han estat reunions més tècniques. També el Barça doncs està proposant fer canvis en els 
espais colindants. Per tant, amb tota la nova informació que es tingui n’hi haurà una nova 
convocatòria de la taula del Barça per poder treballar conjuntament en aquell espai i donar a 
conèixer les propostes del Barça. També diu que a la presentació del Camp Nou s’ha anat amb 
els diferents representants o les representants de les associacions de veïns i que s’intenta que 
en tots els espais n’hi hagi també una representació veïnal. Comenta que per part de Zona 
Universitària n’hi havia una demanda de prolongació de Trias i Giró cap a Keynes, que a més 
és una demanda que ja s’havia plantejat també anys enrere en el Consistori anterior. S’ha 
tornat a demanar, com ja s’havia fet prèviament a unes reunions  al CSIC, perquè el CSIC és el 
propietari, és una zona privada i, per tant, s’ha demanat, però també s’ha parlat amb 
l’associació o amb algunes persones que formen part de l’Associació de Zona Universitària. 
Perquè s’entén que aquí es pot aprofitar sense fer cap tipus de modificació del PGM perquè 
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allò sigui un pas de vianants i sis metres d’amplada de vorera. Es demanaran les reunions 
necessàries també amb el Ministeri, que té la responsabilitat del CSIC.  
 
Sobre el tema plantejat pel senyor Josep Antoni Cera d’un senyal de prohibit aparcar al carrer 
Comandant Benítez, davant del número 25.  Indica que abans girava una línia d’autobús que 
ara no existeix i que havia quedat un senyal de trànsit que ara ja no era necessari. Després de 
fer les comprovacions pertinents, s’ha procedit a treure’l i com quedava afectada una zona de 
la vorera, s’ha ampliat la zona de càrrega i descàrrega. Del tema del quadre elèctric que tenia 
la porta trencada i que és un quadre elèctric que no té corrent, ja està programada la retirada 
de l’armari per part de projectes urbans, que en aquest cas són els responsables directes 
d’aquesta acció. Es tracta d’una antiga escomesa elèctrica de la parada de bus pels serveis 
higiènics, i ara mateix no té corrent, es retirarà. També sobre el retranqueig que comentava del 
carrer Pere Quart, diu que quan acabin les obres es rectificarà. Ara mateix s’està fent  servir per 
l’entrada i sortida de camions pels materials.  
 
Dels temes que va comentar el senyor Ramon Arcau, dels aparells de gimnàstica de l’Avinguda 
Diagonal, que havien quedat molt a prop de la carretera, a l’altura del parc de Cervantes, s’han 
retirat cent metres més amunt cap al costat de muntanya. Sobre el tema de mobilitat, va sortir 
específicament l’H4, al Consell de barri de Pedralbes es van treballar amb profunditat els 
temes, es van abordar específicament tots els temes de mobilitat, el carril bici i la nova xarxa 
d’autobusos amb algunes propostes de canvis que feia l’Associació de veïns. A l’Audiència es 
va dir que l’H4, té un origen i final molt a prop dels habitatges. I, per tant, va sortir una queixa i 
demanaven que es replantegés la decisió. Ara s’està estudiant i s’ha escrit  una carta a tots els 
veïns amb les diferents propostes que s’ha treballat amb Mobilitat. Es va fer una reunió intensa 
per intentar que es replantegessin algunes de les decisions, que els veïns de Zona 
Universitària de Pedralbes volien reconsiderar. De moment, es desplaça el final del 33 al 
davant del CSIC, al carrer de Jordi Girona per què s’intenta que no n’hi hagi afectacions als 
habitatges i facilitar també a peu pla l’accés a la parada i al final de la parada. I també s’ha fet 
una nova parada de l’H4, a sobre Eulàlia Anzizu, entre González Tablas i Gran Capità. La 
regidora del Districte senyora Laura Pérez entén que aquest també és un tema que es tornarà 
a treballar amb profunditat amb el Consell de Pedralbes. Sobre les pistes de petanca al parc de 
les Infantes, s’han fet reunions amb el club de petanca de les Infantes, s’ha arribat a un acord 
amb les sis pistes, per començar l’obra. 
 
Del mateix parc de les Infantes va demanar l’Adela Gelet, que es tractès com a la trama urbana 
normal i, per tant, es poses enllumenat, i es fa la neteja a tota la zona del passatge del parc de 
les Infantes. S’ha inclòs a l’actuació de Vallespir, dins del pla de manteniment integral. Es 
comparteix que ha de tenir el tractament de trama urbana,  per les millores la idea de vorera a 
Vallespir, ja que es podrà fer el desplegament d’obres per poder incloure aquestes accions. 
També s’ha reunit amb el grup motor de superilles. Diu que és moment de deixar de pensar 
com a pilot o com a prova no acabada la superilla de Sant Ramon – Maternitat i, per tant, s’han 
posat ja alguns objectius per començar a tenir aquesta fase final,  encarada, en termes de 
pacificació o de mobilitat i, ara mateix Mobilitat i Guàrdia Urbana estan treballant per presentar 
a la següent reunió com seria aquesta estratègia de pacificació i de reducció de trànsit privat.  
 
Explica que sobre la residència Montnegre que havia una demanda de reunió no satisfeta, ja 
s’ha fet aquesta reunió amb la persona i amb alguns representants d’associacions de veïns i un 
treballador també, extreballador de la residència Montnegre. S’ha demanat que es convoqui el 
següent consell, li diuen Consell de centre, on es podrà participar com a Districte, no només 
com la directora de Serveis Socials, sinó des de l’equip de govern en aquest Consell i també 
s’ha passat la preocupació a Casa Gran, una mica per veure quines són les eines compartides 
amb la Generalitat i algunes directes de l’Ajuntament. Tot i que els protocols específics de 
l’Ajuntament, d’intervenció, com que el tractament estan basat en atenció a la llar i no tant en 
les residències, és competència de la Generalitat.  
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Sobre conservació de patrimoni històric, una altra preocupació que n’hi havia són les obres que 
es van donar a La Maternitat i n’hi havia un problema de llicències o de permís, diu que es va 
convocar  la Comissió de seguiment amb les diferents institucions que comparteixin l’espai 
Maternitat. Indica que es va exposar preocupació pel que havia passat, que s’esperava que no 
es tornes a repetir una situació com aquesta i es fes constar en acta que es seguirà treballant 
per detectar qualsevol irregularitat com la d’aquest cas. Respecte a una veïna que tenia dues 
preocupacions: una era al voltant del Centre de Salut Mental i una altra era amb els sorolls del 
CAP.  Diu que l’equip de policia comunitària està veient què passa al voltant del Centre 
d’Higiene Mental, quines persones estaven al carrer, quin tipus d’actitud. Diu que des de la 
mateixa policia i amb el Centre es va arribar a un acord de fer una jornada, una xerrada, 
justament amb les persones internes sobre normes de convivència,  i des del Centre es pensa 
que potser seria interessant. Amb la policia comunitària s’han de trobar més espais on  anar 
fent aquestes reflexions. 
 
La poda d’arbres de la placetes de Trias i Giró, es va acordar que el cap de Parcs i Jardins es 
posaria en contacte, i així es va fer, però es recorda que la poda en principi era cada quatre 
anys i aquí el cap de Parcs i Jardins va ser el que va donar les explicacions sobre aquest 
sistema. 
 
