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ACTA NÚM. 3/2017 
 

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 7 de juny de 2017 i essent les 19 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’Il·lustríssim Senyor Agustí Colom 
Cabau, regidor del Districte de les Corts, així com del gerent del Districte, el senyor Joan 
Cambronero Fernández, assistits per la secretària que subscriu, la senyora Meritxell Cusí i 
Pérez. 
 
Entre el públic també es troben presents els consellers senyors i senyores Laura Cañadas 
Pla, Antoni Coll Tort, Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura Gol, Rodolfo Mancho Iglesias, 
Cristian Sais Fetthauer, Èric Manzano Casalins, Matías Ramón Mendiola, Pau Guix Pérez, 
Jordi Castellana Gamisans, Carlos Hornero Sánchez i Míriam Casanova Doménech; la 
directora de Serveis Generals, senyora Cristina Suñé i Ruiz, el director de Serveis a les 
Persones i Territori, senyor Xavier Cubells i Gallés, el director de Llicències i Espai Públic, 
senyor Albert Bassas i Parcerissas, la cap del Departament d’Obres i Inspecció, senyora 
Eva Maria Julian Garcia, la cap del Departament de Comunicació, senyora Pilar de Luna 
Polo, el senyor Sebastià Alonso i membres de la Guàrdia Urbana, l’adjunta a gerència, 
senyora Anna Piera Martin, la responsable de Democràcia Activa, senyora Eva Albaladejo 
Mur i la lletrada del Districte, senyora Emilia Vila Albanell.   
 
El president Francisco Sierra dona la benvinguda a l’Audiència Pública del Districte de les 
Corts. A continuació explica que, primerament, donarà la paraula al regidor per respondre 
als punts que van quedar pendents a l’Audiència Pública del 5 d’abril de 2017, i que després 
donarà la paraula a les persones que han sol·licitat la intervenció mitjançant correu 
electrònic i a les persones que han emplenat els formularis per aquest ordre. Tot seguit dona 
la paraula al regidor Agustí Colom. 
 
El regidor Agustí Colom agraeix l’assistència i saluda a tothom. A continuació comença a 
respondre a les qüestions que van quedar pendents a la passada Audiència Pública:  
 
En resposta a la qüestió que plantejava el senyor Eduard Català que reclamava reforç del 
transport els dies de partit i que a la taula de civisme de l’Espai Barça es convoqués també a  
TMB, informa que el 10 de maig es va  dur a terme la reunió de l’Espai Barça en què es van 
convocar a diversos operadors, entre els quals TMB, per poder parlar d’aquest tema. Explica 
que a la reunió hi havia representants dels Mossos d’Esquadra, de la Guàrdia Urbana, de 
TMB i del Futbol Club Barcelona,  i que amb una correcta gestió de conflictes, van poder 
abordar totes aquestes qüestions, en la línia de la taula de seguretat que s’ha anat creant 
aquest any. El regidor recorda que també s’havia parlat alguna vegada d’un bar, anomenat 
La Jarra, que generava una certa conflictivitat; i comenta que ja no està operatiu. Considera 
que això ajudarà a disminuir, o a millorar el civisme a l’entorn, notícia que considera 
important per a  l’espai que envolta l’estadi. 
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Respecte a les diverses preguntes que feia el senyor Francisco Mena del canvi de sentit del 
carrer Cavallers respecte a si era provisional o definitiu, exposa que tant el carrer Cavallers 
com el carrer Sor Eulàlia d’Anzizu eren carrers de doble sentit i, un cop introduïts els carrils 
bici, i a petició de la Guardia Urbana, per evitar la sinistralitat que s’estava produint a les 
cruïlles, s’han convertit en vials d’una única direcció, l’un en sentit Llobregat i l’altre en sentit 
Besòs. Assegura que aquest canvi permet que els problemes que es produïen en els 
moments de cert embús de l’Avinguda d’Esplugues, es resolguin gràcies a l’ambivalència 
que mantenen aquests dos carrils.  
 
En referència al tema que es va plantejar entorn del fet que els autobusos tapen la visibilitat 
en sortir dels guals del carrer González Tablas a causa de l’acumulació dels autobusos a la 
parada. Comunica que s’ha traslladat la queixa als serveis tècnics de la Guàrdia Urbana del 
Districte de les Corts perquè analitzin la situació i hi donin resposta, i es compromet a donar-
ne part quan es tingui la informació. I, finalment, i respecte al semàfor que es demanava en 
groc a l’Avinguda de l’Exèrcit per poder girar a la dreta, indica que s’ha plantejat i inicialment 
s’ha considerat inoportú posar-lo perquè implicaria una altra fase semafòrica que complicaria 
el procés d’aquesta cruïlla. 
  
Per acabar, respon al comentari de la senyora Felisa Marco que preguntava per una poda 
als jardins de la Maternitat que contrastava amb les podes en els arbres a la Universitat de 
Barcelona; el regidor explica que totes aquestes podes les duen a terme els mateixos 
professionals de l’activitat de l’Institut de Parcs i Jardins,  que són els qui consideren en 
funció dels arbres, del període i de la programació que tenen al llarg del temps, quan convé 
fer podes més agressives o més lleugeres. En aquest cas, per les apreciacions dels tècnics 
es va fer una poda més dràstica en aquests arbres per poder redirigir millor el  brancatge; 
però, en tot cas, són podes que estan ben acotades i que no posen en perill l’arbre, i que 
formen part de les estratègies de manteniment d’aquests arbres a fi que es mantinguin sans. 
 
El president dona pas a les intervencions demanades per correu electrònic. En primer lloc, 
dona la paraula al senyor Lluís Sanglàs. 
 
El senyor Lluís Sanglàs planteja diferents assumptes; comença parlant de la situació del 
trànsit en general al Districte de les Corts. D’una banda, respecte a l’ampliació del carril bici, 
comenta que tot el barri està una mica preocupat perquè hi ha poc ús de bicicletes i molta 
congestió de trànsit pel fet que s’han reduït els carrils de circulació, cosa que ha produït que 
augmentessin els embussos. D’altra banda, explica que sempre es recomana que s’utilitzi 
més el transport públic però que els veïns opinen que no hi ha transport públic suficient i 
que, per tant, caldria revisar una mica el transport públic del barri per fomentar que la gent 
l’utilitzés més, sobretot de cara a les entrades i sortides de col·legi, ja que considera que en 
aquests moments el temps d’espera és important. Explica que el 27 de juny se celebrarà 
l’assemblea general ordinària de l’associació de veïns al Tenis Barcelona, i que s’havia 
demanat si podria assistir-hi algun tècnic de mobilitat; com que el senyor Balmaña no podrà 
assistir-hi finalment, demana si es pot confirmar l’assistència d’algun especialista per 
explicar bé alguns dubtes dels veïns. Aprofita l’ocasió per agrair el compliment d’algunes de 
les peticions que s’han fet com ara la incorporació d’un parell de semàfors a l’avinguda 
Pedralbes perquè es pugui girar cap al carrer Cavallers o cap al carrer Bosch i Gimpera. I 
per tancar aquest punt, comenta que diverses persones amb discapacitat han comentat que 
a vegades tenen problemes per entrar i sortir a alguns habitatges per culpa dels pilons, i 
informa que sol·licitaran per escrit al Districte de les Corts l’opció de suprimir-los i substituir-
los per senyalitzacions pintades a terra. En segon lloc, planteja un assumpte que ja ha 
comunicat al Districte de les Corts i del qual ja ha rebut resposta, en referència a la plaga de 
mosquits gegants al carrer Manuel Girona números 2, 4, 6, 8 i 10, amb l’avinguda Pedralbes, 
més concretament entre la Font dels Ocellets i l’avinguda Pedralbes. Explica que aquest 
tema s’ha traslladat a l’Agència de Salut Pública, i que després d’haver revisat el cas han 
comunicat que no han trobat res, però el problema continua i comenta que sospiten que 
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aquesta plaga podria provenir d’unes basses o d’un estanc que hi ha a l’altre cantó de 
l’avinguda Pedralbes i que ho seguiran mirant. I com a últim punt exposa que han viscut un 
increment dels robatoris a la zona i que ja ho han comunicat als Mossos d’Esquadra. Relata 
que han entrat a robar sense violència en algun pis de l’avinguda Pedralbes i del carrer 
Bosch i Gimpera per la part de darrere dels jardins comunitaris i que, encara que ja ho han 
denunciat, volien explicar-ho perquè, de cara a l’estiu, sempre hi ha menys gent i menys 
vigilància, i estan preocupats.  
 
