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ACTA NÚM. 3/2016 
 

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 22 de juny 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’Im senyor Agustí Colom Cabau, 
regidor del Districte de les Corts, així com el gerent del Districte senyor Joan Cambronero 
Fernández, 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, Antoni Coll Tort, Rodolfo Mancho Iglesias, Èric Manzano Casalins, Matías Ramón 
Mendiola, Pau Guix Pérez, Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero Sánchez, Míriam 
Casanova Domenech, Xavier Cañigueral Gonzalez, Marc Faustino Vidal, 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 i excusen la seva absència les senyores Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura Gol, 
Sònia Reina Sánchez i el senyor Cristian Saiz Fettahauer. La senyora Yolanda Viñales 
Verde també es troba entre el públic. 
 
El president dóna la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió donant-li la 
paraula al regidor, senyor Agustí Colom, perquè faci la seva presentació al Districte. 
 
El regidor, senyor Agustí Colom, agraeix al president el torn de paraula i comenta que 
alguns dels presents ja el coneixen ja que només entrar al Districte ha estat als tres consells 
de barri. Explica que ha hagut un canvi d’un company, que ja havia iniciat com a govern una 
política de canvis i d’actuacions en aquest Districte, i com la política és de govern, per tant 
se segueix, i és única. Diu que en aquest sentit, tot allò que s’ha estat treballant des de 
l’equip de la companya Laura Pérez  no només es valora per la feina feta sinó que a més se 
li dona continuïtat a tot el treball que s’ha fet. Sempre, òbviament, pot haver-hi aquelles 
particularitats que en posa cadascun a les diverses actuacions però, en tot cas, des del punt 
de vista de les polítiques, no n’hi ha cap tipus d’afectació. Les polítiques les seguiran, les 
treballaran, les combinaran i iniciaran de noves, algunes de previstes i altres que les aniran 
treballant. També n’hi ha una part important de feina que és a través del PAD i, per tant, 
això també obrirà el camí de allò que han de ser les actuacions a la resta del mandat, i en 
aquest sentit n’hi haurà una continuïtat. Respecte al treball que s’ha fet, en els tres consells 
de barris ja es va apreciar ràpidament l’estima que en tan poc temps, en un any, havia 
aconseguit la regidora per part dels veïns i les veïnes i la valoració de la seva feina, i ell 
només pot sumar-s’hi i intentar com a mínim fer-ho el millor possible i poder arribar a fer-ho 
com ella ho va fer.  
Afegeix que li ha comentat al president que sap que a vegades el fet de que es demani la 
paraula en la mateixa sessió, pot portar a que hi hagi més dificultat per poder respondre a 
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les demandes fetes, a les preguntes, i això a vegades significa que es contesti a la propera 
Audiència Pública que és al cap de dos mesos. Proposa un procediment que l’han fet en 
alguns altres districtes i que funciona sense anar en detriment d’aquesta agilitat que també 
dóna el fet de que es pugui venir el mateix dia de l’audiència i pugui preguntar allò que 
cregui convenient. En algun altre districte, el que es fa és que n’hi ha la possibilitat de fer 
aquesta pregunta amb una anticipació de 48 hores, amb la qual cosa s’asseguren que en 
aquella mateixa audiència se li contestarà. S’habilitarà un correu electrònic per facilitar al 
màxim aquesta possibilitat, i en tot cas, o bé a través del correu electrònic o bé 
presencialment, aquells de vostès que ho vulguin fer amb aquesta anticipació, des de les 
seves entitats si n’hi ha representants, o qui vulgui fer-lo amb aquesta antelació, el regidor 
garanteix que la resposta es farà segur en la pròpia audiència. Per a aquells que utilitzin el 
mecanisme del mateix dia, no n’hi haurà cap problema. En la mesura del possible es 
contestarà –a vegades a l’audiència no només es fa una pregunta, o un suggeriment, és 
planteja una inquietud o qualsevol qüestió- o es prendrà nota i també se li donarà resposta 
en les successives audiències o en els consells de barri. S’anirà donant també explicacions 
de la continuïtat o del seguiment de qualsevol qüestió: a vegades n’hi ha temes que s’obren 
a partir del debat de les preguntes de l’audiència, de les inquietuds, però que no n’hi ha una 
resposta immediata perquè el que es demanda és bàsicament una actuació, i aquestes 
actuacions sovint es demoren en el temps perquè les coses necessiten el seu temps. Però, 
en tot cas, quan es tingui aquest correu que s’està habilitant i que estarà en la convocatòria 
i, per tant, podran disposar d’ell i, com això, tot el que sigui per millorar l’eficàcia d’aquestes 
audiències o també qualsevol altra qüestió que tinguin de suggeriment serà atesa i es podrà 
valorar. 
 