Respecte a la il·luminació de Gran Via-Carles III, ho va comentar el senyor José Luís, ara es 
fan els canvis de recanvi massiu. S’han fet els trams per sobre de la Diagonal i entre 
Travessera de Les Corts i Sabino de Arana. També al carrer Maternitat amb Joan XXIII es va 
fer la comprovació del semàfor intermitent que va comentar que no quadrava amb la 
senyalització de la zona. En principi és correcte i es un reforç al pas de vianants que hi ha en 
aquell moment.  
 
També s’està estudiant el gir Gran Via-Carles III, on hi havia abans el 59 que es feia des de la 
dreta i que n’hi havia un veí que va comentar que es fes per l’esquerra. S’està estudiant, 
perquè és un bus articulat i a l’haver-hi diferents carrils, s’està estudiant amb la circulació i amb 
la realitat de la via, es pot fer. S’està intentant millorar l’itinerari del 59, juntament amb aquesta 
priorització que s’està fent de vianants i ciclistes,  s’ha de veure com l’oferta de transport públic, 
l’accessibilitat dels passatgers al bus i, s’espera que al proper Ple de Districte, es presenti la 
documentació tècnica i les alternatives per millorar aquesta situació. 
 
Sobre l’itinerari de la marató, comenta  que  una veïna es queixava d’ actes incívics i persones 
que pixaven a la via públic. S’ha passat a l’Institut Barcelona Esport la informació. S’han 
realitzat actuacions tant intentant fer pedagogia a través de newsletters a quantes persones 
s’inscrivien, com reforçant  els punts multitudinaris amb lavabos químics, amb urinaris i l’oferta 
suficient. Però òbviament els actes incívics segurament es tornaran a donar i, per tant, l’any 
següent es marcaran quins han estat aquests espais. I per acabar, el senyor Sanglas  va 
comentar també que es necessitava repintar la senyalització al voltant del Liceu Francès. I és 
una acció que ja està programada, no se sap la data exacta, però sí serà durant l’any 2016. 
Considera que ràpidament i una mica somerament ha respòs algunes de les qüestions que 
s’havien quedat a l’última audiència. 
 
El president agraeix a la regidora la seva intervenció i comenta que ara comença l’Audiència 
pròpiament dita. Dóna la paraula al senyor Josep Maria Gòdia. 
 
 
El senyor Josep Maria Gòdia explica que com a representant de l’eix comercial no es costum 
fer intervencions a l’Audiència Pública, però com forma part de les comissions de treball 
sectorials, vol fer incís, d’admetre la queixa de veïns i comerciants del carrer Joan Güell en 
referència al carril bici. Comenta que el carril bici  dificulta la labor normal del que és el comerç 
amb el tema de càrrega i descàrrega i segrega una part del carrer de la circulació amb els 
comerços. Treu places d’aparcament als veïns i el carrer al deixar-lo amb un sol carril dificulta 
moltíssim la circulació, tenint en compte que quan s’aparca i se surt de l’aparcament amb dos 
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línies d’aparcament i una sola de circulació lògicament la circulació queda interrompuda. Quan 
passa el camió de la brossa a recollir els contenidors, dificulta la circulació. Quan es para un 
segon per qualsevol tema, es para la circulació. Això provoca tot un tema de contaminació 
acústica, botzines, presses, mals humors, que dificulten molt la vida d’aquest tros de carrer. 
Comenta que només beneficia a uns pocs enfront de la majoria que no fan servir la bici. El 
tema està en que sí que agrada els carrils bici, però amb seny; i que quan s’implanti un carril 
bici hi hagi un paquet de mesures que s’apliquin també al carril bici per no perjudicar a la resta 
de la ciutadania. El carril bici no evita que les bicicletes no passegin per la vorera. Perquè s’ha 
trobat quan pujava cap aquí, carril bici buit; bicicletes per la vorera. Per tant això és una cosa 
que s’hauria de contemplar quan s’implanta un carril bici. El carrer Joan Güell és un carrer de 
molta circulació i creu que el carril bici pel carrer Joan Güell és una equivocació.  
 
El president dóna la paraula al senyor Albert Hornos Vidal. 
 
El senyor Albert Hornos Vidal explica la gestió de l’auditori de les Corts, des de l’octubre de 
2015. Posa en antecedents i exposa que al novembre de 2013, a una audiència pública les 
entitats del barri llegeixen un manifest en contra de l’intent del govern del districte de les Corts 
de promoure una gestió cívica al centre cívic Tomasa Cuevas actualment, entenent que estan 
adreçant el projecte grans fundacions que les entitats arrelades al Districte entenen que tenen 
interessos privats. Finalment, per diverses queixes i temes legals, la forma inicial d’implantar 
aquesta gestió cívica es va tirar enrere.  
 
Al juny de 2014 es va iniciar un treball del projecte de gestió cívica per part de les entitats. Es 
van coordinar vàries entitats per treballar un projecte de gestió cívica de l’auditori de les Corts i 
de la Sala Gran del Centre Cívic Tomasa Cuevas. Entre les entitats que van iniciar aquest 
projecte es trobaven ACTAC, Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts i el Casal del Racó. Més 
endavant, per motius interns, Plataforma, tot i continuar donant recolzament al projecte i veure-
ho com un avançament, va renunciar a formar part de la gestió cívica proposada per a 
aquestes dues sales al Centre Cívic Tomasa Cuevas. Això al juny de 2014. Després de 
diverses reunions, més de quatre, cinc, sis reunions amb els tècnics i polítics del districte de les 
Corts, intentant encaixar un projecte consensuant amb totes les parts, on es parla i es deixen 
clares unes condicions inicials, com per exemple, poder disposar de la Sala Gran del Centre 
Cívic Tomasa Cuevas com a condició indispensable per redactar un projecte final o un projecte 
predefinitiu. Es manté com en standby tot aquest tema fins a novembre de 2014. Ha passat un 
any des que es va iniciar tot el tràmit.  
 
Llavors, el novembre de 2014 ja hi ha el lliurament d’un projecte predefinitiu als tècnics del 
Districte. Per part de les entitats restants que quedaven al projecte bàsicament ACTAC i el 
Casal del Racó, es passa als tècnics del Districte un projecte que s’entén com una versió final 
o, a falta de consensuar, definitiva. Després de la lectura per part del Districte, es va demanar 
retocar algun punt referent al pressupost o afegir unes notes declaratòries d’alguns dels 
paràgrafs. Continuen havent-hi reunions amb els tècnics del Districte referents a aquest 
projecte i la resposta sempre és la mateixa: Estem mirant amb els serveis jurídics com es 
poden encaixar aquest projecte de gestió cívica, encara no estan clares les bases del què és 
una gestió cívica a Barcelona, pel que hem d’esperar, tenim el projecte parat pels Serveis 
Jurídics, etc. Així durant mesos i mesos, amb la discrepància que la Sala Gran del Centre Cívic 
ja ha sigut donada en concurs i, per tant, ja s’està incomplint un dels primers requisits inicials 
que es demanada des de les entitats. Tot i que en tot moment, tant polítics com tècnics, ens fan 
saber que no cal preocupar-se perquè és segur que es troba una solució de consens.  
 
