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ACTA NÚM. 5/2017 
 

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 9 de novembre de 2017 i essent les 19.00 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 es troben presents els consellers senyors i senyores Laura Cañadas Pla, 
Antoni Coll Tort, Cristian Sais Fetthauer, Rodolfo Mancho Iglesias, Èric Manzano Casalins, 
Jordi Castellana Gamisans, Sonia Reina Sánchez, Míriam Casanova Doménech, Xavier 
Cañigueral Gonzalez i Carlos Hornero Sánchez; la directora de Serveis Generals, la senyora 
Cristina Suñé i Ruiz; el director de Serveis a les Persones i Territori, el senyor Xavier Cubells 
i Galles; el director de Llicències i Espai Públic, el senyor Albert Bassas i Parcerissas; la cap 
del Departament de Comunicació, la senyora Pilar de Luna Polo; la cap del Departament 
d’Obres i Manteniment, la senyora Eva Maria Julian Garcia; l’adjunta a Gerència, la senyora 
Anna Piera Martín; la responsable de Democràcia Activa, la senyora Eva Albadalejo Mur, i 
l’inspector de la Guàrdia Urbana, el senyor Agustí Maylinch. La senyora Maite Aznar Girona i 
el senyor Ramon Vila i Ribé també es troben entre el públic. 
 
El president dona la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió explicant que en 
primer lloc es respondran les consultes fetes mitjançant el correu electrònic 
audiencialescorts@bcn.cat. Seguidament dona la paraula al regidor Agustí Colom. 
 
El regidor Agustí Colom informa que primerament contestarà les qüestions que van quedar 
pendents a l’anterior Audiència Pública de fa dos mesos. Responent al senyor Ramon 
Arcau, que es queixava d’una pintada al carrer Vilamur, informa que ell mateix va indicar que 
s’esborrés i ja està esborrada. 
 
El regidor Agustí Colom explica que, fins ara, les preguntes que quedaven pendents de 
resposta a l’Audiència Pública havien d’esperar dos mesos, és a dir, a la propera Audiència 
Pública per ser contestades. Ara s’iniciarà una prova pilot als Districtes de Sants i les Corts 
que consisteix que les preguntes no contestades a l’Audiència Pública es registraran com 
una incidència dins del programa IRIS, d’atenció ciutadana, de manera que es respondrà a 
la persona interessada en el termini de pocs dies. Com que aquesta resposta es farà a 
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través de correu electrònic o postal, les persones intervinents hauran d’emplenar un full amb 
les dades personals, que estaran subjectes a la llei de protecció de dades i que només 
tindran aquest ús. Declara que es farà un seguiment d’aquest nou procediment per 
comprovar-ne la utilitat. En tot cas, la idea és que ajudi a millorar les respostes i la seva 
celeritat. A continuació respon les preguntes fetes per correu electrònic i comença per la 
senyora Lluïsa Maria Giralt, ja que el senyor Gian-Lluís Ribechini i la senyora Eva Biela 
Martín no es troben a la sala. La consulta de la senyora Giralt fa referència als contenidors 
de reciclatge del carrer de Guitard, situats tots en el tram entre els carrers de Berlín i 
Caballero. El senyor Colom diu que passaran al servei de neteja la sol·licitud de no ubicar 
els contenidors tots junts i, quan tinguin una resposta, tant positiva com negativa, la 
comunicaran. Recorda que aquest tram afecta dos districtes. 
 
El president convida la veïna a fer els aclariments que vulgui, i la senyora Giralt explica que 
el carrer Guitard és un carrer paral·lel entre els carrers de Numància i Comtes de Bell-lloc i 
que la travessen vuit carrers. És cert que a partir del carrer de Berlín és barri de Sants, i de 
Berlín cap a Sentmenat és les Corts. Tot i així, entre els carrers Berlín i Caballero 
s’acumulen dos contenidors de paper, dos de vidre, un de cartó, un d’orgànic i dos de 
rebuig. Expressa que està d’acord amb el reciclatge, però aquesta concentració fa que els 
veïns que hi viuen pateixin un soroll continu. A més, un d’aquests contenidors és sota un 
arbre i qualsevol dia es trencarà una branca a causa del trasbals permanent. 
 
El regidor reitera que traslladaran la demanda al servei de neteja perquè la valorin. 
 