El president, abans de començar la sessió, també dóna la benvinguda al senyor  Antoni Coll 
com nou conseller tècnic del Districte de les Corts. Li desitja molta sort i molts encerts en la 
seva feina. També agraeix la tasca feta de la senyora Tatiana Guerrero que serà ara a 
“casa gran”. Seguidament, passa a donar la primera paraula al senyor José Luis Calvo. 
 
El senyor José Luis Calvo agraeix el torn de paraula i torna a repetir una reclamació que ja 
va fer ja en una altra Audiència Pública, i que els van dir que s’havia solventat i realment no 
s’ha solventat. És el tema de la il·luminació del carrer Gran Via Carles III. Es van reposar 
algunes bombetes que estaven malament, però demana substituir totes les bombetes per 
LED’s. Sap que a Barcelona s’han substituït molts carrers per LED’s i han fallat, perquè són 
de mala qualitat. Els LED’s n’hi ha de bona qualitat i de mala qualitat: els de bona qualitat 
tenen 30.000 hores d’ús continuat, i s’amortitzen ràpidament.  Això sí: s’han de comprar els 
LED’s correctes, no els defectuosos. Després parla d’un altre tema: el carrer Mejía 
Lequerica que no sap com no es canvia el nom, perquè el senyor Mejía Lequerica si es 
llegeix el que va dir sobre les dones és que no s’acaba d’entendre com les feministes no 
s’han posat en contra d’aquest carrer. 
 
El president l’interromp i li comenta que creu que parla del carrer Sabino Arana. 
 
El senyor José Luis Calvo rectifica i agraeix la correcció. Considera que el nom del carrer 
Sabino Arana s’ha de canviar d’una vegada per sempre, perquè no pot ser que un senyor 
xenòfob avui dia tingui un carrer, i al mateix temps masclista. I finalment, agraeix en part 
que s’hagi tret la cursa de ciclisme. No està en contra de les curses de ciclistes però està en 
contra de tancar un carril, precisament els carrils de les dretes, que són on tenen la sortida 
els pàrquings. Sap que han hagut queixes. Ell mateix en una ocasió va deixar el cotxe molt 
lluny perquè l’endemà següent havia de sortir d’hora. Creu que n’hi ha moltes protestes per 
aquest tema i va recollir moltes signatures en el seu moment. Per això la felicitació és 
parcial, no perquè hagin tret la cursa de ciclisme, només perquè al menys es pot sortir i 
poden circular els autobusos.  
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Contesta el regidor, senyor Agustí Colom i, sobre el tema de la il·luminació, diu que n’hi ha 
dues qüestions: una és que és un projecte de ciutat i d’estalvi energètic, i per tant des de 
ciutat s’està plantejant la substitució dels llums en els diferents carrers de la ciutat en funció 
d’anar millorant l’eficiència energètica, perquè siguin cada vegada llums de més baix 
consum i per tant d’estalvi. Es fa a nivell de ciutat, i es fan diferents programacions, i quan 
correspongui es farà i es valorarà. Òbviament, l’Ajuntament de Barcelona no compra les 
bombetes a cap basar; totes tenen la seva garantia i, a més, es fan licitacions. Per tant, són 
bombetes que han de reunir unes condicions. Si n’hi ha qualsevol defecte de fabricació no 
és un problema de baixa o mala qualitat i n’hi ha unes garanties i s’esmenen aquests 
defectes. Sobre el cas particular de la Gran Via, en el seu moment es va revisar el grau 
d’il·luminitat que tenia en els diferents trams. Es va verificar que era correcta, que és un 
concepte diferent, i està establert quin ha de ser el grau. Ja s’aniran substituint a mesura 
que correspongui.  
 
Sobre el tema del carrer Sabino Arana com qualsevol altre nom, a la ciutat n’hi ha una 
comissió de nomenclàtor. Ha sortit en diverses ocasions i, des d’aquest govern, òbviament 
considera que els carrers de la ciutat quan es dóna el nom d’una persona és per honrar la 
seva memòria i, per tant, és obvi  que aquelles persones a les quals se’ls honra la memòria 
han de tenir una memòria que sigui honrosa. Si n’hi ha personatges que es considera que la 
seva memòria no és suficientment honrosa com podria ser el cas que s’estava establint, hi 
ha una comissió que, amb tots els criteris objectius, ho verifica i, per tant, fa les propostes 
que corresponen. N’hi ha la voluntat de revisar algunes situacions, i pot ser aquest o pot ser 
altres noms però, en tot cas, es fa dins d’un marc, amb experts que valoren totes les seves 
actuacions i seguint un procediment. Diu que, igualment, pren nota d’aquest suggeriment i 
s’elevarà al que serà la ponència de nomenclàtor per si consideren oportú verificar aquest 
nomenament, i en tot cas si correspon substituir-lo o no.  
 