El president Francisco Sierra dona la paraula al senyor Delfí Llorens. 
 
El senyor Delfí Llorens, primerament, comenta que assisteix a la reunió per part de 
l’Associació de Veïns de les Corts Noves i que plantejarà tres temes. En primer lloc, 
assenyala que han notat un augment del botellón al Districte de les Corts, i més 
concretament a les Corts Noves, a la zona del nucli antic. Apunta que se’n desconeix el 
motiu, si pot ser perquè s’han obert més bars o botigues 24 hores, per exemple, que ja han 
contactat amb la Guàrdia Urbana, i demana que s’analitzi per tal d’intentar aturar-ho. En 
segon lloc, comenta que s’han trobat amb el problema que, com que el nucli antic és com 
una superilla de vianants i hi ha menys cotxes, els veïns porten els gossos més sovint sense 
lligar, i demana si es pot fer alguna campanya de sensibilització que aturi una mica aquesta 
pràctica. I, en tercer lloc, explica que han notat que hi ha molts conflictes a la plaça de la 
Concòrdia entre els nens que juguen amb pilotes, gent que està a la plaça i gent gran, i 
demana l’opció d’obrir algun pati d’alguna escola els caps de setmana perquè els nens 
puguin jugar.  
 
El president Francisco Sierra dona pas als torns de paraula que s’han sol·licitat emplenant el 
full per intervenir. En primer lloc, dona la paraula al senyor Pedro Alonso. 
 
El senyor Pedro Alonso planteja diverses qüestions. Per començar, i en relació amb el carril 
bici que s’està fent al carrer Gregorio Marañón, exposa que abans hi havia tres carrils de 
baixada que han quedat reduïts a dos i que en un d’ells no s’ha esborrat  el senyal pintat al 
terra que obliga a girar cap a l’avinguda de Xile. Planteja que si s’esborra es podran fer 
servir tots dos carrils per baixar i s’evitaran molts embussos. En relació amb el tema dels 
autobusos, explica que està en contacte amb el senyor Coll perquè en la línia D20, a causa 
de les altes temperatures, la gent ha començat a anar abans a la platja i segueixen circulant 
autobusos senzills en comptes dels dobles. Exposa que, segons el seu punt de vista, el 
servei ha estat deficitari i dolent. A més a més, indica que aquesta problemàtica també 
provocava que, per regular les pèrdues de temps de les línies, es passaven les dues 
parades del carrer Cardenal Reig i del carrer Sant Ramon i l’autobús baixava directament 
per la carretera de Collblanc cap a la parada de Sants, fins i tot alguna vegada que no 
s’havien obert les portes perquè no hi entrava gent. Comenta que s’han fet diverses 
reclamacions i que últimament funciona una mica millor, però demana que s’estigui més 
pendent del funcionament de la línia D20 que és l’única línia diagonal de la zona que 
funcionava de meravella, i que es reforci el servei com correspon a l’època d’estiu ja que 
s’han avançat les bones temperatures. Conclou del tema que, en general, com que els 
autobusos de la zona no entren en el pla, no tenen gaire informació de la línia H8, el canvi 
del 54, el nou V1 o de la línia 75, i demana més informació i que els confirmin si estan 
defensant aferrissadament el que van demanar, com és que es mantingui l’H8, que no els 
perjudiquin els canvis en la línia 54 o que la línia 75 es canviï i puguin pujar en menys temps 
del que necessiten. Referent a la qüestió de les superilles que va tenir molta importància fa 
un o dos anys, comenta que el fracàs del Poble Nou ha provocat que l’Ajuntament s’hagi 
quedat parat amb aquest tema quan en la prova pilot de superilla de la Maternitat i Sant 
Ramon ha sortit molt bé, i que requereix una empenta. Explica que els veïns ja coneixen les 
característiques de la superilla i que s’ha d’humanitzar el barri, perquè sigui més sa, menys 
sorollós, més humanitari, i per això considera que és important que les entitats que hi ha en 
aquella zona es conscienciïn i que presentin projectes perquè en aquella part del barri hi 
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hagi més vida; per exemple, la gent gran, que cada vegada són més, que no es limitin a 
passejar sinó que també puguin fer accions que tinguin un altre valor. Finalment, i en relació 
amb aquest últim comentari vinculat amb la col·laboració, explica que forma part del Banc 
Solidari i que està encantat  que molta gent hi vagi per fer-se voluntari i  fer actes solidaris. 
També parla de la sanitat i explica que el CAP de la Maternitat està fent una enquesta en 
què se sol·licita als consumidors que assisteixin a una reunió per donar la seva opinió sobre 
millores. Opina que la sanitat pública gratuïta, universal i de qualitat en gran part funciona i 
avança, però que quan vagi a aquesta reunió dirà que no pot ser que per a un especialista 
triguin 90 dies a donar-te dia i hora, i que per a una ressonància magnètica poden ser 120 
dies hàbils que es transformen en bastants més naturals. Que tant per a les proves com per 
a les visites als especialistes, les llistes d’espera segueixen augmentant en lloc d’anar 
disminuint, i que una anàlisi de sang, si no és urgent, es programa per al cap de 20 a 25 
dies. Afegeix que considera que l’Ajuntament té la part que li pertoca en el Consorci Sanitari, 
encara que sap que els diners els posa la Generalitat de Catalunya, i demana que 
s’expliquin aquests problemes a la Generalitat de Catalunya perquè es tinguin en compte. I, 
finalment, pel que fa al canvi de nom del centre cívic Riera Blanca per centre cívic Trias i 
Peitx., que la gent no ubica el centre cívic amb aquest nom perquè no el coneix ningú, i 
proposa que es torni a dir Centre Cívic Riera Blanca que tothom sap on és. 
 
El president dona la paraula al senyor Ramon Arcau. 
 