A continuació, el president, atès que el senyor Saturnino Cuevas no hi és, dona la paraula al 
senyor Àlex Vallejo, que declara que fa unes setmanes els veïns van demanar al Districte el 
compliment de la normativa referent a la contaminació i intrusió lumínica al solar de propietat 
de l’Arquebisbat de Barcelona al Districte de les Corts, i agraeix que s’hagi resolt el 
problema. Recorda que, una vegada més, els veïns han hagut d’intervenir per una falta 
comesa per la propietat, com va succeir amb la demanda d’una investigació sobre un arbre 
malmès del mateix recinte i que estava protegit pel Pla especial vigent. Pregunta si 
l’eliminació de la teulada de l’edifici un cop aprovat el Pla especial va ser per accident o es 
va fer expressament per evitar ocupacions. Inquireix si es pot destruir la teulada d’un edifici 
del qual s’han de protegir les façanes, i si es pot fer sense una supervisió del Departament 
de Patrimoni de l’Ajuntament. Aclareix que han consultat experts que han declarat que el 
dany estructural que suposa l’eliminació de la teulada pot afectar la façana. Demana si la 
propietat fa una revisió anual per comprovar l’estat de l’edifici i dels jardins protegits, és a dir, 
constatar si la propietat està prenent les mesures adequades per a la bona conservació 
d’aquest patrimoni catalogat com a bé de la ciutat. Per últim, recorda que al Consell Plenari 
del 6 de juny del Districte de les Corts es van aprovar per unanimitat dos precs presentats 
per la CUP i Cs en què es comprometien a fomentar el diàleg entre el Bisbat i els veïns. 
Igualment, el 30 de juny, a la Síndica de Greuges, es va demanar reflexió profunda d’aquest 
projecte. Així mateix, a l'Audiència Pública del 13 de setembre es va sol·licitar la posada en 
marxa del mencionat diàleg entre aquestes parts i demana que es formalitzi aquest 
compromís mitjançant la creació d’una comissió o d’allò que es consideri adequat. 
 
El regidor Agustí Colom respon les diverses qüestions plantejades pel senyor Àlex Vallejo. 
En primer lloc, respecte al diàleg entre les parts, recorda que s’han fet reunions periòdiques 
tant amb els veïns com amb el Bisbat. Manifesta que, gràcies a aquest diàleg, està aturada 
la sol·licitud d’un pla especial i s’han aconseguit unes alçades inferiors a les inicialment 
plantejades, així com la proposta d’un canvi d’usos que donava possibilitats que l’ús al qual 
se’l destinés tingués més benefici potencial per al barri. Exposa que inicialment l’ús d’aquest 
edifici era una residència d’estudiants, que seria per a gent de fora del barri. La nova 
proposta de residència per a gent gran beneficiaria el barri i el districte, ja que s’està parlant 
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de la creació de places concertades que ocuparien persones del barri. En aquests moments, 
òbviament, és a les seves mans perquè han de fer tècnicament una proposta de modificació 
del Pla especial; quan la presentin es podrà tornar a iniciar el procés i posar-ho en 
consideració, però en aquesta fase no és el govern, són ells que l’han de redactar. Amb 
referència a la il·luminació, informa que es va comprovar que efectivament es produïa 
contaminació lumínica, i ja s’ha resolt el problema. Respecte a l’arbre, diu que es va 
traslladar la queixa a Parcs i Jardins, que va determinar la solució de la qüestió. Recorda 
que els arbres protegits es valoren mitjançant el sistema Granada, i basant-se en aquesta 
valoració Parcs i Jardins decidirà si s’ha de prendre alguna mesura respecte a l’entitat. 
Sobre la revisió anual de la teulada, reconeix el seu desconeixement i es compromet a 
respondre per escrit al més aviat possible. Per aquest motiu li demana les seves dades. 
 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula a les persones inscrites, començant pel 
senyor Pedro Alonso. 
 