El senyor José Luis Calvo diu que han substituït 300 fluorescents de pàrquing per LED’s; 
que ha estat ell qui ha fet la proposta i que en tres mesos havien amortitzat allò que 
consideraven en any i mig. També repeteix que ha parlat amb especialistes sobre aquest 
tema, i que li han dit que realment n’hi ha carrers que s’han posat i s’han espatllat.  I sobre 
el tema de les comissions considera que sempre estan igual, que s’hauria de canviar el nom 
del carrer de Sabino Arana. 
 
El regidor senyor Agustí Colom li diu que hi ha una diferència fonamental que s’ha de tenir 
presenta: l’Ajuntament de la ciutat no és casa nostra, no és el pàrquing. La ciutat funciona 
d’altra forma; n’hi ha uns processos per a tota la ciutat  i n’hi ha uns programes i s’està 
canviant amb criteris objectius d’eficiència. Aleshores això s’està fent i arribarà al seu carrer 
quan toqui i correspongui. També hi ha uns pressupostos que quan s’aproven i es fixen les 
quanties se seguirà el ritme que correspon. I el mateix succeeix amb el nomenclàtor. Per 
sort, a la ciutat no és la voluntat d’un veí o d’una persona, sinó que hi ha tota una comissió 
que garanteix que quan es posa un nom tingui unes certes garanties, i quan es verifica a 
posteriori que aquest nom potser no té l’honorabilitat que correspon, també es fa. Per tant, 
es pren nota dels seus suggeriments però a la ciutat de Barcelona n’hi ha un milió sis-
centes mil persones que hi viuen i els criteris es fan de  forma objectiva i tenint en compte a 
tothom. 
 
El president dóna la paraula al senyor Pedro Alonso Velasco. 
 
El senyor Pedro Alonso saluda a tothom i diu que representa a la Coordinadora 
d’Associacions de Veïns de les Corts. Exposa diferents temes que ja ha comentat en altres 
audiències. En primer lloc parla del tema de la mobilitat a través dels autobusos  i diu que el 
Districte està ben comunicat però funciona malament. Del  57 i 157, que avui acaben en 
Cardenal Reig, comenta que no té lògica que allà hi hagi una parada per la gent que ha 
d’anar als pobles del Llobregat i allà no hi arriba ningú si no va expressament i, per tant, la 
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parada hauria d’estar a Riera Blanca que és on han d’estar els autobusos perquè allà està 
el metro, i automàticament es pot fer la combinació. Tampoc coincideixen amb el tramvia en 
Ernest Lluch perquè hi ha bastant distància -pensa que això està en tràmit, però ha ser un 
tràmit molt lent perquè no arriba-. I el mateix que passa amb aquests dos autobusos passa 
amb l’H10 que, lògicament, en comptes d’acabar a l’avinguda de Madrid 150 metres 
endavant, ha d’estar tocant a Collblanc. Sap que això és un problema amb l’Ajuntament de 
L’Hospitalet, però considera que s’ha d’arribar a un acord, perquè el Districte tingui les 
parades on realment correspon. De l’H8 diu que és un autobús que fa un recorregut molt 
llarg. Continua amb més autobusos: del 54 comenta que té una freqüència que no és la que 
correspon; fa un recorregut molt llarg –poc a poc s’ha anat estenent cada vegada més- i 
lògicament si la flota no s’amplia, el recorregut té unes freqüències molt més llunyanes. Per 
altra banda afirma que el D20 funciona correctament, és un autobús amb freqüència de sis 
minuts malgrat que té un llarg recorregut. Finalment dues coses més: del 50 comenta que 
tampoc funciona malament, aquest va substituir a l’H12 que feia un recorregut llarg, i ara 
aquest permet enllaçar amb la plaça Espanya i manifesta que quan les coses funcionen bé 
s’ha de reconèixer. I el problema més gran, troba que  és el bus 75. Aquest bus comunica el 
barri de La Maternitat - Sant Ramon amb Sarrià; la freqüència de sortida al moment àlgid és 
de 20 minuts i als moments vall que diuen, 30 minuts; el recorregut és llarguíssim, perquè 
surt de Riera Blanca, i arriba a El Corte Inglés, i després torna a la Zona Universitària. 
Afirma que és innecessari anar a El Corte Inglés, ja que hi van l’H12 i s’apropa el l’H8. 
Manifesta que s’ha de posar un autobús nou que porti als veïns de la zona a Sarrià 
directament.  
 