El senyor Ramon Arcau, primerament, felicita i agraeix a l’Ajuntament la carpa que va 
proporcionar als Amigos del Quijote, Admiradores de Barcelona, el dia del llibre i de la rosa a 
la fira que es va fer a l’Avinguda Diagonal. Assegura que van rebre més del que havien 
demanat: l’altaveu, el micròfon i l’espai. Afirma que gràcies a això es va poder fer una lectura 
d’El Quixot en veu alta per moltes persones molt qualificades com un dels creadors dels 
Amigos del Quijote, Admiradores de Barcelona, el senyor Virgilio Ortega, que ha sortit en 
diferents canals de televisió i en diaris de Barcelona com La Vanguardia perquè els seus 
escrits del llibre Palabralogía Un apasionante viaje por el origen de las palabras,  van ser 
utilitzats a les universitats de Madrid per fer les proves d’accés a la universitat, i explica que 
aquest acte va suposar una gran alegria per als que participen en els homenatges a El 
Quixot. També agraeix a l’empresa VESC que l’Ajuntament va contractar el tracte rebut. 
Demana al regidor Agustí Colom que, com a responsable de turisme de l’Ajuntament de 
Barcelona, aprofiti el fet que El Quixot es va promoure en una ciutat que és Barcelona, i que 
el que va escriure Cervantes de Barcelona ha estat molt comentat. Explica que va trobar al 
web català www.raco.cat, un escrit de seixanta pàgines i escaig de Joan Suñé Benages 
anomenat Elogios de Cervantes a Barcelona de l’any 1926, pel qual va rebre un premi, i tot 
seguit llegeix l’última línia del text: “Y así, me pasé de claro a Barcelona, archivo de la 
cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, 
venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en 
belleza, única. Palabras todas dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y 
pintarse en tablas para memoria de las gentes futuras.”. Demana que Barcelona exploti més 
aquest aspecte i explica que a la carpa donaven fullets de La ruta de Don Quijote a Castella-
La Manxa, fins i tot en rus, i troba molt interessant veure la quantitat d’estrangers que hi 
havia de tots els països, però sobretot de procedència russa, que creu que és perquè hi ha 
moltes senyores russes casades aquí, i quan li va preguntar a una d’elles perquè li 
interessava El Quixot, explica que li va respondre que a l’escola li van fer llegir de petita. Tot 
seguit, opina que a la platja de Barcelona, allà on s’acaben les aventures del Quixot, caldria 
un monument com el que hi ha a Sant Sebastià al costat de la platja, que és Don Quijote con 
Rocinante i Sancho amb el ruc, i presenta una foto d’un lloc on considera que quedaria molt 
bé. També proposa que a Barcelona es faci una ruta de turisme cultural ja que considera 
que falta desenvolupar un turisme cultural d’alta qualitat. El segon punt que demana a 
l’Ajuntament és que faci complir les ordenances municipals de respectar l’espai públic, ja 
que ha observat al barri històric de les Corts com al carrer Vilamur totes les persianes estan 
pintades i presenta diverses fotos. Comenta que, a més, es poden llegir unes lletres gegants 
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en vermell amb el missatge de “Mossos fora”  a la persiana d’una perruqueria que diu 
“home, dona i nen”, qüestió que afirma que li fa vergonya que passi, i assegura que els 
propietaris pensen que si la netegen els hi tornaran a embrutar. Per això, insisteix que 
l’Ajuntament ha d’actuar com declara que va fer el senyor Jordi Hereu el 2010, que va donar 
diners als establiments. Demana que se solucioni aquest assumpte ja que assegura que hi 
ha molts altres casos, com un altre establiment al carrer Vilamur amb el carrer Solà o un 
altre que és una clínica dental que al mes de maig tenia una pintada amb el text “foc poli” i el 
dia 3 de juny l’havien canviat per una falç i un martell, i també en alguns aparcaments, o al 
final del carrer Vilamur que hi ha una gran pintada en una reixa dels edificis del carrer 
Anglesola amb el text “el poder per al poble” firmat per una associació de joves d’un partit 
que està present. 
 
El president recull les fotografies que ha portat el senyor Ramon Arcau i dona la paraula a la 
senyora Ana Ramon. 
 
La senyora Ana Ramon, en la seva intervenció apunta diversos punts a millorar al Districte 
de les Corts, però abans agraeix l’esforç que s’ha fet als Jardins de Bacardí i reconeix que 
ha quedat mol bé. Parla de les bicicletes que s’han instal·lat als Jardins de Bacardí, i 
comenta que són molt altes, que ja es va demanar que fossin una miqueta més baixes i que 
la resposta que van rebre és que s’intentaria enfonsar-les una mica més. Assegura, també, 
que la gent es queixa perquè en clavar la bicicleta, no la pots fer servir, i considera que és 
una llàstima perquè s’utilitza molt aquest espai. A continuació, exposa que al mateix espai hi 
ha dos o tres arbres que estan infectats de pulgó, igual que va passar l’any anterior, en el 
cantó de les rodones grogues. Comenta que a Ceràmiques Vicens hi ha una placa de reg, 
que fa molt temps que està perdent aigua, i sol·licita que hi donin un cop d’ull. Diu que s’han 
enfonsat dues plaques de ferro al costat de l’entrada a l’aparcament que hi ha a Bacardí, al 
carrer Benavent, i que al mateix espai per la banda de dintre hi ha dos bancs trencats 
segurament perquè practiquen skate. També comenta que ha vist alguna rata al jardí on hi 
ha la residència i li preocupa aquest assumpte perquè allà hi juguen els nens i nenes. 
Respecte a l’enllumenat, exposa que hi ha alguns fanals de la Travessera de les Corts amb 
els cables per fora i amb la placa oberta. Que des del carrer Comandant Benítez fins al 
carrer Benavent estan tots els cables per fora i relata que, a més a més, baixen pel fanal i es 
fixen a dintre enganxats amb cel·lo. També ha detectat que n’hi ha dos més al davant de la 
Maternitat que ja els havia comentat, i li preocupa que algun dia hi hagi un accident, per això 
demana que s’ho mirin. Afirma que al carrer Benavent hi ha almenys cinc arbres morts i que 
falten molts arbres als carrers Maria Barrientos, Felipe de Paz i entre Benavent i Comandant 
Benítez. Seguidament exposa que a la Travessera de les Corts, a l’altura dels Jardins de 
Bacardí, hi havia sis o vuit bancs, i declara que ara només en queden tres. Demana que, a 
més de donar una capa de pintura a aquests tres bancs, se n’han de posar més perquè per 
allà hi passa molta gent. A continuació fa referència al pipican, considera que és una 
vergonya i explica que dies enrere va entrar-hi un gos i en va sortir amb una infecció que va 
estar a l’UCI per recuperar-se. Assegura que el pipican es fa servir molt i que s’han de 
prendre mesures perquè estigui en bones condicions. Proposa que es faci el nou pipican a 
la rotonda que hi ha en entrar al darrere de la deixalleria, ja que és un espai molt maco en 
què no s’ha de treure res del que hi ha plantat, a la banda del carrer Comandant Benítez. 
Demana que es faci al més aviat possible perquè a partir de quarts de set de la tarda hi van 
diverses persones amb els seus gossos tant petits com grans i el nens i nenes no poden 
jugar. Explica que un dia va trucar a la Guàrdia Urbana perquè un gos va orinar a dintre de 
la bossa d’un nen on tenia els guixos per pintar i hi va haver algun conflicte amb un dels 
propietaris. I, per acabar, demana informació del tema de la residència que considera que és 
un tema que no surt endavant i que és molt important; sol·licita que se segueixi treballant i 
es doni resposta a aquesta necessitat.  
 
