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EXTRACTE D’INTERVENCIONS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 1 
Data: 30 de novembre de 2015 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.10 h a 20.20 h  
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 
 
Assistents 

President  
Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

Regidor del Districte  
Sr. Josep M. Montaner i Martorell  

Conseller tècnic 
Sr. Marc Andreu i Acebal (GMDBComú-E) 
 
Gerent del Districte  
Sr. Pep Garcia Puga  

Secretària tecnicojurídica 
Rocío Benito Arranz 

Altres tècnics intervinents 
Sr. Josep Miquel Coy, director de l’Oficina d’Habitatge del Districte 
 
Participants del públic (per ordre d’intervenció) 
Sr. Javier, en nom de l’Associació de Veïns de Palmera Centre 
Sr. Eduard Rodríguez, en nom de la Comissió d’Afectats de la Gran Via 
Sr. Amador Monleón, president de l’Associació de Veïns del Front Marítim 
Sra. Guadalupe Caruso, en nom dels veïns de l’illa Taulat i Bac de Roda 
Sr. Ricard Fernández, en nom propi 
Sr. Toni Santos, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Martí 
Sr. José Gil, en nom dels veïns del barri de Sant Martí de Provençals 
Sr. Rafael Forcada Pagareu, en nom propi 
Sr. Enric, en nom de l’Assemblea La Verneda 
Sr. Francisco Liñán Muñoz, en nom del Grup La Pau 
Sr. Miquel Catasús, president de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa 
Sr. José Manuel Puyo, en nom propi 
Sra. M. Teresa Barrionuevo, en nom de l’Assemblea Sant Martí 
Veí sense identificar, en nom dels veïns del barri del Besòs 
Sra. Olga Marcos, veïna del carrer dels Enamorats 
Sr. Julián, en nom propi 
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Desenvolupament de la sessió  

El regidor del Districte obre la sessió i excusa el retard del president del Districte, el senyor 
Xavier Mulleras. Remarca que es tracta de la primera sessió del mandat d’aquest tipus i 
destaca la presència de la senyora Rocío Benito, en Josep Miquel Coy –que dirigeix 
l’Oficina de l’Habitatge del Districte–, el senyor Pep Garcia Puga –el gerent del Districte– i 
els consellers i conselleres. Demana al senyor Coi i al senyor Garcia que expliquin la 
iniciativa de repartir a totes les bústies de zones concretes, sobretot a la de Besòs-
Maresme, informació sobre ajuts per afrontar la pobresa energètica i per aconseguir un 
millor aïllament i funcionament dels habitatges. 

El senyor Josep Miquel Coy, director de l’Oficina d’Habitatge del Districte, explica que s’ha 
iniciat una prova pilot als districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, per la qual s’ha 
instal·lat un punt d’atenció per a la millora de la pobresa energètica dins de les oficines 
d’habitatge. Matisa que la intenció d’aquesta iniciativa és la millora de l’eficiència 
energètica i donar suport tant tècnic com econòmic a qualsevol persona que en aquest 
moment tingui algun dèficit o algun problema a l’hora de pagar qualsevol dels 
subministraments. Destaca la bona acollida de la iniciativa malgrat que s’ha començat el 
mateix dia de l’Audiència Pública i aconsella que la gent s’hi passi per assessorar-se’n. 

El regidor assenyala que es trigarà una mica en veure resultats de la iniciativa esmentada, 
malgrat que volen veure immediatament que les millores d’eficiència energètica es puguin 
anar aplicant al més ràpid possible, donada la proximitat de l’hivern. Tot seguit, esmenta 
altres mesures que s’han iniciat, com ara els ajuts al pagament del lloguer dels habitatges 
en el cas que no es poden pagar, sobretot amb una acció proactiva per avisar d’alguna 
manera en els llocs on des de Serveis Socials se sap que hi ha problemes de vulnerabilitat 
residencial. Concreta que no poder pagar el lloguer és un dels motius dels desnonaments, i 
diu que miraran que això deixi d’ocórrer al més aviat possible. En aquest sentit, valora 
l’esforç que han fet les oficines d’Habitatge i Serveis Socials de l’Ajuntament. 

Finalment, explica que hi haurà una primera ronda d’intervencions i llavors es respondran 
cinc o sis preguntes. 