Amb tot això, arriba juny de 2015. Han passat set mesos més des de l’últim punt llegit. ACTAC i 
Casal del Racó decideixen presentar un projecte de gestió cívica per separat. Districte 
comunica a la coordinadora del projecte de la gestió cívica que tenen un impediment de caire 
jurídic per poder posar en marxa el projecte de gestió cívica tal com estava previst inicialment. 
Ho sabien feia uns mesos però encara no ho havien comunicat. El motiu és que l’auditori no és 
un equipament, sinó una sala d’un equipament, en aquest cas el Centre Cívic Tomasa Cuevas. 
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I que des dels Serveis Jurídics no donen el vistiplau per fer una gestió cívica d’una part d’un 
equipament. En tot moment diuen que cap problema, que es trobarà una fórmula, perquè la 
voluntat és que hi hagi una gestió de les entitats per les entitats. A tot això, ja no es parla de la 
Sala Gran en cap moment. I només es parla de l’auditori de les Corts.  
 
A juny de 2015, per temes interns, ACTAC i Casal del Racó decideixen comunicar als tècnics 
del Districte que presenten projectes de gestió cívica per separat. Els tècnics de Districte 
anuncien que potser es podria fer una primera aproximació a la gestió per poder començar a 
organitzar i començar a desplegar d’alguna manera el projecte de gestió que s’havia estat 
gestant durant gairebé any i mig. Aquesta aproximació a la gestió passaria bàsicament per fer 
exactament el que ja es feia en aquell moment per part d’una empresa privada, en aquell cas 
l’empresa Progess. Però a mans d’una entitat. Es faria un contracte menor, entre d’altres coses 
implicaria continuar fent el que ja es feia, dotant amb els mateixos diners que ja es dotava i 
sabent que aquell contracte tenia un límit inicialment anunciat com un límit temporal i que més 
endavant, fins al final d’aquest procés, ens han aclarit que és un límit econòmic i que tot venia 
per temes de normativa. 
 
El juliol de 2015 ACTAC formula un pressupost per signar el contracte menor, a petició dels 
tècnics del Districte, que de sobte els hi entra la pressa i demanen que, si volem tirar endavant 
això, doncs hauríem de fer un pressupost i signar aquest contracte menor. ACTAC presenta un 
pressupost en el que se li detalla específicament que no pot aparèixer cap concepte, entre 
altres coses relacionades en temes de contractació personal i altres temes. Cap a setembre de 
2015 ACTAC signa el contracte menor. Signa aquest contracte per exercir aquesta mena de 
gestió, perquè té bastants limitacions amb el que seria el projecte inicial de gestió cívica, durant 
tan sols tres mesos, amb la insistent paraula dels tècnics del Districte i dels polítics que 
simplement és manera que s’ha trobat per guanyar temps per poder trobar una forma de 
desplegar tot el projecte de gestió cívica. Bàsicament ens diuen que durant aquests tres mesos 
hem de mantenir les activitats habituals i les ja contractades i gestionar les reserves de l’espai. 
No es disposa capacitat de maniobra ni en el pressupost ni s’espera que la gestió cap canvi en 
el funcionament o les infraestructures de l’auditori, ja que no està contemplat. Es dóna la gestió 
a una entitat.  
 
D’octubre a desembre de 2015. ACTAC, l’Associació ACTAC, l’associació de companyies de 
teatre del centre cívic inicia la gestió. ACTAC fa una anàlisi de l’agenda del nou auditori i es 
troba amb dobles problemes. La saturació de l’equipament i uns problemes d’agenda com 
duplicitat de dates, dates mal programades, etc. Falta difusió, falta de públic, sobretot en 
espectacles infantils. Es va comunicar  en algun Consell d’equipament que no podia ser que es 
contractés un espectacle de mil euros i que vinguessin tres persones a veure l’espectacle. No 
era raonable. Tot això venia per problemes de difusió i problemes de comunicació i, diversos 
problemes.  Es proposa una reorganització de l’agenda tenint en compte les necessitats de les 
entitats habituals i les noves peticions de canvi d’horari que feien les entitats que ja hi residien. 
Es dóna una coherència a l’agenda a l’hora de programar les activitats habituals: teatre 
d’adults, sempre els mateixos caps de setmana del mes; teatre infantil sempre el mateix cap de 
setmana; concert per joves sempre el mateix cap de setmana, etc. Es dóna inclús la possibilitat 
de programar més activitats a Casal dels Joves, una petició que venien fent els joves des de 
feia molt temps. Es pacten noves activitats més o menys regulars, com per exemple, una nova 
activitat de documental, es consensua juntament amb la plataforma. Es fa una campanya de 
públic amb el teatre infantil, sent nosaltres mateixos voluntàriament que anem per les escoles 
enganxant cartells, portant programes de mà, movent-nos i en definitiva gastant hores fora del 
nostre horari laboral per fer aquesta mena de voluntariat de gestió de l’auditori per poder 
reflotar una mica aquesta manca de públic infantil, cosa que en aquests tres mesos vam 
aconseguir: vam passar de tenir inicialment tres persones de públic a l’última representació que 
es va fer al desembre que hi havia unes setanta persones de públic. Ja és un canvi. 
Simplement és voluntat de voler fer coses. Es fa un ús organitzat pel pressupost que el Districte 
ha dotat i fins i tot s’aconsegueix un petit romanent que es destina a reinvertir en manteniment 
tècnic que fins al moment, durant molts i molts anys,  ha fet falta a l’auditori i no ha tingut durant 
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anys. L’auditori tenia una manca de manteniment tècnic brutal: problemes amb focus, 
problemes amb micròfons, problemes amb cables, és a dir, les activitats s’anaven, el tècnic de 
llum anava posant parxes com podia per poder tirar endavant les activitats. Tot això des del 
voluntariat i entenent que per al moment és l’únic retorn social al ciutadà que es pot aconseguir 
amb aquest tipus de contracte. Durant aquest període l’índex de reunions amb els tècnics de 
Districte és molt baix, baixíssim. És molt difícil poder fer reunions pel seguiment o enfocar els 
futurs mesos de gestió.  
 
Arriba el gener de 2016 i  ACTAC ja no té cap lligam legal amb la gestió de l’auditori. Pel bon 
funcionament del mateix i amb un criteri de bona voluntat continuem gestionant l’equipament o 
la sala, segons els Serveis Jurídics, inclús avançant els diners a proveïdors de serveis amb 
fons propis. ACTAC intenta repetides vegades reunir-se amb els tècnics de districte, envia 
correus electrònics, trucades, s’insisteix amb més correus electrònics, més amb temes 
pendents, temes fiscals pendents, temes de contractes pendents, temes de continuïtat 
pendents, etc., sense rebre cap tipus de resposta. Simplement un parell de correus electrònics, 
que es van enviar, hi havia dos correus electrònics dient: “ai sí, ens hem de reunir, a veure si 
trobo la data”. Finalment, al març la consellera tècnica convoca una reunió amb el cap de 
serveis a les persones per intentar solucionar els greus problemes de la gestió. Davant la 
demanda d’ACTAC de solucions als problemes i després de presentar una memòria amb detall 
dels gairebé sis mesos de gestió, tres de forma legal i tres en forma “al·legal”, Districte no dóna 
criteri d’urgència al tema i fins dos setmanes més tard no es convoca una altra reunió, després 
de repetits correus electrònics de nou per part d’ACTAC que hem de fer ja aquesta reunió i 
hem de posar ja les coses de forma ordenada. Després de la reunió en la que per part de 
Districte es proposa a ACTAC continuar fent la feina d’auxiliar administratiu o, diguem-li com 
vulgui, de forma gratuïta que s’està fent i amb discrepàncies amb el pressupost sense opció de 
tenir cap retorn al ciutadà ni tan sols de millora de les infraestructures que ens deixen ben clar 
que no havíem d’haver fet i que no havíem d’haver fet res en aquest sentit i que en tot cas si 
ens sobrava pressupost el podríem fer servir per complementar la diferència de pressupost que 
plantejaven pels propers mesos. A més de no tenir cap horitzó clar amb un desplegament amb 
aquesta acció cívica, ACTAC decideix que a partir de l’1 d’abril de 2016 no continua donant 
suport a la gestió “al·legal” que s’estava fent fins al moment a l’auditori de les Corts. 
 