El president Francisco Sierra cedeix la paraula al regidor Agustí Colom per respondre a  les 
cinc primeres intervencions.  
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El regidor Agustí Colom respon a les diverses peticions. Inicia la seva intervenció contestant 
al senyor Lluís Sanglàs, comenta que s’estudiarà la possibilitat de proporcionar un tècnic per 
a l’assemblea. Del tema de la plaga de mosquits gegants, informa que l’Agència de Salut 
Pública va dur a terme una inspecció, però no va trobar res. En relació amb el tema dels 
robatoris, és una qüestió evidentment preocupant ja que, com van comunicar els Mossos a 
l’estiu, augmenten i cal una certa prevenció. I respecte al tema dels pilons, conclou que 
s’estudiarà la proposta. El regidor demana que el senyor Sanglàs enviï un plànol de la 
ubicació. 

 
En resposta als dubtes generats en la intervenció del senyor Delfí Llorens, membre de 
l’Associació de Veïns de les Corts Noves, explica sobre el tema botellón que la xifra de 
denúncies no ha augmentat segons la informació de la Guàrdia Urbana, però que es vigilarà. 
Del tema de la campanya de gossos que també ha tractat la senyora Ana Ramon, destaca 
que ja es va explicar, que durant el mes de març, es va dur a terme una campanya de 
sensibilització, i aquesta es repetirà al setembre i es compromet a fer el que sigui necessari 
per treballar l’incivisme dels amos dels gossos i determinar quins són els espais per als 
gossos a través de l’esmentada campanya que s’està fent a la ciutat, i com a prova pilot a 
les Corts on tenen un grup de persones que l’està implementant. Del pati de l’escola de 
futbol i bàsquet, informa que justament s’han iniciat les obres a Colònia Castells d’una 
urbanització de caràcter provisional, de l’espai que queda entre la zona del passatge Piera i 
l’edifici, per habilitar un espai de pistes tant de bàsquet com de futbol que serà un espai que 
podrà cobrir aquestes necessitats.  
 
En resposta al senyor Pedro Alonso, el regidor comenta que s’estudiarà la petició per 
determinar si és necessari o no mantenir l’obligatorietat de girar en el carril del carrer 
Gregorio Marañón que comentava. De la línia D20, exposa que estudiaran conjuntament 
amb el conseller Antoni Coll com solucionar el problema que planteja, i quant als canvis de 
la resta de línies d’autobusos, incideix que s’està fent tot el possible per defensar totes les 
peticions dels veïns, però recorda que és un tema de mobilitat per a la ciutat. S’ofereix per 
quedar un altre dia per estudiar-ne els detalls concrets, ja que assegura que el pla que hi ha 
és una proposta que s’anirà implementant però que no és definitiva i que s’anirà modificat 
amb els comentaris i precs dels veïns i la pràctica. Pel que fa al tema de les superilles, 
destaca que no està aturat i que el dia 30 de març va haver-hi una reunió amb el grup motor 
on es va explicar tot el que s’anava a fer al carrer Benavent, al carrer Conxita Supervia o 
respecte a la plataforma única Pintor Pahissa, Comte Güell, accions que estan actualment 
en funcionament i segueixen segons previsions del calendari. Sobre el tema del CAP, 
assegura que comparteix la idea que no poden augmentar, sinó que han de reduir-se les 
llistes d’espera de proves de diagnòstic o d’especialistes, i declara que li sembla molt bé que 
faci totes les queixes als espais que correspon. Exposa que la Generalitat de Catalunya és 
qui defineix els protocols, els temps i posa una part dels diners per a la gestió, però pensa 
que és important que tothom participi per millorar la sanitat pública. I en resposta a la queixa 
pel canvi de nom del Centre Cívic Trias i Peitx opina que es va prendre aquesta decisió en el 
mandat anterior i que ara no es pot canviar perquè aquest tipus de decisions s’ha de 
mantenir un temps prudencial i revisar-la, si de cas, més endavant. Comenta que hi ha 
moltes coses que considera molt més rellevants amb les quals no està d’acord del mandat 
anterior que són prioritàries, i demana que no es facin més debats respecte a aquest 
assumpte.  
 
El regidor agraeix la tasca de veïns com Lluís Sanglàs, Ramon Arcau i Ana Ramon per la 
seva iniciativa, ja que considera que ajuda l’Administració Pública a resoldre els diferents 
problemes del Districte. 
 
La senyora Ana Ramon interromp el regidor per fer un apunt que se li havia oblidat. Recorda 
que ja s’havia tractat el tema que la parada d’autobús que hi ha entre el carrer Benavent i el 
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passatge és molt curta, cosa que provoca que l’autobús s’hagi d’aturar al pas de vianants, i 
quan hi ha dos autobusos un d’aquests talla completament la circulació del carrer Benavent. 
Per aquest motiu es va proposar a TMB posar dues parades, en comptes de bellugar la 
marquesina i posar un pal per allargar la parada, i reclama que no s’ha dut a terme. Aprofita 
també aquesta intervenció per donar les gràcies als organitzadors de la festa on hi va haver 
una arrossada amb les persones amb discapacitat del Taller Ariadna, i explica que va ser 
una festa molt bonica on la gent va col·laborar molt, i finalment expressa que en van quedar 
molt satisfets i que esperen que es repeteixi l’any vinent. 
 
El regidor Agustí Colom pren la paraula de nou per seguir responent a les intervencions del 
senyor Ramon Arcau. En referència a la carpa d’ Amigos del Quijote, explica que existeix un 
programa de turisme cultural que es va inaugurar el cap d’any del 2015 des de Turisme de 
Barcelona, on es va obrir l’acte amb una cançó dedicada a l’escriptor Miguel de Cervantes, 
interpretada per una soprano. Assegura que Barcelona se sent orgullosa d’aparèixer a 
l’obra, encara que no és el mateix aparèixer a la primera línia del començament de la 
primera pàgina del llibre, i sense voler menysprear el paper que juga Barcelona a l’obra del 
Cervantes en El Quixot, opina que no pretenen treure-li a Castella- la Manxa el seu 
protagonisme. Envers el tema de l’escultura, expressa que Donostia és una ciutat diferent de 
la ciutat de Barcelona, encara que és veritat que en temes de turisme ja comença a patir 
determinades situacions molt similars, i esmenta que a Barcelona hi ha espais com potser la 
platja o la Barceloneta, que ja es troben molt saturats, i no es plantegen anar-los saturant 
més. De totes maneres, el regidor es compromet a tenir el tema en compte des de Turisme i 
a estudiar com donar curs a aquests aspectes emblemàtics de la ciutat que fan diferent la 
ciutat de Barcelona d’altres.  
 