El següent tema és el de les bicicletes del que cada dia se escolten problemes ocasionats 
per aquestes. Darrerament ha hagut algun ensurt amb persones mortes i el que  demana 
és: primer, que si s’ha de promocionar la bici –que a ell li sembla fantàstic perquè no 
contamina i ajuda a que la circulació sigui més fluïda, i la gent que li agrada la bicicleta pot 
fer-la servir- l’Ajuntament haurà de trobar el camí. Reconeix que s’estan fent coses: ara s’ha 
obert al carrer Joan Güell, hi ha un projecte al carrer Pisuerga, perquè avui el carril bici per 
la part de dalt va per l’avinguda de Xile però s’acaba allà, a la rotonda, i és lògic que arribi a 
la carretera de Collblanc baixant pel carrer Pisuerga. Aquestes obres s’han de realitzar de 
pressa ja que ara van per les voreres. Diu que els ciclistes no compleixen les normes en la 
majoria dels casos, sobre tot la gent jove, i s’ha de regular, que hagin de pagar una xapeta 
que els identifiqui i després una assegurança que, quan facin un mal, pugui ser cobert, però 
s’ha de defensar als vianants, que les voreres són realment pels vianants, no pels ciclistes. 
Els ciclistes han d’anar per la calçada, hauran de tenir el seu lloc. 
 
També comenta el tema dels PERI’s que hi ha pendents al Districte. Diu que el PERI 
Danubi està pendent de desenvolupar. És l’únic espai que el barri de Maternitat - Sant 
Ramon té per fer algun equipament i, per tant, si s’ha de fer una escola bressol, si s’ha de 
fer un institut, si s’ha de fer algun servei necessari, s’haurà de regularitzar el PERI. I també 
parla del PERI Bacardí que fa molt temps que es va començar i encara hi ha una part de 
parcel·la que està ubicada entre el carrer Arizaga i el carrer següent pendent d’expropiar. 
Molt important és el tema de la residència que té reservat el seu espai, es va fer el 
pressupost en el seu dia i ha quedat paralitzat ja que la Generalitat no té fons per iniciar-lo i 
considera que s’ha de buscar una fórmula que permeti tirar endavant el projecte.  
 
Finalment parla del tema de La Masia: considera que no pot ser que el Barça, que és un 
equip amb història i pedigrí vulgui modificar la façana d’una masia; que pràcticament no en 
queden al barri i que aquest porxo que volen fer per guanyar uns metres suposa transformar 
la masia del Barça en la casa d’una persona amb diners de Sant Feliu de Guíxols a prop de 
la platja, amb un gran porxo. El que no poden es desfer una façana que mostra el que és 
una casa, una masia catalana. S’ha de defendre de la mateixa manera que es va fer a Can 
Déu. Està rehabilitat com era fa cent anys o cent cinquanta.  
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El president dóna les gràcies al senyor Pedro Alonso per la seva intervenció i cedeix la 
paraula al regidor senyor Agustí Colom. 
 
El regidor senyor Agustí Colom comença donant resposta al tema de mobilitat i diu que del 
tema dels autobusos  57 i el 157 ja hi ha resposta positiva però s’ha d’executar. El tema de 
l’H10 de que hi ha un assumpte amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, comprovarà què passa. 
Respecte a la qüestió de freqüències, pren nota i parlarà amb TMB de quina és la situació, 
veure quines explicacions donen i farà una resposta d’aquestes incidències.  
 