El senyor Pedro Alonso recorda que el proper dilluns es posa en marxa la penúltima fase de 
la xarxa ortogonal d’autobusos: línia V5, altres línies verticals i la D40. Entén que resta una 
última fase, que es desplegarà a finals del 2018, i que ha calgut posposar algunes qüestions 
que es pensava abordar en la fase actual per la seva complexitat. Comenta que és 
precisament el Districte de les Corts un territori molt afectat pel no desplegament d’aquestes 
qüestions. Diu que en diverses ocasions ha sol·licitat un monogràfic sobre el bus, en el qual 
participin el Districte, TMB i els veïns interessats en aquest tema. Explica alguns dels 
problemes que ha detectat: a la línia H10 està en dubte l’inici i el final; l’H8 per un moment 
els va espantar perquè canviaven el recorregut; el 54, que està en la mateixa situació; el 75, 
que va des d’allà on neix fins al Corte Inglés amb una freqüència llarguíssima, i aquest tram 
es podria suprimir perquè l’L12 fa el mateix recorregut, i quan arribi el V1, que va de baix a 
dalt, segurament el 75 es podria eliminar del tot. Respecte a la línia D30, pensa que no se’n 
parla perquè el seu recorregut el farà el tramvia. Es manifesta com un gran defensor del 
tramvia i lluita perquè aquest mitjà de transport uneixi la plaça de Francesc Macià amb les 
Glòries, i això permetrà que el tramvia uneixi dos extrems de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana, que és el riu Llobregat i el riu Besòs; totes les petites ciutats de l’entorn 
podran fer servir el tramvia per desplaçar-se sense fer transbordament.  Afegeix que és més 
defensable que la D30, malgrat que algun grup el prefereixi. Pel que fa al tema dels bancs, 
reflexiona sobre l’envelliment de la població i aconsella l’Ajuntament que consideri que 
aquest fenomen fa que les persones perdin facultats, guanyin temps i vulguin passejar. Per 
tot això, suggereix que s’hauria de pensar a pressupostar per un futur la compra de bancs 
per col·locar-los a les voreres de la ciutat. Ara, concretament, demana un banc a la vorera 
muntanya del carrer Cardenal Reig, on no n’hi ha cap, només dos als voltants del col·legi 
Pau Romeva. Quant al tema de les bicicletes, torna a oferir-se al conseller Toni Coll per 
parlar de la ruta de les bicicletes paral·lela al carrer de Gregorio Marañón, carrer 
Azaña/Bastardas. Per acabar, respecte a l’Espai Barça pensa que el projecte actual és molt 
més obert que els anteriors però reconeix que els veïns no hi estaran mai totalment d’acord. 
Declara que no farà al·legacions, però vol expressar el seu desacord amb la tanca que 
pretén col·locar el Futbol Club Barcelona a quinze metres de la façana, fet que suposa la 
pèrdua de 4.500 metres d’espai públic durant les nits i els partits. A més, donarà problemes 
a l’entorn a causa de la instal·lació de llocs per fixar la cremallera. Informa que molts camps 
construïts últimament a Europa no tenen aquesta tanca protectora, ja que no evitaria, 
segons el seu parer, un atemptat terrorista. 
 
El president dona la paraula a la senyora Anna Ramón, que havia demanat la paraula per 
correu electrònic. 
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La senyora Ramón continua amb la qüestió del Futbol Club Barcelona, introduïda pel senyor 
Alonso, a qui dona la raó. Repeteix que no s’oposa a l’edificació de l’hotel ni de les oficines, 
però sí a les botigues de sota del pavelló de bàsquet. Aquest espai ha de ser zona esportiva 
o zona verda. Relata que el barri està enfonsat i que no es pot permetre el tancament de 
més establiments. A la travessera de les Corts hi ha cinc botigues amb articles del Futbol 
Club Barcelona; a més, aquests establiments no compleixen la normativa de no posar 
objectes que sobresurtin de la façana, i en aquest cas sobresurten les banderes. Opina que 
entre els bars, les taules i les banderes, la travessera de les Corts sembla la Rambla. 
Tampoc està d’acord a posar carril bici d’anada i tornada, ja que treu aparcaments i dificulta 
la viabilitat. Suggereix que es desviïn totes les bicicletes com s’ha fet al carrer Joan XXIII. 
Declara que aquella part és un embut com el carrer Joan XXIII, ja que si treuen un carril de 
cotxes i n'obren un per a bicicletes no es podrà circular. Insisteix sobre el tema dels jardins 
de Bacardí: ja va suggerir que es tanqués amb les tanques que treu el Futbol Club 
Barcelona, però només dos partits s’hi van adherir. Demana que es prengui una solució, ja 
que pensa que encara que el Futbol Club Barcelona faci un jardí al darrere, la gent 
continuarà anant als jardins de Bacardí. Reconeix que van demanar la instal·lació de 
lavabos i ja hi estan posats. Reitera els problemes dels jardins de Bacardí els dies de partit: 
petards, bengales, orins, gossos deslligats, etcètera. Informa que la setmana vinent 
començaran les obres del pipicà i vol saber on aniran els gossos mentre es construeix. 
Trasllada la queixa de la senyora de Carlo Scolas que la gespa de la gran via de Carles III 
està tota plena de gossos deslligats que s’hi passegen, i demana que es tingui en compte. I 
com última qüestió, pregunta què és el CDR (comitè per la defensa de la república), al qual 
s’ha cedit un local municipal a prop de l’Escola de les Corts. 
 
El president dona la paraula al senyor José Luis Calvo. 
 