Demandes al districte de les Corts: Que davant dels seus problemes tècnics expliqui oficialment 
quina ha estat la gestió de l’auditori entre els mesos de gener i abril de 2016. Que detalli i faci 
una relació dels problemes tècnics que hi ha hagut i les irregularitats que hi ha des del primer 
moment. Per exemple, cobraments il·legals o “al·legals” de lloguers de la sala, que òbviament 
no s’han efectuat perquè ACTAC no considerava lícit recollir uns diners fent una factura a nom 
de l’entitat quan l’equipament no està a nom de la mateixa ni hi ha cap document que ho 
especifiqui. I molt menys recollir els diners en un sobre i portant-lo a l’Ajuntament per fer de 
recaptadors. Cobraments il·legals o “al·legals” o irregulars de diners d’entrades dels 
espectacles portant els diners en un sobre sense que hi hagi cap document que ho especifiqui, 
si no aquests diners se’ls fica a la butxaca i diu que no s’ha venut cap entrada... s’embutxaca 
quatre-cents i pico d’euros, això és considera bona voluntat. Que especifiqui quines són les 
mesures correctores que ha implementat per solucionar tots aquests problemes. Que el 
Districte faci una anàlisi de la causa d’aquests problemes: fa falta personal? Fa falta més 
formació pel personal que ja existeix? Hi ha altres causes? Quin és el problema? Que el 
Districte pagui, si és que és el cas, una formació al personal funcionari, i no funcionari, perquè 
sàpiguen com s’han de fer les coses de forma que les accions que es prenen estiguin dins de 
la normativa. Durant les diferents reunions ACTAC ha detectat que els tècnics que els han atès 
amb els que interactuaven no coneixien la normativa tal com s’ha demostrat. Que el districte de 
les Corts vetlli perquè no torni a haver-hi problemes d’aquests tipus en les gestions actuals dels 
diferents equipaments quan gestions futures, sobretot si es plantegen gestions de caire cívic o 
ciutadà. Que es doni resposta i solució als problemes que encara existeixen en pagaments i 
cobraments per part de l’entitat que ha col·laborat en la gestió de l’auditori durant aquests 
mesos. Que el Districte es comprometi a solucionar el buit de gestió i els pagaments i 
cobraments que s’han ocasionat, sobretot en espectacles infantils, des de l’1 d’abril fins al 18 
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d’abril, que és on l’empresa que ha reagafat la gestió ens ha dit que començava el seu 
pressupost. Llavors, hi ha hagut activitats durant aquests divuit dies que no està clar com es 
manegaran. I en definitiva tot això. Simplement dir que si el que pretenem és fomentar la 
participació ciutadana i que les entitats facin coses pels ciutadans, per les entitats. Primer mirar  
de posar eines sobretot, de recolzament, que les coses estiguin dins d’una normativa. Perquè 
portar coses en sobres, passen coses així. Com podem comprovar no és la forma adequada.  
 
El president agraeix la intervenció al senyor Albert Hornos, i prega que les intervencions siguin 
més breus. Seguidament dóna la paraula a la senyora Sara Gil per parlar del mateix tema de la 
gestió de l’auditori de les Corts. 
 
La senyora Sara Gil representa la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts. La seva intervenció 
és per donar suport a ACTAC i agrair el seu esforç i el sacrifici que han fet ja que l’auditori de 
les Corts és una sala molt complexa i així i tot han donat cabuda a les seves activitats quan 
l’han necessitat. Aquesta eficiència també s’ha demostrat renovant material amb les 
complicacions de pressupost que existeixen. Explica que no són partidaris que hi hagi 
empreses privades gestionant els equipament. Considera que moltes tasques s’han fet de 
forma voluntària i que haguessin necessitat un tècnic referent i més assessorament per evitar 
arribar a aquesta situació. En els futurs espasi joves que s’estan mirar de crear els agradaria 
que hi hagués una gestió cívica i formar-ne part. Més endavant sí que els agradaria formar part 
d’una gestió ciutadana dels espais, fins i tot quan sigui un equipament complex com l’auditori.  
 
A continuació el senyor Ramon Arcau agraeix a l’Ajuntament el manteniment del aparells de 
gimnàstica col·locats a la Diagonal. Explica que cada dia els utilitza més, que poc a poc ha anat 
valorant-los i felicita a qui els ha dissenyat i a l’Ajuntament per la seva instal·lació. Fa constar 
que també utilitza els que  hi ha al carrer Benavent, a la superilla. Comenta que viu al carrer 
Numància molt a prop de la plaça de les Corts, que hi havia una vegetació en mal estat, que 
han tret, però que actualment està totalment paralitzat i en una situació deplorable, porta 
fotografies per demostrar que tal com s’ha deixat hi ha un risc d’accident. Finalment comenta 
que a la paret hi ha enganxat en contra de l’ordenança cívica de la ciutat de Barcelona unes 
pàgines amb reivindicacions, considera que no es pot utilitzar l’espai públic per reclamacions 
personals. 
 
El president agraeix al senyor Ramon Arcau la seva intervenció i dóna la paraula a la senyora 
Carmen Manrique. Explica que després d’aquesta intervenció es contestaran les cinc primeres 
preguntes i després es continuarà amb la resta d’intervencions. 
 
La senyora Carmen Manrique informa que a l'octubre de l'any 2015, a l'escola Paideia, hi va 
haver una reunió d'afectats per la demolició de la Colònia Castells, a la qual  hi va anar. Ella  no 
està afectada per la demolició, però està afectada perquè viu en aquesta illa. Allà es va donar 
uns terminis, es va fer unes diagnosis. Es va fer una petició més tard al Districte de si es podia 
fer un canvi en les fases de trasllat de veïns, de reubicació de gent que viu ara a la Colònia 
Castells al nou edifici blanc, que segons va dir el senyor Joan Cambronero havia d’estar acabat 
a l'abril. Pregunta: els terminis reals de reallotjament a l'edifici blanc del carrer Entença que està 
acabat, sembla ser completament. El mes de març de 2015, després de reiterades peticions, li  
van enviar des de la seu del Districte, des de la secretària de Gerència, un correu electrònic en 
el qual l'enviaven informació que  deia que en principi aquesta documentació únicament es va 
facilitar als veïns i veïnes, persones directament afectades en el procés de reallotjament. Creu 
que la informació d'aquesta illa, no ha de ser únicament per a les persones afectades per 
demolició reallotjament. Considera que la informació i qualsevol altre tema relacionat amb 
aquesta gran illa ha d'anar dirigida a tots els veïns que estiguem interessats en saber què 
passarà. Considera que afectats no són únicament els veïns que els fan caure la casa i els 
reallotgen. Ells també són afectats per demolició i reallotjament. Altres veïns són afectats en un 
altre sentit. Llavors segons el correu electrònic que li va arribar, sembla ser que n'han fet una 
nova fase 1, que aquí assenyalen en color groc, en la qual està, hi ha hagut un canvi 
d'actuacions, sembla ser. Vol saber terminis reals, perquè segons consta aquí l'últim full del 