Sobre el tema de les bicicletes coincideix en alguns aspectes amb el senyor Pedro Alonso. 
Evidentment, l’Ajuntament fomenta l’ús de la bicicleta perquè és un transport totalment 
sostenible, saludable que permet fer exercici i té moltes virtuts. Explica que l’Ajuntament 
promociona l’ús de la bicicleta, no l’incivisme ni el mal ús de la bicicleta. Comparteix el 
concepte de que és un vehicle i el peató és qui té preferència en tots els aspectes. I de la 
mateixa manera que en altres aspectes sempre hi ha qui fa bon ús i després n’hi ha uns 
pocs que no en fan bon ús com el que va en cotxe i no circula bé en cotxe, el que va en 
moto i no circula bé en moto, el que puja a l’autobús i es posa a bloquejar; sempre n’hi ha 
alguns comportaments incívics que s’han de treballar perquè aquests comportaments siguin 
el més reduïts possibles. S’ha de fer pedagogia i, òbviament, també amb les bicicletes 
perquè és un vehicle. Moltes vegades hi ha casos d’incivisme que són per a ells mateixos, 
per exemple saltant-se algun semàfor en vermell. Són persones que realitzen actes 
d’irresponsabilitat; però no es pot elevar a categoria els comportaments incívics d’unes 
poques persones. L’Ajuntament té la voluntat d’ampliar; de fet es vol passar -ara n’hi ha al 
voltant de 100 km de carril-bici a la ciutat- a 350 Km. Per tant, s’està treballant de forma 
decidida en ampliar els seus espais, i allà on tenen espai propi han de circular pel seu 
espai, i allà on l’espai és compartit l’han de fer amb el mateix criteri que pels vials, per la 
calçada, han de ser els vehicles més grossos i més poderosos -el cotxe- qui ha d’anar en 
compte, i guardar les distàncies amb la bicicleta o amb les motos. Llavors, on és la bicicleta 
enfront del peató, ha de guardar aquell comportament que faci que es pugui compartir 
espais; i per tant en aquest sentit s’està fent. Sobre el tema de la matrícula no està en 
aquests moments previst; s’ha de pensar que la major part de la gent que utilitza una 
bicicleta a la ciutat és a través del bicing. El bicing no té una propietat des del punt de vista 
de l’usuari: és del conjunt dels ciutadans. En el cas del bicing està ben identificada la 
persona perquè és l’usuari d’aquella bicicleta, té el carnet i se sap, per tant qui és. En 
aquest sentit no n’hi ha cap problema. I en el tema de les assegurances, el bicing ja en té, i 
en tot cas, moltes persones tenen les seves assegurances privades a la llar i cobreix en 
aquest sentit; però és una protecció d’una responsabilitat d’un enfront als demés, no als 
tercers. 
 
Sobre el tema dels PERI’s: el Danubi s’està treballant i s’està desenvolupant per trobar una 
solució ben aviat. Respecte als equipament tant a Danubi com a Bacardí que són 
equipaments de la Generalitat, n’hi ha una política de l’Ajuntament d’exigir a la Generalitat 
que compleixi en aquells compromisos perquè al cap i a la fi la Generalitat té una 
responsabilitat respecte als ciutadans de Catalunya i, per tant, també respecte als ciutadans 
de Barcelona que ha d’anar cobrint. Òbviament, respecte als pressupostos, no hi ha excusa 
dir que no hi ha diners; la Generalitat té un pressupost de 28.000 milions, i amb aquests 
28.000 milions prioritza les despeses que vol gastar i per tant ara la reivindicació, i aquest 
tema en tot cas és una prioritat. Explica que com a regidor de la ciutat li ha de demanar que 
atengui aquells compromisos que té amb la ciutat i amb l’Ajuntament de Barcelona, i aquest 
és un debat que s’ha tingut a vegades amb el veïnat, però és el debat una mica fàcil de dir: 
com la Generalitat no ho vol fer que sigui l’Ajuntament qui substitueixi i aquest és un mal 
camí. Per tant, assegura que s’ha fet tota la pressió i que continuarà des d’ara i s’ha 
demanat al Districte tenir tota la relació d’equipaments i quan es facin les taules bilaterals 
amb la Generalitat a través de les àrees i els districtes s’anirà plantejant els equipaments 
que són necessaris, tant des del punt de vista de la residència de gent gran del carrer 
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Benavent com les necessitats que hi ha a la ciutat en temes d’instituts. En el Districte 
concret de Les Corts, l’institut de Les Corts. L’escola bressol sí que és competència de 
l’Ajuntament; s’està treballant també en el Pla d’equipaments del Districte pels propers 
anys, i per tant dintre d’aquest pla s’incorporaran aquests equipaments.  
 
I sobre la Masia pren nota de les inquietuds que crea al Districte i estudiarà la proposta des 
del punt de vista d’urbanisme, de paisatge urbà, què és allò què s’ha aprovat. 
 
El president cedeix la paraula a la senyora Carmen Esteban Pérez. 
 
La senyora Carmen Esteban explica que a l’octubre va venir aquí per fer una denúncia ja 
que fa uns quants anys van arreglar la plaça Rosés i la van fer nova, -fa cinc o sis anys, no 
fa més- i van deixar cinc bancs d’aquells antics al carrer de Déu i Mata on està la biblioteca i 
el col·legi de Santa Tereseta, que estan que cauen al terra. Que només són cinc bancs, que 
els ha comptat, i que de l’avinguda Sarrià a Francesc Macià se n’han posat 70, que no hi ha 
ni la meitat ocupats mai. Sol·licita que es canviïn, com ja va fer constar a l’octubre quan va 
portar més de dues-centes signatures i comenta que hi caben uns quants bancs més i que 
si pot estar solucionat abans de les festes del barri que són a l’octubre.   
 