Primer de tot, el senyor José Luis Calvo diu que fa temps que es va queixar de la deficient 
il·luminació de la gran via de Carles III, i l’única cosa que s’hi va fer aleshores va ser la 
substitució de les bombetes foses. Ell va aconsellar que es canviessin per LED, i pot 
assegurar per experiència pròpia que aquesta despesa s’amortitza en sis mesos. D’altra 
banda, felicita la senyora que anteriorment ha parlat de la gespa. Diu que és molt difícil 
treure’n amb una bossa els excrements dels gossos, i es fa malbé. Aclareix que a Barcelona 
la gespa és cara al igual que tota la jardineria, i com a contribuent vol que el mobiliari urbà i 
els jardins estiguin en condicions òptimes. A continuació reflexiona sobre el ciclisme: se’n 
manifesta un defensor i recorda que quan era jove els ciclistes portaven timbre, llums i 
reflectors. A més, quan circulaven per carretera anaven en línia, no com ara que molts 
circulen en paral·lel, com ell mateix ha vist. Demana que es traslladi a qui correspongui el 
suggeriment que totes les bicicletes estiguin registrades i assegurades, perquè ja s’han 
produït accidents mortals. També sol·licita campanyes publicitàries per fomentar el civisme 
entre els ciclistes. Entrant en un altre tema, avisa que al carrer de les Corts fa temps que hi 
ha un semàfor tapat. Felicita al senyor Pedro Alonso per l’exposició que ha fet respecte al 
tema dels bancs, i s’afegeix a la demanda que se’n posin més. I com a última qüestió fa 
referència a una pancarta en la qual hi posa “Llibertat presos polítics”. A més, estan 
col·locades una estelada, una senyera (molt respectada per ell) i una bandera espanyola. 
Pensa que els organismes oficials són per a tothom i que igualment s’ha de respectar a 
tothom. Manifesta que respecta totes les idees, però creu que un organisme oficial com és el 
Districte o l’Ajuntament no es pot utilitzar per promocionar una determinada idea. Apofundint 
en el tema, expressa el seu desacord amb la consideració de presos polítics. Ell té vuitanta 
anys i ha viscut la dictadura, i opina que els que pensen això malfereixen aquells que 
realment eren presos polítics, persones que durant anys van viure amagades als altells de 
les cases. Creu que aquí hi ha polítics presos, com algun expresident de comunitat 
autònoma, polítics d’Andalusia o implicats al cas Gürtel, però no presos polítics. Per tot això, 
demana que es tregui. 
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El president cedeix la paraula al senyor Lluís Sanglàs. 
 
El senyor Lluís Sanglàs vol referir-se a l’empitjorament, al llarg dels últims mesos, de la 
mobilitat al barri de Pedralbes. Adverteix que en aquest sentit no funcionen les mesures que 
s’estan posant en pràctica. Argumenta que Pedralbes té unes singularitats que el fan 
diferent d'altres barris de la ciutat, com per exemple el gran nombre de col·legis del barri que 
estan allunyats del transport públic. Informa que s’han posat en contacte amb les AMPA i 
comenta que els pares continuaran portant els nens en cotxe. Seguidament fa referència als 
nous carrils bus, com per exemple el de l’avinguda de Pedralbes, que estan provocant grans 
embussos. Demana ajuda al Districte per mirar si la utilització d’aquests carrils es pogués fer 
per franges horàries, és a dir, que segons el volum de trànsit funcionin com a carril bus o bé 
que es permeti el pas de cotxes, ja que segons el moment del dia estan molt poc utilitzats o 
bé es formen cues que van des de l’avinguda Diagonal fins a la Creu de Pedralbes. A 
continuació parla dels carrils bici: pensa que no es fan servir a causa del desnivell, i que és 
una llàstima que es perdi una línia de circulació de cotxes. I com a tercera causa dels 
problemes de mobilitat, planteja la implantació del sentit únic. Pensa, tal com diu la Guàrdia 
Urbana, que aquesta mesura augmenta la seguretat, però a vegades són vies tan poc 
transitades que s’hi podria posar algun doble sentit per evitar donar voltes. Torna a insistir 
en la singularitat del barri de Pedralbes i en les tres qüestions que, segons el seu parer, són 
la causa de l’empitjorament de la mobilitat. Per acabar, manifesta que s’està fent un estudi 
perquè la línia V5 arribi a la rotonda de Joan d’Alòs. Conclou que totes aquestes mesures no 
funcionen i que cada vegada hi ha més embussos. Demana reforçar el transport públic 
perquè arribi a les escoles. 
 
El president, Francisco Sierra, dona la paraula a la senyora Mercè Piqueras. 
 
La senyora Mercè Piqueras planteja diverses qüestions. Primerament informa que al carrer 
de les Corts, des de fa més d’un any hi viu permanentment un home sense sostre que dorm 
al caixer del BBVA. Es queixa que, des d’aleshores, el carrer cada vegada fa més olor 
d'orina. Comenta que al caixer de Bancaixa ha vist de vegades alguna altra persona. Es 
lamenta que és una molèstia per als veïns, però que pensa en aquelles persones que no 
tenen on dormir, i s’interessa per si els Serveis Socials de l’Ajuntament els podrien 
proporcionar algun lloc perquè com a mínim puguin fer-ho. Com a segona qüestió parla de la 
pudor d’orina i la brutícia dels gossos. Recorda que van venir uns informadors a presentar 
una campanya que instava els propietaris de gossos a portar una ampolla d’aigua per tirar-la 
sobre els pipís que fa l’animal. Demana informació sobre l’estat d’aquest assumpte, i es 
queixa que en carrers com Taquígraf Garriga fins i tot es veuen les marques dels pipís al 
terra. I, com a últim tema, opina que quan una persona està empresonada per les seves 
idees polítiques és un pres polític, i que no es poden comparar els presos polítics d’aquí 
amb el senyor Mata i alguns altres. 
 