 

8 
 

correu que van enviar el dia 15 de març, primer: acord en la Comissió mixta de seguiment, 
adequació del protocol Ajuntament INCASOL, elaboració del projecte executiu, taxació 
conjunta. Vol saber en quin punt està  tot això, vol saber terminis reals de les dues files de 
cases baixetes que donen al carrer Equador, ja que la gran plaça que serà en el seu moment,  
està infrautilitzada i utilitzada malament. Únicament la utilitzen per passejar gossos i per fer 
festes de botellons o similar, quan és un espai que podria ser utilitzat per a gaudi del Districte. 
Vol saber en quin punt estan, quantes famílies estan vivint realment en aquestes cases, en quin 
punt estan de la reubicació o recol·locació de les persones, que aniran a viure a l'edifici blanc 
del carrer Entença i també demana que els veïns puguin participar en el futur disseny de la 
plaça Colònia Castells. Un altre tema que comenta és l'escola Paideia, que està acabada fa un 
any, que va iniciar les seves activitats el setembre de l'any 2015 i la vorera que dóna al carrer 
Entença, està sense fer. Per tant, sol·licita  que s'obligui a l'escola Paideia de la manera que 
sigui que facin la vorera  com s'exigeix  a la resta d'edificis urbans.  
 
El president agraeix a la senyora Carmen Manrique la seva intervenció i dóna la paraula a la 
regidora per contestar les primeres intervencions. 
 
La regidora contesta al senyor Josep M Gòdia sobre el tema del carril bici i explica que hi ha un 
canvi de tendència que considera que és general, no és un tema del nou govern. Totes les 
grans ciutats l’estan seguin a causa de la contaminació elevada, per l’afectació a la salut i per 
qualitat de vida. Aquest canvi de tendència indica que també la priorització de la mobilitat 
hauria de tendir a anar canviant. És molt incòmode,  sobretot en termes d’aparcament perquè 
suposa un reajustament a les maneres d’utilitzar els diferents transports. I aquí li dóna la raó, 
perquè si ara s’estan implementant els carrils bici per tota la ciutat i n’hi ha un projecte i una 
xarxa important, perquè es continuen veient bicis a la vorera. També passa això amb els espais 
de gossos. Quan s’implementen els espais de gossos s’intenta que els propietaris hi vagin. 
S’han de millorar els espais perquè les bicis tinguin carrils més amples. N’hi ha hagut un acord 
a nivell ciutat perquè tots els nous carrils bici ja tinguin una amplada més gran i més seguretat 
també a la banda del costat dels cotxes. Per tant, coincidir que serà difícil, que serà molt 
incòmode, perdre aparcament privat. La tendència ha de ser a reduir l’ús dels cotxes i de la 
mobilitat privada i, per tant guanyar espais per a autobusos, també en carrils més amples que 
permetin anar més ràpid, tenir una millor freqüència i, per tant, promoure doncs l’ús de transport 
públic. El model que va explicar Mobilitat considera que primer és els peatons, segon serà la 
bici, tercer serà l’espai del transport públic.  Aquest model posarà dificultats als cotxes. Hi haurà 
coses que poden causar incomoditats que a vegades no tan referides al model com a la 
implementació del mateix als diferents carrers. Suposa un canvi important del carrer, de la 
manera de moure’s. Per tant, s’ha d’assumir amb el canvi de model, la pèrdua de places 
d’aparcament. Aquí al Districte, la xarxa de carrils bicis que hi ha programada suposarà tenir 
menys places d’aparcament de cotxe. Però igual que al barri de Pedralbes s’ha anat ajustant el 
carril bici, als aparcaments de moto, les zones de càrrega i descàrrega i s’han trobat les millors 
solucions també pel comerç local.  
 
Del tema de l’auditori de les Corts, d’ACTAC, comenta que ara no pot donar una resposta 
detallada. Sol·licita l’informe de l’històric d’aquestes demandes per donar resposta a les 
qüestions plantejades sense eludir les responsabilitats. Diu que tant l’equip tècnic com el 
govern han d’intentar resoldre aquest projecte. Que hi ha una aposta clara per la gestió cívica, 
que no és fàcil, i té unes limitacions a nivell jurídic, però han de quedar establertes. Li sap greu 
tots els inconvenients que hagin tingut i que des del Districte es volen recolzar les iniciatives 
que siguin de gestió. Finalment cedeix el torn de paraula a la consellera tècnica Tatiana 
Guerrero i considera que també l’equip tècnic ha de donar resposta    
 
La consellera Tatiana Guerrero diu que no pot concretar fins tenir tota la informació. Que una 
gestió cívica és un tema que encara no està ben encabit en aquest ajuntament i tampoc 
considera que ho estigui en la resta de l’Estat. Per això hi ha una plataforma que està intentant  
posar sobre la taula i xocar una mica amb els murs legals que hi ha, que tothom és conscient. 
Agraeix la gestió realitzada, ja que considera que han fet una bona feina. No eludeix la part de 
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responsabilitat i considera que la part política hauria d’haver estat més a sobre d’aquest tema i 
haver donat respostes més ràpides. És un tema molt complex, que no creu que sigui per una 
qüestió de que els tècnics estiguin capacitats o no ho estiguin. Treu tota la responsabilitat als 
tècnics, perquè considera que sí que estan fent bé la seva feina i que han intentat també en tot 
moment posar les coses sobre paper però és complicat, no és un tema que hagi estat fàcil. No 
creu que hi hagi hagut il·legalitats, es compromet a treure  l’historial que hi ha al districte i poder 
donar resposta a la pròxima audiència pública. Reconeix que no han acabat de fer bé les 
coses, que espera que això serveixi per aprendre. Tant l’equip tècnic, com l’equip polític, com 
tothom  que hi forma part. No és que l’administració mai s’equivoqui, això no és així. I diu que  
quan van fer l’última reunió pensava que més o menys el malestar o els acords als que 
s’havien arribat  ja estaven una mica més calmats, però s’adona que no és així i amb tota la 
raó. Demana que els citin en una altra reunió per intentar veure què és el que encara queda per 
lligar. Considera que s’ha de fer un debat entre la voluntat del que es vol fer i les limitacions 
administratives i jurídiques que existeixen i veure com possibles gestions cíviques que estan 
sobre la taula, que podrien estar sobre la taula durant aquest mandat, com es pot fer perquè 
aquesta limitació jurídica no estigui i es pugui fer una feina i un treball doncs responsable.  Creu 
que definitivament en cap cas la voluntat ha estat mostrar irresponsabilitat i no donar atenció. 
Les circumstàncies han estat difícils, perquè la persona que tenien com a referent va deixar el 
seu lloc de feina,  i a partir d’ara, el director de serveis a persones i territori  passava a ser el 
vostre referent. Es compromet a fer un informe perquè la regidora el pugui explicar a la pròxima 
audiència. Un informe de tot el que s’ha  anat fent com a administració, i veure si realment 
encara queden coses per fer. I convida a tots aquells companys que en tinguin ganes de 
conèixer exactament el que ha passat a venir en aquesta reunió.  
 
La regidora agraeix al senyor Ramon Arcau la tasca que fa de cuidar l’espai públic. Comenta 
que al més aviat possible es comprovarà el tema de les tanques caigudes per evitar qualsevol 
risc. Sobre el tema de neteja i dels cartells, li recorda que el cas que porta és un edifici privat.   
 