També demana que els tres mesos d’estiu es posi el autobús 59 gran, no només els 
dissabtes i diumenges ja que l’utilitzen moltes persones i va ple. 
 
El president dóna la paraula al regidor senyor Agustí Colom. 
 
El regidor senyor Agustí Colom contesta dient que es mirarà com estan aquest bancs, el 
seu estat, i òbviament si no estan en l’estat que haurien d’estar per servir, per seure, 
demanarà que es substitueixin. 
 
El president dóna la paraula al senyor Pedro de la Rosa. 
 
El senyor Pedro de la Rosa que representa a Les Corts Esportiu pregunta quan es tanca el 
programa de la Festa Major, ja que volen col·laborar un campionat de futbol sala del col·legi 
Duran i Bas sota el Parc de les Infantes. 
 
El regidor senyor Agustí Colom li comenta que abans d’anar-se’n prendrà nota de la seva 
petició el director de Serveis a les Persones i Territori, senyor Xavier Cubells i Galles. 
 
Seguidament el president dóna la paraula al senyor José M. Guillumet. 
 
El senyor Josep Maria Guillumet, diu que és el president de l’Associació de Veïns de la 
Zona Universitària. Primer parla del tema de la Masia del barça i explica que ja ha estat 
parlant amb la coordinadora  des de l’associació, i bastants associacions de veïns més, per 
fer les al·legacions corresponents des del punt de vista jurídic i des del punt de vista social i 
econòmic. Que fins el 9 de juliol està exposat el denominat Pla Especial Urbanístic integral 
per la Masia del Futbol Club Barcelona. Opina que realment la Masia és un bé d’interès 
cultural local, i està en una fitxa de l’Ajuntament i probablement de la Generalitat, que es diu 
Can Planes, i que li sembla una mica exagerat donar l’aspecte de que la masia és del 
Futbol Club Barcelona i que pot fer el que vulgui. Considera que hagués estat més encertat, 
ja que és un patrimoni arquitectònic i és un tema urbanístic, posar el nom adequat i no el 
nom del propietari. És una masia de 1706, i fa 66 anys que és de pedra vista, o sigui quan 
la va adquirir el Barça ja era de pedra vista. Fins ara no s’ha tingut “la feliç idea”, de posar-la 
tota de color blanc. Explica que amb els béns d’interès cultural local només es permet obres 
de restauració, conservació i rehabilitació. En aquest Pla Especial es planteja un projecte –
perquè s’adjunta un projecte executiu- que enderroca el 50% de tot el volum existent, i 
amplia molt més del 50%; o sigui, el resum final és que hi ha el doble de metres quadrats 



 

7 
 

que els que tenia. Proposa deixar la Masia del Barça amb les modificacions que calguin 
però no desestructurar-la i canviar-li tots els aspectes interiors i exteriors. I si es vol fer una 
ampliació allà hi ha una parcel·la grandiosa, però que la Masia no es toqui, que es 
mantingui. Comenta que Can Rigal -que és d’Hospitalet- que també és del Barça, s’està 
caient a trossos, i no han fet res. 
 
El segon tema és sobre el carrer Trias i Giró i carrer Keynes. L’Associació de Veïns va fer 
tota una exposició respecte a que s’havien de cedir totes les zones verdes corresponents. 
Va haver-hi un informe de l’Ajuntament que es va comunicar des del Districte i que estan 
molt contents de que es facin aquestes cessions, i volen saber en quina situació es troben. I 
després parla de la parada del autobús 33 i explica que estan agraïts ja que després de 
moltes propostes que havien fet els veïns, han estat recollides per mobilitat de l’Ajuntament i 
pel Districte, i que des de l’associació s’ha fet un estudi que volen presentar per no perdre 
molts aparcaments a la parada del 33 davant del CSIC. 
 
El president agraeix la intervenció al senyor Josep M Guillumet i cedeix la paraula al regidor 
senyor Agustí Colom. 
 
El regidor senyor Agustí Colom diu que el tema de la Masia de Can Barça està en període 
d’al·legacions i, per tant, invita a que es presentin totes les al·legacions que considerin 
oportunes com s’ha de fer en qualsevol planejament i repeteix que ha demanat tot 
l’expedient per veure’l, i llavors podrà contestar amb més criteri les preguntes i inquietuds 
que s’han plantejat. Respecte al tema de la cessió d’espais vinculat a l’espai del carrer Trias 
i Giró i carrer Keynes, s’han fet requeriments i el CSIC està instat a que respongui i que 
actuï en relació als requeriments que se li han fet. I sobre el tema de la parada del bus 33, 
ja s’ha recollit, però això significava perdre l’aparcament; igualment si els veïns han fet un 
estudi i un informe comenta que el presentin al Districte. 
 