A continuació, el president, Francisco Sierra, dona la paraula a la senyora Sonia Serret, de 
Les Corts Comerç, que comença explicant que la seva idea era que li responguessin per 
correu electrònic, però que com que ha pres la paraula farà cinc cèntims de la seva petició. 
Exposa que a partir d’ara els agradaria participar, juntament amb els veïns, en la defensa 
dels comerciants en tot allò relatiu a la qüestió del Futbol Club Barcelona.  
 
El president cedeix la paraula al regidor Agustí Colom. Explica que, com que només resten 
dues intervencions, decideix donar-los pas. Així doncs, dona la paraula a la senyora Helena 
Urue Planas. 
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La senyora Helena planteja dues qüestions: amb referència al tema dels gossos de la gran 
via de Carles III, opina que s’hi podria posar un pipicà, com hi ha a molts llocs de la ciutat. 
Seguidament parla de la vorera de la gran via de Carles III, 49 o 51, on hi ha un supermercat 
Condis. Allà estan col·locades una espècie de gàbies grans on fiquen cartons i coses 
rebutjables, i que a més a més serveixen per la càrrega i descàrrega. Ella els ha advertit que 
això no pot estar així, però li posen excuses. 
 
El president dona la paraula al senyor Joan Anton Meléndez. 
 
El senyor Joan Anton Meléndez primerament manifesta que al districte tenen el jardí del 
caganer, on gossos i humans fan les seves necessitats. Va dirigir aquesta queixa al Districte 
però té la sensació que ningú li ha fet cas. Aclareix que aquest és un jardí molt maco però 
que està molt descuidat i abandonat. Ell mai ha dit res als amos dels gossos perquè no és 
ningú, i creu que aquestes advertències les han de fer les autoritats, però lamenta que 
aquestes no fan res. En segon lloc, recorda que el mes passat els consellers del Districte 
van fer una vaga de dos dies de la qual no van avisar i no s’hi van presentar. Suposa que 
aquests dos dies que no han treballat els han cobrat, i demana que si és així tornin els 
diners i que dimiteixin del seu càrrec tots aquells que no van treballar. Afegeix que és una 
falta de respecte als vuitanta-dos mil habitants que els han votat. Com a tercera qüestió 
parla de les urgències de la Seguretat Social i recorda que ja ha fet referència a aquest tema 
en altres ocasions. Explica que a Montnegre, Numància i plaça Cerdà han tancat el servei 
d’urgències i que els usuaris s’han de desplaçar a Manso. Quantifica totes aquestes 
persones en més d’un milió, i com que a Manso no poden ser ateses, són derivades a 
l’hospital del Sagrat Cor (centre concertat amb l’ICS) o al Vall d’Hebron. Explica que des del 
Districte se li va demanar si volia col·laborar en aquest assumpte de la sanitat, però que 
malgrat va deixar el seu telèfon i correu electrònic, no ha rebut cap notificació al respecte. 
Insistint en el tema de la vaga, informa que un dels consellers que la va secundar, el senyor 
Jordi Castellana, va aparèixer al programa Ara i aquí de Televisió Espanyola, i es pregunta 
com pot ser que estigués fent una entrevista en comptes de romandre al seu lloc de treball. 
Suposa que està present a la sala i l’interpel·la que digui si aquesta afirmació és mentida. 
 
El president dona la paraula a l’últim intervinent, que és el senyor Eduard Català. 
 
El senyor Eduard Català comença la seva intervenció recordant que tant el senyor Pedro 
Alonso en una Audiència Pública com molts veïns demanen la recuperació del nom del 
Centre Cívic Riera Blanca actualment amb un altre nom, canvi que en cap moment va ser 
consultat als habitants de la zona. Vol que torni al seu nom original, que al cap i a la fi va ser 
el que els veïns li van posar. Informa que s’estan recollint signatures i sol·licita avançar els 
tràmits per al canvi de nom, ja que la demanda veïnal va sorgir el mateix dia que es va 
produir, i opina que aquesta va ser una qüestió merament política. 
 
El president cedeix la paraula al regidor Agustí Colom per respondre les qüestions 
plantejades. 
 