De l’última intervenció respecte la colònia Castells explica que ha tingut un procés de treball 
intern amb les persones afectades pel reallotjament. La informació no ha estat censurada a 
ningú, és que ha estat una informació en construcció. Es va fer una proposta, es va fer la 
comissió mixta de treball, amb els representants de veïns i veïnes i en el moment en què es va 
prendre una decisió, que és l’alteració de fases. Es va fer pública. Aquesta informació ha sortit 
a premsa, a TV3, a 8tv, per tant no ha estat un secret. Però  sí que hi ha hagut és una cura 
molt específica per cuidar aquells veïns i aquelles veïnes que estaven afectades i que el seu 
habitatge estava en joc. S’ha intentat donar una informació molt més acurada a aquelles 
persones que patien pel seu habitatge. I perquè es va veure també a la primera reunió i a 
través del diagnòstic, alguns malestars que creaven en aquestes persones afectades sobre el 
procés, sobre els canals de comunicació, sobre la informació, que no els arribava. I per tant, 
s’ha intentat  cuidar aquests canals d’informació amb aquestes persones afectades. Per 
exemple, explica que ara s’ha obert  l’oficina d’habitatge, un espai per aquells dubtes que 
puguin tenir al respecte de què passarà, quan passarà i per tant, era com una operació molts 
centrada en què es fa amb els habitatges i quin canvi o si s’havia de fer algun canvi en les 
fases que estaven plantejades inicialment. Es va fer un diagnòstic, tal com es va apuntar en 
aquella primera sessió plenària. S’ha compartit el resultat del diagnòstic, que parlava de la 
realitat soci-econòmica de les famílies, de la situació d’emergència habitacional, del que volien 
els veïns i veïnes i de quins problemes s’havien trobat en tot el procés de colònia Castells. Això 
ajuda a plantejar les mesures següents: la de crear l’oficina d’habitatge, donar la informació 
personalitzada, per exemple com en quins espais es poden prendre les decisions i també  es 
valora l’estat de les cases del passatge Piera i el carrer Equador. Aquestes es trobaven en una 
situació d’emergència habitacional més gran perquè les condicions econòmiques, eren de més 
urgència, per tant es decideix prioritzar començar per aquestes cases. Això no vol dir que els 
altres veïns quedin fora d’un plantejament de fases. Es prioritzen, i aquests veïns, aquestes 
unitats familiars,  que són  34 famílies que aniran a l’edifici blanc.  
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Ara comença la taxació conjunta. S’espera que en les properes setmanes, el canvi de protocol 
arribi a la Comissió de Govern. Un canvi que recollirà aquesta modificació de fases i per tant, el 
protocol no tindrà més variacions. Es respectarà  tot el treballat amb anterioritat pels veïns i 
veïnes que a més, havia estat consensuat, però que sí que incorporarà aquest canvi de fases 
per portar-ho a Comissió de Govern. A partir d’aquí comença la taxació conjunta, que s’espera 
poder acabar-la aquest any, per fer l’expropiació, el concepte és el pagament. Les 
expropiacions amb aquesta metodologia que és la taxació conjunta. El que no s’ha fet públic  ni 
s’ha comentat a la premsa, ni amb els veïns i veïnes és el cronograma complet. Primer, perquè 
la taxació conjunta, depèn de com vagi, si no hi ha al·legacions, pot durar uns mesos més o 
uns mesos menys però sí que s’està treballant per tenir la inversió suficient. Després de la 
taxació, les expropiacions de les famílies afectades per Colònia Castells. Comparteix el 
diagnòstic de que hi ha moltes més persones afectades i famílies afectades per la colònia 
Castells, però n’hi ha algunes afectades d’habitatge i n’hi ha algunes afectades d’altres 
maneres. Es pensa que és molt important que  puguin participar en decisions que els afectaran, 
com pot ser la reurbanització de la zona, o com pot ser tenir un projecte de memòria històrica 
de la Colònia Castells, que es vol recuperar.  
 
El director de Llicències i Espai Públic senyor Albert Bassas i Parcerisas explica a la Sra. 
Carmen Manrique que de la vorera d’enfront de Paideia, s’ha de dir que dins de l’àmbit de la 
Colònia Castells, a part de gestió d’habitatges també es fa gestió de carrers i urbanitzacions. 
S’ha de pensar que la Colònia Castells forma part d’un àmbit molt més gran, que és un sector 
de reforma interior, que agrupa vàries illes d’aquell entorn. En aquest sentit, va haver una 
primera fase d’expropiacions i de construcció d’equipaments, en els quals ja es van urbanitzar 
dos carrers, com era el carrer Equador i el carrer Montnegre i es va fer la urbanització també 
dels Jardins de Gaietà Renom. En aquest sentit, des de l’empresa municipal Bagursa, que és 
l’encarregada del desenvolupament dels temes de gestió, ja ha realitzat el projecte 
d’urbanització del carrer Entença, entre el carrer Taquígraf Serra i la Travessera de les Corts, 
que està en aprovació, i que per tant, amb el seu desenvolupament i la seva execució ordenarà 
totes les voreres d’aquest espai. Per tant, de moment pel que és l’enfront de Paideia, que es 
faran les tasques de manteniment de la vorera en el sentit actual, estem esperant el 
desenvolupament del projecte d’urbanització.  
 
La senyora Carmen Manrique comenta que tenia entès que la urbanització de les voreres era 
per compte de qui feia l'edifici. 
 
El director de Llicències i Espai Públic senyor Albert Bassas i Parcerisas  diu que la construcció 
dels edificis comporta el manteniment de les voreres. O sigui quan existeixen voreres i 
aquestes estan executades, com en aquest cas que les voreres les va executar el districte i les 
va fer amb formigó, d’una manera provisional, esperant el projecte d’urbanització, el que ha fet 
Paideia és mantenir aquestes voreres, res més. I s’acabaran d’executar quan es faci el projecte 
d’urbanització.  
 
La senyora Carmen Manrique torna a intervenir i comenta que la vorera la va fer la constructora 
que va fer l'edifici. 
 
El director de Llicències i Espai Públic senyor Albert Bassas i Parcerisas exposa que 
segurament la constructora tindria un interès privat  a l’hora de formalitzar la venda dels edificis 
tenir les voreres amb unes condicions millors. 
 
Seguidament el president dóna la paraula al senyor Saturnino Cuevas que saluda al  President, 
a la regidora i a l'audiència en general. Comenta que serà molt breu perquè el tema és molt 
llarg i molt endarrerit. Es tracta dels planejaments Bacardí i Danubi. Pel que fa al planejament 
Bacardí s'ha de seguir executant amb la seva especial incidència en la construcció de la 
residència Benavent "per a la gent gran i persones amb discapacitat intel·lectual", encara que 
per a això s'hagin de buscar fórmules de finançament entre les diferents administracions i 
disposar de mitjans econòmics per a la seva execució. Pel que fa a l'altre planejament Danubi, 
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s'ha de relacionar el seu desenvolupament amb la conseqüència de l'espai Barça i amb la 
construcció del nou Palau Blaugrana, creant noves fórmules d'accés al nou Palau Blaugrana en 
espais públics lliures. Com a primera fase, s'ha d'obrir el carrer Danubi entre els carrers 
Travessera de les Corts, Cardenal Reig i Sena, i a la segona fase  tota la resta. És evident que 
el tema és complex, llarg i no fàcil. Pel que fa al pagament del Danubi, que té aproximadament 
una superfície de 21.000 metres, es demana que tingui una distribució aproximada en la 
proporció següent: 50% hauria de ser espai públic, 25% espai municipal per a equipaments, i 
l’altre 25% de nova, que són els espais que ocupa el privat, l'edificació existent, i la nova 
construcció. Felicita  si s’aconsegueix i  espera que no s'adormin.  
 