Del tema de les pintades, comenta que sempre estan presents les ordenances i si la 
Guàrdia Urbana veu que algú està pintant una façana actuarà en conseqüència. Reconeix 
que la ciutat de Barcelona és immensa, i tenint en compte que hi ha gent que té molta 
pràctica, resulta molt difícil detectar els moments en què es fan les pintades, i informa també 
que quan hi ha pintades en els espais públics, les brigades que van passant de manera 
periòdica les netegen, però quan són persianes de botigues, l’han de netejar els particulars. 
Conclou que aquest és un problema de tota la ciutat, i que per aquest motiu s’ha de trobar la 
solució a tota la ciutat i no només a un districte, ja que els fons amb els quals es fa aquesta 
tasca són una part de tots i cadascun dels veïns. El regidor segueix amb la seva intervenció, 
reiterant que aquest és un tema realment preocupant, que dona una sensació de brutícia a 
qui no veu l’art, així com hi ha ciutats, i Barcelona ho ha intentat en alguns moments, que 
ofereixen espais en blanc perquè els grafiters facin obres de determinats tipus, i, per això, 
l’Ajuntament està buscant altres fórmules que permetin canalitzar la realitat amb una certa 
mesura, com per exemple pintar persianes amb motius que fan referència a la botiga. 
 
Seguidament el regidor respon als diversos punts que presenta la senyora Ana Ramon. Pel 
que fa al tema de les bicicletes, comunica que s’estudiarà la proposta per tal de veure si es 
poden adequar més a les calçades, també s’estudiarà una solució per als arbres amb pulgó. 
Del tema de les rates explica que hi ha un greu problema aquest any perquè ha vingut l’estiu 
molt aviat; i segons dictamina la Unió Europea el tipus de tractament que s’ha de fer ha de 
ser menys agressiu. Afegeix que també estudiarà les possibles solucions per arreglar els 
problemes de cablejat, tenint en compte que hi ha coses que es poden solucionar, perquè 
són competència del districte, mentre que d’altres són responsabilitats de les empreses, i 
només es pot instar que se solucionin. Quant al pipican, anuncia que està previst que al 
setembre s’iniciïn les obres. Del tema del civisme, considera que amb les explicacions que 
ha fet anteriorment queda resolta la qüestió. I, finalment, sobre el tema del bus de Benavent 
assegura que es resoldrà. 
 
El president Francisco Sierra cedeix la paraula a la senyora Adela Agelet. 
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La senyora Adela Agelet inicia la seva intervenció parlant d’un dels processos urbanístics 
existents en el Districte de les Corts: el projecte escolar ubicat, a l’espai de Numància-
Anglesola, on estan convivint els veïns afectats. La pregunta que planteja la senyora Adela 
Agelet és la següent: quin termini de resolució hi ha per al reallotjament d’aquests veïns i en 
quines condicions? I l’altra tema que proposa és el de la Colònia Castells. Recorda que 
sempre s’ha parlat del fet que es vol que sigui present la memòria d’aquesta colònia en 
aquell espai i que un dels elements que podrien servir era la rehabilitació d’algunes de les 
casetes que queden del passatge Piera. Pregunta que si estan convidats a visitar els nous 
habitatges, vol dir que en un termini relativament curt hi haurà aquest reallotjament? Exposa 
que li preocupa que les cases quedaran buides i hi ha un risc de deteriorament, i pregunta 
també quan es parlarà del futur d’aquell monument dins d’aquest espai. 
 
El president dona la paraula a la senyora Ana Varela.  
 
La senyora Ana Varela únicament fa una consulta del tema de la Colònia Castells. Informa 
que els veïns no comprenen perquè s’han iniciat les obres aquesta setmana quan en teoria 
es tracta d’unes obres provisionals, ja que en principi a l’estiu s’havien d’enderrocar les 
casetes petites de l’edifici, i demana que se’ls informi si ha canviat la previsió, si no les 
enderrocaran o si no es reallotjarà  les persones. Conclou la seva intervenció aprofitant per 
transmetre la inquietud que senten sobre aquest tema els veïns del barri, ja que no saben 
què passarà o com es durà a terme. 
 
El president Francisco Sierra dona el torn de paraula al senyor Toni Mateo. 
 
El senyor Toni Mateo aprofita la seva intervenció per traslladar al regidor Agustí Colom una 
pregunta envers l’actualització de les normes de participació ciutadana, ja que el 30 de maig 
passat hi va haver un consell monogràfic d’aquest tema, en el qual assegura que no hi va 
haver gaire participació, dotze o quinze persones. Per aquest motiu, el senyor Mateo 
pregunta al regidor si a partir d’aquella reunió considera que els 81.000 veïns de Les Corts 
han de donar-se per informats de l’actualització de les normes de participació ciutadana, 
perquè aquestes estan aprovades inicialment pendents de finalitzar el període d’al·legacions 
(90 dies per a al·legacions, dels quals n’han transcorregut més de 50), i, segons la seva 
opinió, liquida absolutament la regulació actual dels òrgans periòdics com els consells de 
barri, que fins ara per normativa eren com a mínim dos a l’any, i amb aquesta normativa 
seran un únic a l’any (article 62). Sobre les audiències públiques, a l’article 38.b hi diu que a 
partir d’ara les convocarà el regidor unilateralment, un nombre de consellers, o per iniciativa 
ciutadana (en el cas del Districte de les Corts, recollida de 1.600 signatures). Fins ara hi 
havia una periodicitat en les normes de funcionament dels districtes que determinaven sis 
trobades a l’any, i es queixa que amb la nova regulació si els veïns volen una audiència 
pública la iniciativa ciutadana haurà d’aconseguir 1.600 signatures, i, si no, resta a la 
discrecionalitat dels polítics. També comenta sobre els consells ciutadans, segons l’article 
38.b, i el que fins ara la norma deia, que se n’havien de fer dos a l’any, i apunta que ara 
desapareixen i només es faran per iniciativa ciutadana, decisió del regidor o d’un nombre de 
consellers determinat. Afegeix que els consells sectorials perden la seva regulació com a tal, 
i que al foment de l’associacionisme li dediquen l’article 106 exclusivament i s’ha acabat. 
L’article 30 mai s’havia dut a la pràctica però preveia posar els mitjans de comunicació locals 
(radio televisió BTV) al servei de l’enfortiment de la participació ciutadana, i assenyala que 
també ha desaparegut. Conclou que la realitat és que tots els mecanismes periòdics que 
existien fins ara, quedaran a l’absoluta discrecionalitat dels polítics, i es passa d’una 
normativa de 32 articles a una de 115 articles (més del triple) que posa tot el focus 
exclusivament en mecanismes ad hoc, i això vol dir que la dependència a la discrecionalitat 
dels polítics és absoluta. Als veïns que avui venen aquí buscant una certa publicitat als seus 
problemes, els recursos que els quedaran seran el registre, el telèfon del civisme o les vies 
telemàtiques, però sense publicitat de cap tipus, de manera individual. Recorda que durant 
els mesos de novembre i desembre de l’any passat es van dur a terme unes sessions 



 