Primer de tot, el regidor Agustí Colom s’interessa per si han arribat els intervinents que 
falten. A continuació respon les diferents qüestions plantejades pel senyor Pedro Alonso. 
Informa que l’últim mes s’ha fet una trobada, dues de més genèriques sobre autobusos, tres 
consells de barri i algunes de parcials. Especifica que, a més, s’han fet algunes reunions 
sobre l’actual fase de la xarxa de bus i que se’n faran més en la nova fase. Aclareix que, en 
aquestes reunions, s’ha parlat i s’han trobat les solucions que depenen només del Districte, 
ja que hi ha criteris generals que marca Mobilitat, en els quals manté la seva posició. Dona 
per suposat que aquestes decisions poden canviar al llarg del temps, tenint en compte la 
pràctica i l’experiència, i que es pot arribar a conclusions diferents. A propòsit del tema dels 
bancs, manifesta entendre la posició del senyor Alonso, i malgrat no omplir-ne la ciutat, 
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afirma que se'n continuaran posant. Comunica que avui mateix se n’ha col·locat un al carrer 
de Mejía Lequerica davant del CAP, que era demanat pels veïns. Concretant en el banc 
proposat en la present reunió, pren nota del suggeriment i l’estudiaran. Quant a l’Espai 
Barça, recorda que el període de presentació d’al·legacions acaba el proper dia 15, i anima 
els veïns a exposar qualsevol consideració perquè d’aquesta manera es puguin tenir en 
compte. Explica que han treballat juntament amb el Futbol Club Barcelona per fer algunes 
modificacions al projecte, i el fet de comptar amb suggeriments en forma d’al·legacions 
ajudaria a introduir alguns altres aspectes. Passant a la qüestió de les tanques, declara que 
el Districte defensa que no s’hi instal·lin, ja que aquest ha de ser un espai transparent i 
permeable i no ha de suposar una frontera entre parts del barri. Exposa que, amb referència 
a la seguretat, s’ha de treballar conjuntament amb Mossos d’Esquadra per trobar les 
fórmules adients. 
 
Dirigint-se a la senyora Ana Ramón, el regidor Agustí Colom comença referint-se a les 
botigues de sota el pavelló del Futbol Club Barcelona. Explica que el plantejament és que la 
configuració dels serveis del club valgui per ajudar al desenvolupament econòmic del barri. 
En aquest sentit, remarca que han posat la condició de no poder construir un centre 
comercial, però quant al tipus de comerços i altres consideracions al respecte estan a 
l’espera del procés d’al·legacions, que servirà per perfilar els detalls. Sobre el tema dels 
carrils bici, addueix que n’hi ha una xarxa a la ciutat i que és necessària la connectivitat 
entre les diferents parts, però que es poden estudiar les solucions més favorables. Respecte 
a la qüestió dels jardins de Bacardí i tanques, compara aquesta situació amb la del Futbol 
Club Barcelona. Expressa que la voluntat del Districte i de la ciutat és la de tenir parcs 
permeables. En principi, la norma és tancar els parcs de gran extensió, i reconeix que al 
districte de les Corts no es disposa de parcs d’aquestes característiques, i per tant no hi ha 
cap parc públic tancat. Entrant al problema dels gossos, relata que justament quan aquests 
són als parcs és en l’horari en què romanen oberts. Continuant amb el tema dels gossos, 
aclareix que el problema no són els animals sinó els seus propietaris o propietàries que no 
tenen comportaments adequats. Per aquest motiu, anima les entitats veïnals a treballar per 
la conscienciació de veïns i veïnes. Recorda que els va presentar el programa pilot de 
l’Ajuntament, que és molt més que una campanya publicitària, i que consisteix en uns 
informadors que passegen i parlen amb la gent per informar-los; aquest programa es 
desenvolupa en diverses fases, i ara es troba en la de donar ampolles d’aigua als propietaris 
de gossos. Actualment es duu a terme al districte de Sant Andreu i quan acabi es passarà a 
les Corts, segon districte triat per continuar amb el programa. Afegeix que, a més, els 
propietaris han de portar els gossos als pipicans. Seguint amb el tema dels pipicans, 
anuncia que s’inicien les obres de reforma (ampliació i adequació) del dels jardins de 
Bacardí. Durant la remodelació, els usuaris poden anar al del carrer del Pintor Ribalta. A la 
interpel·lació de la senyora Ana Ramón, el regidor Agustí Colom reflexiona sobre la relació i 
els hàbits de gossos i propietaris: als gossos els agrada passejar i això és un estímul per als 
amos per fer exercici. Contradient la senyora Ana Ramón, manifesta que el Districte és el 
que obté millor puntuació en neteja, mobiliari, etcètera, de la ciutat, i que és bo reconèixer la 
feina ben feta dels treballadors públics. Parlant de la cessió del local al CDR, exposa que no 
li consta però que se n’informarà, i per aquest motiu li'n demana més informació. Assenyala 
que el tracte és equànime i que qualsevol entitat pot beneficiar-se d’aquet dret sempre que 
ho sol·liciti i compleixi una sèrie de requisits. A continuació, passa a respondre les qüestions 
plantejades per la senyora Ramón en l’anterior Audiència Pública i que no s’han contestat 
quan corresponia per no ser-hi present. Comunica que s’ha netejat de grafitis la sortida del 
pàrking de Ceràmiques Vicens. Quant a apujar la tanca de l’edifici de joves del carrer 
Benavent, no és possible en tractar-se d’una propietat privada. Notifica que els arbres del 
carrer Felipe de Paz s’han podat i els tornaran a mirar a la propera. Respecte a la residència 
de Benavent, fa saber que en el seu moment va parlar amb la consellera corresponent, 
conversa de la qual va informar a la senyora Ramón, i van concertar una trobada que no 
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s’ha produït pels fets esdevinguts últimament. Preveu que després de les eleccions i de la 
formació del nou govern es dirigirà al conseller o consellera de Serveis Socials i tornarà a 
plantejar el tema de la residència. Dona a conèixer que, mitjançant els diversos grups, 
sempre presenten una esmena als pressupostos per la residència de Benavent. 
 