El president dóna les gràcies al senyor Saturnino Cuevas i cedeix la paraula al senyor Josep M 
Guillumet. 
 
El senyor Josep M Guillumet comenta dues qüestions: la primera indica que, estan molt 
contents de que el tema del carrer Tries i Giró hagi començat a caminar una altra vegada, 
perquè diu que arribant a la darrera legislatura es va fer com una mena de pacte, que no era 
pacte, que era un escrit, que era necessari,  i ara s’ha començat a moure pel que ha dit la 
regidora. Respecte a aquest tema  estan molt contents. Fan dues peticions, una: estar 
informats dels diferents passos que es van fent i oferir la seva col·laboració amb tot el que sigui 
necessari i que es vulgui per part de l’ajuntament. Després un altre tema molt important, que és 
complementari d’aquest, és el tema de les zones verdes existents en el carrer Keynes. 
Aquestes zones estan reivindicades per l’associació de veïns des de fa més de 30 anys. 
Aquestes zones verdes que són propietat de la UB i que estan utilitzades pel CSIC i pel 
ministeri, tenen quasi més de 5.000 metres quadrats, per tant, és un tema molt important, no 
només pel barri, sinó pel districte i per Barcelona i estan situades estratègicament al costat del 
Palau Reial. Allà ja se sap que hi ha molts estudiants, hi ha molt veïnatge, hi ha molt pas i 
realment ara no serveixen absolutament per res. Només serveixen perquè s’han instal·lat unes 
barraques del CSIC. Aquestes barraques estan sobre zones verdes i de vegades són 
construccions fixes, d’obra, en una zona verda no es pot fer cap construcció d’obra.   Incideix i 
demana se cedeixin aquestes zones verdes, si es pogués fer en aquesta legislatura, tots 
estarien molt contents. Vol saber quines obres tenen llicència i quines no, quines són 
provisionals, encara que siguin provisionals han de tenir llicència d’obra provisional, fer un petit 
estudi. Comenta que presentarà un escrit amb totes les sol·licituds que volen perquè quedi 
constància. 
 
El president agraeix la intervenció al senyor Josep M Guillumet i dóna la paraula a la senyora M 
Assumpció Blanco. 
 
La senyora M Assumpció Blanco comença agraint al senyor Cambronero les gestions 
realitzades ja que al final li va trucar el senyor Vendrell, de parcs i jardins. Van parlar i sí que ho 
arreglaran, perquè hi ha massa arbres en un espai tan petit. Li va comentar que això era un 
disseny que fan els tècnics de l’Ajuntament, que quan dissenyen on han d’estar posats els 
arbres, no tenen en compte l’espai. I clar, amb els metres quadrats que hi ha allà, 16 arbres és 
massa. Ells el que faran és: talaran 8 d’aquests arbres que estan malament, perquè els altres 
floreixin millor. Després, la segona qüestió que exposa sobre el tema de l’àrea verda i blava al 
barri  és que està d’acord amb la regidora en part, de que primer són les persones, després les 
bicicletes, després el transport públic, etc. La zona universitària, és un continu desplegament 
de gent, molta gent, moltes persones. Venen a estudiar, a treballar, a contactar, etc. Hi ha 
només una petita zona d’àrea verda, que està sempre plena perquè els senyors de BSM doncs 
passen molt poc sovint, i a vegades posen un tiquet de 2 euros i t’hi passes tota la tarda 
tranquil·lament. Però a ella li és igual si paguen, o no paguen, perquè considera que això és un 
problema de l’Ajuntament, si recapten o no. Però el cas és que quan volen anar a comprar o fer 
alguna cosa al barri de Pedralbes per fer barri, han d’anar a peu i si venen carregats agafen un 
taxi, o bé el que fan és agafar el cotxe i anar al Corte Inglés, que al cap i a la fi està allà mateix i 
tenen més mobilitat. Llavors, van demanar també fa molt temps que la nostra petita zona verda 
pogués ser inclosa en la zona 13, que és la zona d’allà, perquè poguéssim anar a comprar, que 
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allà hi ha molt més comerç i tenir el mateix tiquet ja que no s’amplia més la nostra zona. 
Pregunta si podria ser factible. Vol saber si seria possible tenir una reunió amb BSM per mirar 
què es podria fer. I després també una altra cosa, hi ha molts veïns que viuen a la zona de dalt 
del Quartel del Bruc, que també són del barri. Aleshores quan han d’anar a la farmàcia o 
simplement a carregar alguna cosa de les dues botigues que hi ha, no poden baixar amb el 
cotxe perquè han de pagar i estan al mateix barri. Clar és que els veïns tenen mig carrer Tries i 
Giró i un carrer petit que és Joan Obiols, d’àrea verda. Fa anys que estan demanant que 
ampliïn més la zona, perquè no només són els veïns, són els de dalt també, que tinguessin el 
tiquet i poguessin anar. Pregunta com es podria fer això. Pregunta si poden demanar una 
reunió per veure in situ amb ordinador o com sigui, si poden avançar més àrea verda, Àrea 
blava. Perquè hi ha molta gent que ve i està una estona, no cal que pagui tant com a l’àrea 
verda. Tenen el correu electrònic de l’associació de veïns, que en Josep Maria Guillomet també 
els hi va donar i tenen el seu. Agrairia tenir una petita reunió al més aviat possible, si pot ser 
abans de l’estiu. 
 
El president agraeix a la senyora M Assumpció Blanco la seva intervenció i cedeix la paraula al 
senyor Francesc Pou. 
 
El senyor Francesc Pou comenta que vol parlar per segona vegada de la mala gestió, al seu 
parer, de l’espai públic de la plaça Concòrdia. Explica que fa un parell de consells de barri va 
venir i va exposar els seus motius, que era la sobre-utilització d’aquest espai per fer concerts a 
la nit als joves, amb barres de cervesa, etc. I va fer més èmfasi en una activitat molt molesta, la 
dels tabalers. Suposa es recordarà perquè la regidora va ser molt sensible dient que ella també 
era, entre cometes, víctima d’aquells sorolls i que entenia la seva reclamació. Va fer el 
comentari a la persona del seu equip responsable de gestionar les activitats festives i va dir: 
“preneu nota de la solució que proposa el Sr. Pou”, que era que les tabalades fossin sempre 
amb recorregut i no fossin estàtiques, perquè es queixava de que de vegades estaven 40 
minuts tocant el tambor a la plaça Concòrdia, cosa que és certament molesta. Passats 2 mesos 
aproximadament, el dia 9 d’abril, fa pocs dies, es va celebrar a la plaça Concòrdia una reunió 
de tabalers que més ni menys va durar 3 hores seguides, s’havia queixat d’actuacions de 40 
minuts i se’n va fer una de 3 hores. La seva sorpresa és que el dia que va queixar-me per 
primera vegada, semblava que l’acollida de la seva proposta era satisfactòria per part de 
tothom, que era una cosa que s’estudiaria, que és cert, que això molesta molt, i que es miraria 
d’incorporar la seva proposta. Dos mesos després, 3 hores seguides, rematades amb un 
concert de rock que comença a les 23 hores i acaba a les 2 hores de la matinada. Una 
contradicció pura a les seves peticions de feia justament 2 mesos. Vol saber com està aquest 
tema, si s’hi pot fer alguna cosa, quina solució s’està pensant per aquest tema que molesta als 
veïns de la plaça Concòrdia i rodalies.  
 