9 

 

monogràfiques als deu districtes amb una assistència que fregava les setanta vuitanta 
persones de mitjana, que va donar lloc a un document territorial de propostes de les entitats 
veïnals, i assegura que no s’ha recollit absolutament res del que es va dir en aquell 
document. Comenta que existeix un dictamen del Consell de Ciutat de l’any 2014 que 
preveia que els consells de barri, que per definició són els òrgans més apreciats per la 
ciutadania per la proximitat i freqüència, devien fer-se bimestralment, i amb aquesta nova 
forma de participació assenyala que passem de dos a un. Reivindica que no hi ha recorregut 
ja que queden només quaranta dies, i per aquest motiu el senyor Mateo apel·la a les entitats 
veïnals que hi ha a la sala, al senyor Sanglàs, al senyor Llorens, al senyor Alonso, a la 
senyora Ramon, perquè si hi ha una aprovació definitiva això no tindrà marxa enrere. 
Descriu que els mecanismes de participació actuals tenen quinze anys de vida i evidentment 
n’hi ha alguns que estan esgotats i d’altres tenen clars dèficits que s’han de corregir, com 
valora positivament el que fa el Districte de les Corts, que planifica en el temps les 
audiències públiques, cosa que no passa en cap altre districte, i a més hi ha un primer torn 
de retorn de respostes de les anteriors audiències, que tampoc passa en cap altre districte. 
Amb això conclou que els mecanismes que hi ha són millorables, però per descomptat 
l’excusa d’actualitzar les normes de participació ciutadana no passa, segons la seva opinió, 
per liquidar tots els mecanismes periòdics que, per freqüència i proximitat, eren molt valorats 
per la ciutadania, i substituir-los per mecanismes per al cas concret, que, a més a més, no 
n’hi ha justificació possible. La pregunta immediata del senyor Mateo és la següent: quantes 
iniciatives ciutadanes s’han cursat en l’últim any en tota la ciutat? quantes consultes 
ciutadanes? en els últims cinc anys? Realment serveix això? Les entitats veïnals que estan 
fins dalt d’activitats entre organitzar festes, demanar subvencions i paperassa i històries, qui 
és capaç de recollir 2.000 signatures per convocar un consell, una audiència pública? Per tot 
això, opina que aquesta opció suposa deixar-ho tot a l’absoluta discrecionalitat dels polítics, i 
això no és millorar la participació ciutadana. 
 
El president cedeix la paraula a la senyora Concha Manrique. 
 
La senyora Concha Manrique, en relació amb les paraules del regidor Agustí Colom a 
l’última audiència pública del 5 d’abril i també a l’anterior de l’1 de febrer, en referència al fet 
que el proper estiu s’enderrocarien les últimes casetes que queden a l’illa de cases de la 
Colònia Castells, tant les del carrer de l’Equador com les del carrer Taquígraf Serra, exposa 
que creia que un cop es traslladessin els seus habitants a l’edifici nou, que a continuació es 
faria la planificació i el disseny de la plaça de tota l’illa de cases que està a Urbanisme de 
Barcelona des de fa molts anys declarada com a zona verda. Li va sorprendre que el dia 1 
de juny van posar al portal un cartellet de l’Ajuntament que anunciava que allà es faran uns 
horts urbans, unes cistelles de bàsquet i uns jocs perquè la gent gran faci gimnàstica. 
Explica que ja es pot observar com han començat a cavar rases per posar-hi canonades per 
portar aigua a un rectangle de la plaça que fa anys que buit. Segons la seva opinió, això 
hauria tingut sentit fa anys, quan van enderrocar les casetes d’aquell rectangle fins que 
s’enderroqués tota la plaça i es fes un disseny conjunt de la totalitat de la plaça, com van 
posar a l’altre rectangle que hi ha al costat uns bancs i uns jocs infantils, però assenyala que 
els veïns no entenen per què es fa ara, si segons les previsions aquest estiu s’enderrocaven 
les últimes casetes que queden i, sense consultar-ho ni consensuar-ho amb ningú, quan 
apunta que el regidor es va comprometre a consultar amb els veïns les actuacions que es 
farien en aquesta plaça. Considera que l’únic que s’ha fet amb aquesta acció és malgastar 
diners, i que si al terreny que aquest estiu quedarà buit quan s’enderroquin les últimes 
casetes que resten, no s’hi pensa fer res, no quedarà bé, tenint en compte que a l’espai  on 
encara hi ha les casetes hi ha elements en molt mal estat, com uns fanals que no han 
arreglat, i es gastarà diners a fer un horts i unes instal·lacions provisionals. 
 
El president dona la paraula a la senyora Mónica Martínez. 
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La senyora Mónica Martínez explica que és una afectada del Pla Anglesola i que a l’última 
reunió que van tenir els van dir que cap al mes de maig acabarien l’edifici. Afirma que ja es 
veu acabat però que no tenen notícies noves, i pregunta si hi ha prevista alguna reunió 
informativa sobre aquest tema. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula a la senyora María Assumpció Blanco. 
 
La senyora María Assumpció Blanco exposa diversos punts. Explica que l’any 2012, ja van 
demanar una ampliació de l’àrea verda d’aparcament a la Zona Universitària, ja que 
assegura que només hi ha 100 metres al carrer Trias i Giró i 50 metres al carrer Joan Obiols. 
Comenta que entre moviments dels estudiants, les acadèmies, el futbol, etc., és impossible 
aparcar dissabtes i diumenges, perquè els veïns només tenen aparcament aproximadament 
per a cent cotxes en zona verda. Relata que el 2012, quan hi havia el senyor Jordi Hereu, 
els van dir que el senyor Chico de Guisa faria un estudi de la ciutat per a l’ampliació de 
l’àrea verda i que els comunicarien els resultats, i que a l’Audiència Pública del 2 d’octubre 
del 2012, també els van dir que hi havia un estudi de Domio (l’empresa que s’encarregava 
de l’àrea verda), i que quan fessin el procés d’ampliació també els ho comunicarien. 
Respecte a aquesta informació, afegeix que finalment els van presentar un estudi de Domio 
que afirma que era igual que un que havia presentat l’Associació de Veïns al Club de Tennis 
Barcelona. Seguint amb la recopilació històrica del cas, exposa també que al febrer del 
2016, en un consell de barri, van tornar a demanar que es revisés el tema de l’ampliació 
d’horari o de dies d’ús de la zona verda i que es posés zona blava, com a altres zones 
protegides de Barcelona com és el centre de Gràcia, de Sarrià, la Barceloneta o el Camp de 
l’Arpa, on els veïns poden gaudir de la zona verda inclosos els dissabtes tot el dia. Demana 
que es faci un cop d’ull a la zona perquè puguin comprovar que el dissabte està tot ple 
perquè a partir de les vuit del matí ja es pot aparcar a la zona verda sense ser veí i això 
provoca que no puguin ni anar a fer la compra amb el cotxe. 
 