El regidor Agustí Colom contesta les qüestions plantejades pel senyor José Luis Calvo, la 
primera de la qual està relacionada amb la il·luminació de la gran via de Carles III: declara 
que s’ha traslladat aquesta demanda, que a la ciutat s’està fent la substitució per LED 
progressivament, però que Barcelona té una superfície de 100 kilòmetres quadrats i molts 
fanals. Manifesta que encara que suposi un estalvi, la substitució de les bombetes ha de ser 
progressiva, ja que tots els districtes la demanen. Compara amb la substitució quasi total 
que es va fer de totes les bombetes blanques, de les quals pràcticament ja no en queden. 
Amb relació al tema de l’assegurança de les bicicletes, aclareix que la seguretat és per a la 
persona que comet l’accident, no per a l’accidentat, perquè la responsabilitat civil és 
independent d’estar o no assegurat; la diferència és qui paga. Quant al registre, és un tema 
a debat, ja que a la ciutat la majoria de bicicletes que circulen són del Bicing i ja estan 
identificades. Informa que en aquests moments hi ha una campanya de civisme en bicicleta. 
Respecte a la pancarta “Llibertat presos polítics”, decideix no entrar en valoracions, però sí, 
amb tot el respecte, exposa que la seva col·locació en tots els Districtes va ser una decisió 
aprovada en Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Barcelona per majoria, no per 
unanimitat. 
 
El president, Francisco Sierra, interromp el regidor per aclarir que, a més de president 
imparcial, és portaveu del seu grup municipal. Vol deixar constància que la convocatòria a la 
Junta de Portaveus que es va fer a Casa Gran es produí a les sis i sis minuts de la tarda per 
celebrar-se a un quart de set. Tant ell com la seva companya de partit, portaveu adjunta, no 
hi eren. Quan ella hi va arribar (dos quarts de set) ja havia acabat la Junta de Portaveus, 
que li sembla bastant irregular pel que fa a la convocatòria i la celebració. Afegeix que no 
entrarà a valorar el fons de l’assumpte i que torna a la seva imparcialitat. 
 
El regidor Agustí Colom discuteix aquesta intervenció opinant que no és aquest el moment 
per manifestar aquestes coses i que la imparcialitat cadascú l’entén a la seva manera. 
Insisteix que les coses van anar així i que van ser allà. 
 
En resposta als plantejaments fets pel senyor Lluís Sanglàs respecte al trànsit a Pedralbes, 
el regidor Agustí Colom reconeix que n’és conscient, i per això s'ha creat una comissió 
específica amb veïns, Mobilitat i el Districte. Ja s’ha fet una reunió i n’estan previstes més. 
Pensa que les possibles solucions passen per l’afavoriment del transport públic, i, per tant, 
les mesures concretes (que es tractaran a la Comissió) l’han de beneficiar conseqüentment. 
Sobre la proposta que el carril bus no sigui permanent, avisa que aquest plantejament no és 
acceptable a la ciutat. El mateix passa amb el carril bici: l’Ajuntament té com a programàtic 
el seu afavoriment, per la qual cosa és necessària la connectivitat de les diferents parts. 
Comenta que els carrils bici són una realitat a les ciutats europees, i posa com exemple 
Londres, on l’ús de la bicicleta és molt més freqüent que aquí. Opina que és l’única manera 
que les ciutats siguin habitables, de millorar la salut i disminuir la contaminació. És veritat 
que Barcelona ha entrat una mica tard en aquesta dinàmica, però actualment ja en té un 
volum d’ús molt important. A més, la presència dels carrils bici n’incrementa l’ús. 
 
El regidor Agustí Colom respon a la senyora Mercè Piqueras. Respecte a aquesta persona 
sense sostre, es compromet a traslladar el cas. Informa que Serveis Socials coneixen 
aquestes persones i les tenen controlades en el sentit d’oferir-los tots els serveis, però 
recorda que n’hi ha de més predisposades a fer-ne ús i altres que només els demanen 
puntualment o que no els demanen. S’intenta minorar l’impacte sobre l’espai però no és un 
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tema senzill de resoldre. A més, aquestes persones tenen drets que són reconeguts pels 
jutges. En general es fa un treball d’acompanyament a través d’educadors, i quan es troben 
amb casos molt enquistats es treballa de forma més concreta. De tota manera, traslladarà el 
tema. Insisteix breument en el tema del programa de les ampolles d’aigua per als propietaris 
de gossos. 
 