El president dóna les gràcies al seu Francesc Pou per la seva intervenció i cedeix la paraula a 
la regidora perquè contesti les últimes quatre preguntes. 
 
 
La regidora primerament contesta al senyor Saturnino Cuevas i diu que aquestes dues 
oportunitats, són pel barri i per tot el districte  i fins i tot, més enllà del districte, perquè un està 
tan proper a L’Hospitalet que serà d’ús també pels ciutadans i ciutadanes d’Hospitalet. 
Igualment, compartir la preocupació i la necessitat de la residència Benavent. Comenta que 
s’està treballant des del primer dia i que no són temes que siguin senzills de tirar endavant, 
primer per dificultats òbviament de necessitat d’inversió i després de processos de negociació 
també amb privats, doncs perquè un dels casos, alguns estan afectant, ambdós estan afectant 
habitatges i també equipaments que són de propietat privada. Diu que també es plantegen com 
a oportunitats que en un moment donat poden entrar en negociacions, perque ara venen obres 
amb l’espai Barça, equipaments o espais que estan a prop. Realment no hi ha res tancat, 
considera que ara venen oportunitats que han de saber treballar i negociar per posar-les en 
valor però són grans temes que malauradament ni avui ni els propers mesos estaran 
solucionats. Però sí que s’ha d’anar treballant perquè siguin espais pel barri i aconseguir que 
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tirin endavant. Considera que tant de bo es pugui tenir un conjunt d’equipaments nous pel barri 
i nous espais i que els habitatges no es vegin afectats per planejaments quan no és el desig de 
la família. I compartir també, Benavent és una de les preocupacions tant quan es negocia o es 
posen les prioritats de ciutat a altres institucions tant quan es planteja que poden haver-hi 
oportunitats d’inversió de tercers, i per tant, compartir la preocupació. 
 
Comenta al senyor Josep M Guillumet, que és molt important aquesta col·laboració amb 
l’associació de veïns. I els passos a seguir a nivell tècnic i a nivell polític. Explica la importància 
que té que els veïns facin aquest posicionament per escrit perquè és la manera de tirar 
endavant expedients o de començar expedients per part del govern. Aquest és el desig, però 
és que s’ha d’anar amb l’associació de veïns de la mà a fer una reclamació. I en aquest sentit, 
s’imagina com tot un paquet, incloent la zona verda, per poder-ho treballar tot conjuntament. 
Diu que no serà una negociació fàcil, es necessari tenir voluntat de pacte  i també capacitat de 
negociació, de confrontació fins i tot. Del que poden ser interessos contraposats entre el que 
planteja la propietat que en aquest moment que li està donant el seu ús, i el que l’Ajuntament, i 
els veïns i veïnes defensen. Agraeix aquest escrit, que ajuda també a sistematitzar les 
demandes. 
 
Contesta a la senyora Maria Assumpció Blanco respecte al tema de les zones verdes i agraeix 
als veïns i veïnes l’ajuda per detectar les imperfeccions de la zona verda i els possibles  efectes 
negatius, que té un nom que es diu efecte frontera. Recull la proposta i es buscarà una solució 
juntament amb BSM.  
 
Finalment respon al senyor Francesc Pou, reconeix que el 9 d’abril va assistir a la tabalada, 
perquè va entendre que és una trobada anual. Però que òbviament que l’entenia aquell dia i 
l’entenc ara. Va comentar que s’han d’equilibrar els espais públics, està d’acord en que plaça 
Concòrdia té un ús intensiu. Aquella tabalada va tenir una part de cercaviles, que també va 
anar a  la plaça Comes. És difícil fer aquest equilibri a l’espai públic, els tabalers doncs és una 
activitat del districte, que té molt d’arrelament, que hi ha entitats que porten molts anys 
treballant i fent aquesta activitat, que forma part del districte, de la tradició, i de la cultura 
popular del districte, i per tant, la dificultat és trobar l’equilibri, com els concerts, com altres 
activitats que causen soroll als veïns i activitats que poden ser sorolloses o, fins i tot, per 
persones com ell molestes, directament. Li sap greu que tingui aquest efecte en la seva 
persona però diu que és partidària de trobar equilibris entre els espais i ho parlarà amb la 
comissió de festa major. 
 
El president posa fi a aquesta darrera intervenció i dóna la paraula al senyor Díaz 
 
El senyor Díaz expressa la seva conformitat amb el criteri de que primer sigui el vianant, el 
ciutadà, després la bici, després el transport públic. Però el que sí que demana és que quan 
s’implementi un carril bici, hi hagi tot un paquet de mesures accessòries que també 
s’implementin. La majoria d’aquestes mesures complementàries no són res més que 
comunicació i pedagogia. No demana cap inversió econòmica, sinó que quan s’implementi un 
carril bici, allà on s’implementi, es faci pedagogia del que és un carril bici i perquè serveix. 
Prioritza per la sostenibilitat de la ciutat, i no s’oposarà mai a una implementació de carrils bici, 
però el que sí que demana és que això vagi acompanyat de comunicació i que els veïns se 
n’assabentin de per què es fa, senzillament això, s’evitarien moltes de les queixes que  han 
arribat. És conscient de que avui en dia, i de cara al futur més, quan algú compri un cotxe ha de 
saber que li ha de buscar un allotjament també al cotxe. O sigui, que el carrer és de tots i no és 
de ningú.  
 
El president li agraeix la intervenció i dóna la paraula al senyor Jose Luis Calvo.  
 
El senyor Jose Luis Calvo demana perdó perquè ha arribat una mica tard i després de saludar 
a tothom vol saber en quina situació està el tema de la il·luminació del carrer Gran Via Carles 
III. També pregunta per què es continua mantenint el nom al carrer de Mejía Lequerica, un 
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senyor que era anti-femenista i a més xenòfob quan s’estan canviant nefastament el nom 
d’alguns carrers. 
 
El president agraeix la seva intervenció i dóna la paraula a la regidora. 
 
La regidora contesta al senyor Jose Luis Calvo que al començament de la sessió s’ha fet 
devolució de quatre qüestions que havia comentat a la sessió anterior, el gir de l’autobús al 
carrer Carles III, el tema de la il·luminació que li semblava molt pobre i pel carrer Maternitat i 
Joan XXIII. Sobre el tema que comenta el director de Llicències i Espai Públic senyor Albert 
Bassas i Parcerisas li donarà més detalls ja que ha  explicat que s’ha fet un recanvi massiu de 
l’enllumenat del sector Carles III per sobre de la Diagonal i entre Sabino Arana i Travessera de 
les Corts. 
 
El director de Llicències i Espai Públic senyor Albert Bassas i Parcerisas confirma que des de 
l’enllumenat han informat que s’han canviat tots els llums de tota la Gran Via de Carles III. Dins 
del manteniment anual li tocava a la Gran Via de Carles III, es van canviar totes, les foses i les 
no foses, per noves. 
 
Finalment, el president s’acomiada de les persones assistents i, no havent-hi més intervencions 
ni preguntes i essent les 20.00 hores, aixeca la sessió, del que certifico. 
 
 
 
     Vist-i-plau        La secretària 
   El president 
 
 
 
 
 
Francisco Sierra López      Meritxell Cusí i Pérez 
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