Seguidament assenyala que fa anys, des del 2012, 2014, 2015 i 2016, que reclama en 
referència a la poda d’uns arbres d’unes placetes al carrer Trias i Giró, que són el tipuana o 
palo rosa. Que al febrer de l’any 2016 va reclamar a la senyora Laura Cañadas i van parlar 
amb l’Institut de Parcs i Jardins, li va trucar un senyor, que creu que es deia de cognom 
Vendrell, i assegura que li va prometre textualment que abans del juny del 2016 traurien 8 
arbres de cada placeta, perquè va reconèixer que estaven realment mal plantats. 
L’Ajuntament, quan es presenten els plànols dels espais, posa els escocells cada x metres 
perquè toca, i tenint en compte que en aquest cas es tracta d’un terreny de 300 metres 
quadrats amb un jardí infantil al mig, i alguns bancs, doncs 16 arbres queden molt atapeïts. 
Tenint en compte que l’Audiència Pública es va celebrar el 7 de juny del 2017, reclama que 
encara no s’ha dut a terme cap acció i que no han seguit el que s’indica a la normativa de 
gestió de l’arbrat viari de Barcelona, pàgines 23, 22 i 18. Segons li va comentar el senyor 
Bassas, en aquest cas també es tracta d’un assumpte vinculat amb Parcs i Jardins, ja que 
es tracta del paviment del terra que afecta les placetes que, en alguns casos, assenyala que 
està molt malmès, fins al punt que hi ha llocs sense rajoles i cauen a terra. Demana que si 
realment l’Ajuntament no hi té res a veure, com a mínim que parli amb l’Institut de Parcs i 
Jardins, i que arreglin el panot del carrer Jordi Girona cantonada amb el carrer Alfambra 
(davant de la farmàcia), perquè està malament i s’aixeca.  
 
Respecte al nou carril bici del carrer Jordi Girona darrere del palau de Pedralbes i tocant el 
rectorat de la UPC, explica que quan van posar la seu de la Unió per la Mediterrània van 
treure aparcaments en bateria i en fila, i van deixar dos carrils per banda, que fa dos anys es 
va treure un carril de la vorera mar per posar carril bici, i que ara fa qüestió de dues 
setmanes hi ha dos carrils bici i només un carril per als cotxes d’anada i un de tornada, en 
un carrer que és amplíssim. Considera que la finalitat és treure els cotxes de Barcelona i 
fomentar el transport públic. Proposa deixar de pagar l’impost de circulació de vehicles de 
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tracció mecànica perquè si no es pot fer servir el cotxe considera que no surt a compte, i 
afegeix que aquest impost és un 20% més car aquí que a Madrid.  
 
Tal com ha comentat el senyor Sanglàs, reafirma que hi ha hagut últimament més robatoris, 
i que al pont del mes de maig van robar a la seva veïna i ella ni se’n va adonar, i demana 
més vigilància. 
 
També opina que li agradaria que el Centre Cívic Riera Blanca se segueixi dient Riera 
Blanca i demana que no canviïn els noms per canviar-los, com explica que també ha passat 
segons la seva opinió amb el centre cívic del carrer Masferrer. Explica que va sortir per la 
televisió que havien fet l’enquesta del GESOP per determinar si la població estava contenta 
amb el funcionament de la ciutat de Barcelona, i que a ella li van trucar a casa preguntant 
per menors de quaranta anys. No entén per què aquestes enquestes només són per als 
menors de quaranta anys i no per a tota la població que vota. Aprofita la seva intervenció per 
assenyalar al senyor Arcau, que és tan admirador de Cervantes, que al passeig de Colon 
número 2 hi ha una placa que posa “Aquí estuvo y vivió Miguel de Cervantes Saavedra”. 
 
Explica que uns amics seus volen fer una associació de propietaris afectats per l’ocupació 
il·legal, i pregunta que si es fa una associació d’aquest tipus si té subvencions i on s’ha 
d’anar a demanar-la. I, finalment, vinculat als temes de l’àrea verda i de Parcs i Jardins com 
el de les podes, exposa que a l’article 25 de la llei 27/2013, entorn de l’IBI que es cobra de 
tots els ciutadans de Barcelona, detalla que els fons recollits es destinaran a “urbanisme, 
planejament, gestió, execució i disciplina urbanística, medi ambient urbà, en particular parcs 
i jardins públics, trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat”, i per aquest motiu s’ha de fer 
alguna cosa amb els temes que ha presentat, ja que es paga un impost important al Districte 
per solucionar-los. 
 
El president Francisco Sierra recorda als assistents que la seva responsabilitat és presidir el 
consell del Districte de les Corts i que la gestió és a càrrec del regidor Agustí Colom a qui 
dona la paraula. 
  
El regidor Agustí Colom respon a les diverses peticions de les intervencions dels veïns. En 
referencia al projecte escolar Numància-Anglesola i en quin punt està, qüestió que també ha 
plantejat la senyora Mónica Martínez, explica que està en la fase del reallotjament i demana 
a la senyora Mónica Martínez que es quedi un moment al final de l’audiència pública per 
poder parlar amb ella, ja que assenyala que, a diferència d’altres projectes de reallotjament i 
expropiació, aquest es va dissenyar de manera que són els propietaris privats qui gestionen 
el reallotjament, i vol tenir el convenciment que els afectats no estiguin en una situació 
d’inferioritat davant de la propietat. Afegeix que aquest és el fet que dificulta la intervenció de 
l’Ajuntament en el procés, a diferència de Colònia Castells que és l’Ajuntament qui l’executa 
i resulta més fàcil controlar la celeritat. Per tot això, comenta que actualment el seu paper és 
garantir que la propietat faci una proposta a tots i cadascun dels veïns afectats, i que 
paral·lelament s’han compromès a reunir-se amb els diversos afectats per assegurar-se que 
s’estan fent i informar-se de quines són les condicions i els drets que tenen en cas d’haver 
d’exigir, i que tot plegat es faci en un període determinat que opina que ja s’està allargant. 
 