El regidor Agustí Colom respon a la senyora Sonia Serret. En primer lloc li demana la 
confirmació que pertany a la nova associació de comerciants de la zona de Sant Ramon. 
Confirma que estan en la Comissió de Seguiment de l’Espai Barça i dona per descomptat 
que poden assistir-hi. Li demana que en acabar l’Audiència li parli dels esdeveniments 
concrets dels quals parlava per saber en quin mailing concret estaven.  
 
Responent les diverses demandes de la senyora Helena Urue, primerament recorda que els 
gossos de la gran via de Carles III poden anar al pipicà dels jardins de Bacardí. Informa que 
de moment no en posaran cap a la gran via de Carles III perquè no poden construir-ne a 
cada tros de carrer. Davant de les interpel·lacions de la veïna, planteja la possibilitat 
d’informar millor, perquè potser els veïns no coneixen bé els serveis que ofereix el Districte; 
en aquest cas, la localització dels diferents pipicans. Amb referència al supermercat de la 
gran via de Carles III, en pren nota i la passarà a l’organisme corresponent. Davant la 
desconfiança de la veïna, li recorda que a l’Audiència Pública anterior es va demanar netejar 
una pintada i ja està solucionat. 
 
El regidor Agustí Colom contesta a continuació al senyor Joan Anton Meléndez. Comunica 
que als jardins pels quals ha preguntat ja es va enviar la Guàrdia Urbana, que va 
inspeccionar el terreny però no va detectar-hi cap incidència. Recomana que si en algun 
moment troba una altra vegada el problema, que truqui la Guàrdia Urbana i hi vindrà. Diu 
que potser el veí té una visió de les persones que passegen amb gossos que no s’aproxima 
a la realitat, ja que normalment no es veu ningú que aprofita que el seu gos orina per fer-ho 
ell. També mirarà quantes denúncies s’han posat per aquesta qüestió, encara que sospita 
que no n’hi ha cap. Respecte al tema de la vaga, explica que allò no ho era, sinó una 
aturada per raons polítiques, decidida per algunes persones, entre elles el mateix regidor. 
Com que van ser majoria, els consellers que la van secundar no van assistir al Consell 
Plenari. Explica que ell, igual que la resta de consellers, treballa molt i que la seva tasca és 
política, i considera que fer un acte de protesta és la seva feina i que treballen per a la gent 
que els ha votat. Diferencia entre la seva feina, que és de gestió, i la dels seus companys 
consellers de l’oposició, que és bàsicament fer actes polítics. Afegeix que mitjançant les 
xarxes socials van comunicar que aquell dia no assistirien als actes convocats. Relata que el 
Consell Plenari estava convocat perquè el president en va mantenir la convocatòria. 
Discuteix amb el president, Francisco Sierra, dient-li que va avisar-lo directament. Tocant el 
tema del poble, reflexiona que aquest no existeix com a tal, sinó que hi ha persones 
individuals, cadascuna diferent de la resta, i ells representen als qui els han votat. Indica que 
la feina dels polítics s’exerceix de moltes maneres, i inclou anar a la televisió a fer 
entrevistes o debats. Li anticipa que després li explicarà la feina que fa diàriament. Abordant 
el tema de les urgències, manifesta que està d’acord amb el plantejament fet. Els problemes 
van començar amb les retallades en Sanitat del 2010 i 2012 que, com a conseqüència, han 
portat al tancament de centres amb servei d’urgències. S’ha d’intentar pressionar la 
Generalitat per tornar a obrir-los i evitar que els veïns hagin d’acudir al CAP Manso. Es 
compromet a mirar si el senyor Meléndez està apuntat a la Comissió de Sanitat i si no és 
així ja se’l convocarà. 
 
El regidor Agustí Colom respon al senyor Eduard Català que el canvi de nom del centre cívic 
a què es refereix es produirà al proper mandat. Considera que és important mantenir la 
continuïtat institucional respectant decisions preses als últims moments del mandat anterior. 
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Es refereix al carrer de Caballero i aclareix que per un acord de l’Ajuntament de Barcelona 
s'hi posarà nom i cognoms per saber si es tracta d’un home o una dona. A més, quan es 
canviïn s’afegirà una petita referència per conèixer alguna cosa més de la persona 
recordada. Per acabar, repassa alguns noms per veure si han arribat a l’audiència, però no 
hi són presents. 
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 20.35 hores, aixeca la 
sessió, la qual cosa certifico. 
 

Vist i plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
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