El senyor Javier, en nom de l’Associació de Veïns de Palmera Centre, vol saber què passa 
amb l’asfaltat del carrer Andrade, ja que hi falta un tram –des de Maresme a Prim–, i 
lamenta que no se’ls hagi comunicat quines accions s’hi estan fent. 

Es queixa també que no se’ls ha informat de les actuacions de drenatge que s’han 
començat a fer a la plaça de la Palmera i demana informació per poder transmetre-la al 
veïnat. Pregunta si un cop acabades les actuacions, s’hi tornaran a posar els gronxadors i 
si s’hi farà un petit parc.  

Retreu la manca de comunicació i d’informació i, en aquest sentit, demana també tenir més 
comunicació amb el regidor i poder mantenir-hi una reunió aviat per poder-se conèixer. 

Per acabar, recorda que en el darrer consell de barri se’ls va dir que rebrien l’informe sobre 
el desmuntatge de l’edifici de l’Escola Bressol Pere Calafell, però encara no el tenen. 
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El senyor Eduard Rodríguez, en nom de la Comissió d’Afectats de la Gran Via, es presenta 
remarcant el seu compromís i implicació amb el barri des de l’any 1992 i que acudeix 
regularment als consells de barri. 

Recorda que en el Consell de Barri de Diagonal Mar, a la part de la Llacuna, Poblenou i 
Provençals, es va tractar el tema de l’eix de Pere IV; diu també que es va dir que el cens 
dels quatre barris esmentats és d’unes noranta-tres mil persones, i que atès la gran 
quantitat de barris, en la darrera sessió del Consell es va plegar molt tard. Per això demana 
que els consells de barri es facin per separat per a cada barri. 

Tot seguit, esmenta el Consell de Barri del Camp de l’Arpa i el Clot, del 5 de novembre, i 
diu que es va tractar molt el tema de Glòries, que avança que ara no tractarà. Esmenta 
també el Consell de Barri del 10 de novembre, on es van reunir els quatre barris 
assenyalats anteriorment, i insisteix que s’hi va tractar el tema de l’eix de Pere IV. Destaca 
que li va agradar la intervenció de BIMSA i a continuació dóna detall sobre les accions que 
s’hi fan. 

Continua explicant que el 12 de novembre es va parlar sobre l’avinguda Icària al Consell de 
Barri de la Vila Olímpica. Explica que es tracta d’un projecte que no estava planejat per 
l’anterior govern, si bé el de Glòries sí. Llegeix una nota d’un diari on el regidor assegurava 
que l’obra de Glòries no es podia replantejar, i que calia tirar-la endavant introduint-hi les 
millores possibles però sense canviar-ne el plantejament per evitar retards, igual que amb 
l’eix de Pere IV. Insisteix que el tema de Glòries es tracta d’un tema prioritari i estratègic, i 
que cal fer-hi els dos túnels que estaven previstos, ja que un d’ells afecta 3.500 veïns i 
veïnes. Per tant, demana que es compleixi el que estava previst i consensuat.  

Finalment, es refereix a l’ordenança de mobilitat urbana i en llegeix un fragment.  

El senyor Amador Monleón, president de l’Associació de Veïns del Front Marítim, sol·licita 
un consell de barri exclusiu per al barri de Diagonal Mar i el Front Marítim i que se celebri al 
casal del barri. Es refereix a la reunió mantinguda el 29 d’octubre amb la Comissió de 
Seguiment del Consell de Barri de Diagonal Mar, Front Marítim, Poblenou, Parc i la 
Llacuna, i Provençals del Poblenou, a la seu d’avinguda Diagonal Mar: insisteix que les 
entitats convocades no estaven d’acord amb celebrar un consell de barri conjunt per a 
tants barris del districte, ja que cada barri té unes problemàtiques pròpies i en el territori de 
la seva adscripció, com va quedar palès en les exposicions de les diferents associacions 
de veïns en aquella reunió.  

En aquest sentit, es queixa que el consell de barri del 10 de novembre va acabar molt tard i 
només s’hi van tractar dos o tres temes, i lamenta que molta gent es quedés sense poder 
intervenir. Suggereix que se celebri un consell de barri tipus plenari –amb la presència de 
diversos barris– una vegada l’any per tractar temes que afecten diversos barris alhora, com 
ara mobilitat o temes educatius. 