El president dóna la paraula al senyor Lluís Sanglas. 
 
El senyor Lluís Sanglas que representa a l’Associació de Veïns de Pedralbes vol parlar de 
diferents temes El primer de tots respecte a les plagues dels arbres. Han demanat a 
l’Ajuntament fumigacions per queixes dels veïns, ja que han tingut molta processionària del 
pi, plagues de mosquits, hi ha por del mosquit tigre, del Zika. A l’Associació fan una revista 
(porta un exemplar pel regidor) on consta un article de la senyora Sílvia Borés (que té una 
secció de jardineria a La Vanguardia) i dóna consells i nous tractaments ja que els 
tractaments convencionals eren molt agressius. Després parla del carril-bici: exposa un 
tema que ja ha parlat amb el senyor Albert Bassas i amb mobilitat i és que a la terciana de 
la Diagonal entre el Palau reial i el parc de Cervantes, o sigui un espai compartit entre 
peatons i bicicletes no està senyalitzat, fa molt pendent i hi haurà algun problema. És un 
espai gran, o sigui el carril-bici de Palau Reial fins al Parc Cervantes que després 
comunicarà –perquè hi ha un pla pel Baix Llobregat dins d’això- serà un carril de molta 
utilització, i s’hauria de separar, desviar aquest carril-bici, perquè els caps de setmana sobre 
tot, hi ha molt jovent, nens que estan jugant, hi ha bancs, hi ha una font, hi ha gent que està 
allà llegint el diari, i baixen les bicicletes que a vegades vénen de Collserola. És un punt ja 
no de desplegament del carril-bici sinó que és un punt realment conflictiu. I després 
comenta els problemes que hi ha a Pedralbes de manca d’aparcament: no hi ha cap àrea 
verda d’aparcament pels veïns, porten així sis anys. Explica que es produeix l’efecte 
frontera ja que al costat que està Sarrià hi ha àrea verda i és de pagament;  els veïns que 
arriben a Barcelona aparquen allà i agafen un bus o el metro i se’n van; necessiten un 20% 
d’aquest espai. També comenta que recolza el que s’ha dit de la Masia del Barça. Comenta 
que la Torre Girona s’està construint i s’estan destruint els jardins; com queda tancat i a 
vegades no es veu, però realment Torre Girona hi està. Tot el que era abans la Facultat 
d’enginyers de camins, ara és l’UPC, on està el rectorat. Hi ha uns jardins fantàstics entre la 
línia 9 del metro que es va començar i s’ha quedat a mitges; s’està construint un edifici –ja 
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s’ha construït- enorme, amb uns volums de construcció enormes. I també els pavellons 
Güell, que havia un pla per arreglar la façana, que això s’ha fet, però els jardins de moment 
no estan arreglats. 
 
El president dóna la paraula al regidor senyor Agustí Colom. 
 
El regidor contesta que sobre les plagues, són dos temes a tractar: el tema mosquits tigre 
s’estan fent actuacions a la ciutat, i en aquest sentit insisteix perquè és una preocupació 
important. Tema del mosquit Zika és un altre nivell, i per tant això sí que té una preocupació 
fonamental, però es planteja no tant com un tema de fumigació o d’eliminació de mosquits 
sinó per tots els efectes que té, i per tant això té un tractament molt diferenciat. Sobre el 
tema dels arbres, sap que sobre les fumigacions, el fet que siguin agressives, no sols són 
agressives pels arbres; sobre tot moltes d’elles en generen efectes d’intoxicació o d’efectes 
secundaris a les pròpies persones, d’al·lèrgies. Per tant l’Ajuntament, en concret Parcs i 
Jardins, té molta cura de buscar productes que siguin, no només efectius, sinó innocus de 
cara a la població, perquè al final també han hagut situacions força problemàtiques. Explica 
que la utilització d’alguns productes que abans estaven permesos s’han eliminat amb les 
normatives europees. Que s’estan buscant fórmules que permetin poder fer les mateixes 
actuacions de la forma més natural possible.  
 
Sobre el tema del carril-bici, aquest ja s’havia plantejat en algun consell de barri sobre 
aquesta zona que és de recent urbanització, que és tota la zona que està davant de la 
facultat d’econòmiques, i per tant en principi ja no n’hi ha separació. S’haurà de parlar i fer 
actuacions: per exemple limitant la velocitat. Igual que hi ha carrers 30, s’haurà de posar a 
les bicicletes espais 10. Sobre el tema d’aparcaments i zona verda, el dia 30 es farà  retorn 
amb una proposta. 
 