En referència al tema de Colònia Castells, i per contestar també a la senyora Concha 
Manrique, explica que segueix opinant el mateix que va dir a l’anterior sessió, i afegeix que 
en el procés de Colònia Castells ja hi ha una data per visitar els nous pisos, i espera que a 
finals d’estiu es pugui finalitzar la taxació conjunta. Reconeix que les fases estan una mica 
endarrerides en relació amb els terminis inicials, però que tots els membres que estan a la 
comissió de seguiment saben que s’ha aprovat una addenda, que hi ha hagut algunes 
al·legacions que s’han anat treballant, i que, tot i això, estan dins del termini que 
determinava que abans que s’acabi l’any es produirà el reallotjament. Una vegada es 
produeixi el reallotjament, explica que es treballarà en dues línies: una per resoldre la 
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situació de l’espai que queda, que inclou l’enderrocament de les cases del passatge Piera, la 
preservació i definició de la memòria històrica de l’espai, i la reurbanització, i l’altre línia 
consisteix a continuar amb les fases que estaven establertes, que inclou iniciar el procés de 
construcció d’habitatges, d’expropiació i reallotjament. Comenta que s’ha de ser conscient 
que cadascuna d’aquestes línies de treball, necessita un gran pressupost i el seu temps per 
resoldre situacions jurídiques, com, per exemple, en una zona verda, saber quin espai es pot 
dedicar a recuperació de memòria històrica, o com es poden resoldre, en termes d’ocupació, 
situacions que no resulten senzilles de gestionar i que requereixen un procés de participació 
pel fet que la recuperació d’aquests espais obeeixi també als interessos, a les inquietuds, a 
les demandes, a les voluntats del veïnat. Explica que hi va haver una reivindicació de feia 
temps al Districte de les Corts que demanava que la part que està buida entre els edificis del 
passatge Piera es dignifiqués, ja que en no haver-hi uns usos adequats o establerts, 
s’havien generat altres usos que van provocar queixes, i es va decidir fer un procés de 
reurbanització que va requerir uns costos reduïts, cosa que va ajudar a dotar-lo d’activitat. 
Això satisfà actualment diverses demandes, com els horts urbans per a les entitats de 
l’entorn o un espai esportiu, que es va decidir a través d’un procés de participació on totes 
les entitats del voltant implicades van participar i van poder definir-lo, i exposa que serà un 
procés similar el que es farà també a Colònia Castells, tal com va dir a l’audiència pública 
anterior. Conclou que aquest espai serà un espai públic per al Districte de les Corts, i per 
això la decisió com a expressió de la voluntat general justifica que la prengui l’Ajuntament 
amb tot el que ha recollit a les diverses comissions que de vegades només  afecten les 
persones de determinats edificis, encara que precisament, en aquest cas, la senyora Laura 
Pérez, l’anterior regidora, per decisions que va haver-hi respecte a Colònia Castells, va 
ampliar la capacitat de decisió a molts més veïns que els que hi havia inicialment. Es dirigeix 
a la senyora Manrique,  i li comenta que és conscient que a l’anterior audiència pública va 
sol·licitar participar en les comissions, i li explica que encara no l’han avisat perquè des de 
llavors no s’ha fet cap comissió, i que, en tot cas, les decisions que ja s’han pres i s’han anat 
explicant, que s’han decidit amb el conjunt d’afectats, que són els que prenen decisions 
perquè estan capacitats a través d’un protocol inicial, en el qual es diu qui té capacitat, des 
del punt de vista dels veïns, de prendre decisions, seguiran igual. Tenint en compte que hi 
ha definicions que van més enllà de la mateixa expropiació, reconeix que, per exemple, la 
urbanització dels entorns no concerneix només els afectats reallotjats, sinó que afecta el 
conjunt de veïns i que, per tot això, exposa que el procés que s’està seguint en aquest cas, 
és anar ampliant-lo als diferents veïns, distingint entre quins podran prendre decisions sobre 
determinats temes sense vulnerar un protocol i una comissió de seguiment. El regidor 
insisteix que és conscient que la urbanització total té un valor social que intentarà que totes 
les entitats del seu voltant, com la residència, i l’escola d’educació especial, puguin gaudir 
d’un espai per poder exercir activitats, contribuir a les diverses teràpies i, per això, exposa 
que aquest procés serà un procés participatiu, ampli i construït pel conjunt del veïnat, que 
començarà després de l’estiu, un cop acabi el procés de reallotjament. 

 
El regidor considera que ja ha quedat contestada la senyora Ana Varela amb l’explicació 
anterior. I també respon a una part de la demanda d’informació del senyor Toni Mateo sobre 
el tema de l’actualització de les normes de participació ciutadana. En referència al que 
comentava el senyor Toni Mateo de les reunions sobre debat dels processos participatius de 
setanta, vuitanta, persones que opinava que eren reduïdes, el regidor li demana que 
reflexioni sobre com són les audiències públiques o els consells de barri, que normalment hi 
assisteixen cinquanta persones com a molt, i que valori, si creu que és millor posar en valor 
l’audiència pública o el consell de barri, tenint la dimensió que té. Explica que amb aquesta 
normativa s’intenta racionalitzar els processos i introduir aspectes que no hi eren, que els 
òrgans de participació siguin més que òrgans de publicitat i es converteixin en un espai de 
diàleg, de reflexió, de debat, que és el que s’intenta fer en els consells de barri, en comptes 
d’un monòleg sense participació. Exposa que aquesta normativa pretén que aquests òrgans 
siguin molt més efectius. Al Districte de les Corts es fan més consells que els determinats 
com a obligatoris ja sigui per la voluntat del regidor o perquè ja és una expressió de la 
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voluntat col·lectiva a la qual el regidor no s’ha oposat mai. De totes maneres, tal com ha 
comentat el president, el regidor recorda que encara estan en període d’al·legacions i anima 
el senyor Toni Mateo a presentar-ne si considera que no està d’acord amb la nova 
normativa. 
 
El regidor respon als diferents punts plantejats per la senyora Maria Assumpció Blanco. En 
referencia a l’ampliació de la zona verda de Trias i Giró, li comenta que en aquests moments 
no està plantejat modificar la zona verda d’aquest espai i que recull la seva inquietud i es 
compromet a donar un cop d’ull als informes esmentats. Insisteix en la idea que no vol crear 
falses expectatives, però que si canvien de criteri ho faran, comenta que coneix la situació i 
reconeix que es tracta d’una situació complexa perquè és una zona molt intensiva d’ús.  
 
En referència al tema de les podes, afirma que li consta que s’han anat fent diverses podes, 
perquè recorda que el 2015 també ho va demanar, i un cop revisats els correus ha 
comprovat que es va fer una poda amb la qual no va estar d’acord la senyora Blanco i, per 
això, van tornar a contactar amb ella, i en tornar a demanar-ne una altra, el 2016 es torna a 
fer una altra poda i se li comunica que les podes es fan cada quatre anys. El regidor 
assegura que li va facilitar el telèfon dels responsables a la senyora Blanco perquè no 
estava d’acord amb la poda que s’havia fet. De totes maneres, el regidor es compromet a 
reclamar i preguntar a l’Institut de Parcs i Jardins, però aclareix que no és cert que no 
s’hagin fet podes perquè sí que s’han fet el 2015 i el 2016. 
 
Es compromet a preguntar sobre el tema del paviment de les placetes. Respecte a 
l’assumpte del panot del carrer Jordi Girona, explica que aquest carrer no té gaire trànsit de 
cotxes i, per això, han fet una proposta per fer carrils bici. Tradicionalment servia per a 
aparcament i tenia poc trànsit, per tant, amb un carril considera que és suficient. En resposta 
a la reclamació del canvi de nom del centre cívic de Riera Blanca, el regidor torna a explicar 
que es va decidir en el mandat passat i que aquesta és una qüestió que respectaran durant 
aquest mandat, i expressa que té un criteri diferent de la senyora Blanco, perquè creu que 
les coses s’han de millorar i s’han de poder canviar. Del tema de l’enquesta, el regidor 
comenta que l’Ajuntament de Barcelona no treballa amb GESOP, sinó que utilitza altres 
mecanismes per fer les enquestes. Que va fer-la algun mitjà de comunicació, no 
l’Ajuntament, i que justament perquè estigui ben feta ha d’estar estratificada, ha de recollir 
les diverses tipologies de persones que viuen a la ciutat, per barris, per edats, per sexe, etc., 
i fan una proporcionalitat de la població de la ciutat i busquen els perfils en funció del que 
necessiten. Per això, normalment pregunten si busquen un home o una dona; han de 
reflectir les edats; a vegades fins i tot reflecteixen les condicions laborals, si són persones 
jubilades. I, finalment, en resposta a la qüestió de l’associació i de les subvencions, explica 
que l’Ajuntament obre convocatòries de subvencions que responen a projectes d’interès 
general, i apunta que si l’associació que comenta la senyora Blanco o qualsevol altra està 
dins del projecte d’interès general de les categories que s’estipulen, quan toqui la 
convocatòria han de presentar el seu projecte i, si correspon, tindrà la subvenció. 
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 21 hores, aixeca la 
sessió, la qual cosa certifico. 
 
 
   Vist i plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 