Finalment, parla sobre els embussos a Selva de Mar amb passeig Marítim, ocasionats pel 
que passa al carrer de la Llacuna amb passeig Calvell. Explica que el veïnat del passeig 
Calvell està fart que en determinades hores només hi hagi un carril, motiu que provoca que 
la gent gran es desperti massa d’hora per culpa del trànsit. Indica que per solucionar-ho 
només cal canviar la direcció i deixar dos carrils de circulació i no un embús quan de tres 
carrils es passa a un. Recorda que va ser un tema que ja es va tractar amb el regidor 
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anterior, i apunta que espera que amb aquest tema no passi com amb el de l’escola 
bressol dels jardins de Remedios Varo, que es va veure afectada pels canvis de govern.  

La senyora Guadalupe Caruso, en nom dels veïns de l’illa Taulat i Bac de Roda, expressa 
la seva preocupació per les obres que s’estan fent a la terrassa del primer pis de l’Hotel 
Barceló, a l’illa de pisos que representa. 

Explica que, segons tenia entès, fa més de deu anys hi va haver un problema semblant i es 
va acordar que la terrassa no seria de trànsit. Tot i així, denuncia que en els darrers mesos 
s’hi han començat a fer obres per a una piscina i un bar on hi haurà molta activitat turística, 
festes i música. Transmet la preocupació de les 260 famílies que viuen en aquella illa de 
pisos pel que fa a l’empitjorament de la seva qualitat de vida i sobretot per com aquestes 
obres poden afectar l’activitat dels nens i nenes que juguen a l’illa interior. 

Malgrat que entén que l’activitat turística és molt important per a Barcelona, demana que 
es trobi un equilibri per poder gaudir d’una convivència sana amb el veïnat. Aprofita per 
destacar que en el mes d’agost l’hotel estava fent obres molt molestes per als veïns i 
veïnes i que, quan se’ls va demanar els papers, l’hotel va ensenyar que tot estava en ordre 
i amb els permisos concedits. Per tant, demana que es revisin els permisos concedits a 
aquest hotel. 

El senyor Ricard Fernández, en nom propi, exposa la problemàtica dels centres que són 
fumadors de marihuana, i diu que en té un al costat de l’escala del seu edifici. Denuncia la 
intensitat de l’olor a marihuana que se sent, i destaca la proximitat del parc de l’Oca, que 
està ple de nens i nenes, i d’una escola. Diu que la gent que hi va a vendre o a comprar la 
droga fa malbé l’entrada de l’escala i que molts cops beuen allà. 

Indica que s’han posat denúncies i que malgrat que el local és legal, vol saber si hi ha 
alguna mesura que es pugui adoptar o si el Consell de Barri té previst fer-hi alguna cosa, ja 
que abans de les eleccions molts partits deien que acabarien amb el 90 per cent d’aquests 
establiments.  

El senyor Toni Santos, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Martí, considera positiu 
que en els consells de barri s’agrupin territoris que estan tallats purament per una decisió 
administrativa arbitrària. Considera que aquesta visió àmplia i global és positiva, però que 
cal ajustar el model i creu que el segon consell de barri que es celebri anirà millor que el 
primer. Opina que aquest format permet que les associacions de veïns ordenin els seus 
temes i que això serà bo en el futur. 

D’altra banda, pensa que les persona encarregades del Consell haurien de valorar les 
opinions de les associacions de veïns, ja que reflecteixen un debat intern que altres 
opinions no tenen i no requereixen. Conclou dient que no es poden tractar de la mateixa 
manera els temes globals que els particulars, motiu pel qual cal saber diferenciar els temes 
i gestionar cada cosa segons pertoca. 

El senyor José Gil, en nom dels veïns del barri de Sant Martí de Provençals, considera 
vergonyós que a un barri de gent obrera encara hi hagi gent que viu i mor als carrers i als 
caixers automàtics. Retreu que l’Ajuntament no hi hagi fet res al respecte. Explica que el 
dia anterior a l’Audiència Pública una persona jove va morir a un caixer, i demana a 
Habitatge que prengui les mesures necessàries perquè això no torni a passar i que tothom 
pugui tenir un sostre. Denuncia que les entitats bancàries facin desnonaments malgrat que 
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la ciutadania n’hagi pagat els deutes, i lamenta que les autoritats no facin res al respecte. 
Exigeix a l’Ajuntament que eviti que es pugui fer fora la gent de casa seva i que atenguin 
les persones que dormen en caixers automàtics. 