Del tema de la Masia Barça ja ha pres nota de la preocupació generalitzada que hi ha al 
Districte. De Torre Girona explica que si n’hi ha una construcció és perquè té volumetria i 
comenta que ha passat recentment;  i que el nucli dels jardins estan bastant respectats. 
Com a Districte hi ha relacions amb les universitats, en el cas de l’UPC i traslladarà la 
preocupació i l’interès, perquè qualsevol actuació no vagi en detriment de tenir aquests 
espais. Sobre els pavellons Güell que diu ho mirarà també. Explica que té programat pels 
propers mesos fer una visita amb el consell tècnic i òbviament amb el gerent i altres 
membres de l’equip de tots aquests espais. I anar veient in situ les diferents situacions, i 
també amb les diverses entitats que estan al Districte fer aquestes visites i parlar de tots 
aquests espais. 
 
El president dóna la paraula al senyor Fabio Coglievina. 
 
El senyor Fabio Coglievina parla en nom de les set comunitats de veïns del carrer Galileu 
cantonada carrer Remei. Explica que des que es van assabentar del projecte de construcció 
de la residència per professorat i doctorats que s’ha de fer en els terrenys de l’arquebisbat, 
s’han manifestat en contra. L’Ajuntament va proposar unes reunions de mediació entre 
l’empresa constructora i explotadora de la nova construcció, els veïns i l’arquebisbat. Es van 
celebrar un parell de aquestes reunions de mediació els mesos de març i abril, i la de maig 
va ser anul·lada a l’últim moment a petició de l’arquebisbat. Des de llavors no saben res ni 
s’ha proposat altra data i, per tant, estan decebuts. A més a més, algú ha insinuat que 
l’Ajuntament, i urbanisme, ja està fent una pròpia mediació amb l’arquebisbat a l’esquena 
dels veïns. Volen saber en quina situació està aquest tema.  
 
El president dóna la paraula al regidor senyor Agustí Colom. 
 
El regidor exposa que és un tema dels que quan es va fer el traspàs amb l’anterior regidora   
es va parlar. Ha demanat a urbanisme l’expedient per poder-lo conèixer de primera mà. Sap 
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que la reunió del mes de maig no va ser anul·lada, no es van presentar, perquè ell ja estava 
aquí i recorda que estaven a la sala contigua al despatx i no es van presentar, que l’altra 
part no va venir; que és una falta de compromís per l’altra part d’un procés de mediació. De 
moment no ha mantingut reunions ni amb els veïns ni amb el bisbat, però òbviament si les 
reunions de mediació no estan funcionant, el regidor haurà de reunir-se amb els veïns i 
haurà de reunir-se amb el bisbat, i ho farà conjuntament, o si no hi ha possibilitat de 
mediació o no s’han presentat, es reunirà per separat. Però que es reuneixi amb el bisbat o  
amb els veïns, ningú pot entendre que s’està fent amb cada un d’ells a esquena dels altres, 
sinó que és la seva obligació, si no n’hi ha aquesta possibilitat de mediació o està trencada, 
s’ha de trobar la solució, i per tant està obligat a reunir-se amb cada una de les parts. A 
partir d’aquí veurà quines són les demandes de les dues parts. Generalment amb tots 
aquests temes urbanístics sempre al final n’hi ha una part de negociació. Considera que, 
amb bon criteri, es va intentar intermediar per arribar a un punt de trobada, però sempre que 
n’hi ha una negociació també s’ha d’entendre que al final no prospera allò que cada part 
voldria. S’ha de trobar aquell punt de consens en el qual cadascun trobi una part dels seus 
desitjos o de les seves inquietuds o demandes. Al mes de juliol vol tenir una reunió amb els 
veïns i amb el bisbat, però abans vol tenir l’expedient. Explica que Urbanisme està parlant 
amb el bisbat, no està negociant, perquè porti la proposta alternativa. No n’hi ha cap 
negociació possible fins que no facin una proposta per veure si aquesta s’adequa primer a 
normativa, i després  veure com es consensua amb els veïns, i per tant se segueix fent 
d’intermediació en aquest procés. Però encara no han presentat la proposta. 
 
Finalment, el president s’acomiada de les persones assistentes i, no havent-hi més 
intervencions ni preguntes i essent les 19.45 hores, aixeca la sessió, del que certifico. 
 
 
 
   Vist-i-plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
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