El senyor Rafael Forcada Pagareu, en nom propi, es presenta dient que viu al carrer Marià 
Aguiló, 128 i que un any abans li van robar el cotxe a la placeta Isabel per fer-lo servir en 
un atracament a Terrassa. 

Tot seguit, afirma que al Poblenou no volen pisos turístics i demana que s’acabin ja, 
perquè aquest tipus d’habitatges i la gent que els fa servir provoquen desperfectes. Explica 
algunes situacions concretes que ha viscut per culpa dels pisos turístics i els problemes 
que causen. Finalment, esmenta el tema dels eixos comercials. 

El senyor Enric, en nom de l’Assemblea La Verneda, diu que forma part del moviment del 
pobre, de la lluita popular contra els desnonaments, contra la precarietat i contra l’atur. Es 
refereix a la mort del jove sense sostre que ha explicat el senyor Gil, i diu que els veïns i 
veïnes acudeixen a l’Audiència Pública perquè està espantada pel que passa al món, no 
només pel treball, l’habitatge i els drets socials, sinó també perquè estan en guerra i hi ha 
problemes més greus. Per tant, vol que l’Ajuntament, com a Consell de Districte i com a 
institució que representa l’Estat, es posicioni en contra de la guerra, l’OTAN i les bases 
militars. Diu que a Aràbia Saudita s’estan creant jihadistes amb el patrocini dels Estats 
Units, i esmenta també els atemptats de Madrid o França, i també a Turquia. 

Afirma que no oblida la Segona Guerra Mundial, on hi va haver tants milions de morts i 
molts pobles van patir molt la guerra. Per això considera que cal acabar amb l’imperialisme 
que utilitza instruments com el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, la Comunitat 
Econòmica Europea, l’OTAN i les bases militars. Finalment, demana que tot el poble 
rebutgi la situació actual. 

El president demana disculpes per haver arribat tard i agraeix totes les intervencions, 
alhora que dóna la benvinguda a tots els assistents. Explica que tenia una altra reunió de 
l’Ajuntament. 

Considera que l’Audiència Pública és el lloc on el veïnat té més a prop l’administració per 
poder transmetre-li les seves inquietuds i preguntes, i creu que és una ocasió idònia 
perquè puguin estar en contacte directe amb el regidor, que representa l’alcaldessa. 

Anuncia que el regidor Montaner contestarà les preguntes i que després hi haurà un segon 
torn de preguntes. 

El regidor del Districte agraeix totes les opinions i diu que totes són legítimes, i afegeix que 
en prenen nota de totes. Tot seguit, apunta que li agradaria que a la segona ronda 
intervinguessin més dones, i que hi ha una mala herència del capitalisme patriarcal, que els 
homes són els portaveus. Creu que cal canviar-ho. 

Respon a la qüestió dels consells de barri i diu que es revisarà el procediment. Coincideix 
amb el senyor Santos que, en tractar-se del primer que es feia, hi havia mancances, però 
que després s’han anat fent ajustos i la cosa ha funcionat millor. Repeteix també, com ha 
apuntat el senyor Santos, que cada barri té les seves característiques, però reivindica una 
visió més urbana, més solidària, més global. Considera que dividint es divideix la capacitat 
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de pensar i l’energia, i que és millor sumar. Malgrat tot, admet que hi pot haver alguna 
disfunció i diu que en prenen nota. 

Tot seguit, es refereix al projecte de Glòries, que qualifica com a projecte clau per a 
Barcelona. Afirma que no es poden aturar projectes que estan en marxa per una qüestió de 
responsabilitat, per molt d’acord o en desacord que estiguin amb ells. En aquest sentit, 
afirma que el govern municipal mantindrà els compromisos adquirits. 

Malgrat tot, apunta que això vol dir que els marges de negociació que hi ha no permetin 
millorar i perfeccionar i que, de fet, cal fer-ho. Informa que s’estan fent les obres del primer 
túnel i que, en la mesura que sigui possible, lògicament s’intentarà fer el segon, així com 
tot allò que va resultar del compromís de Glòries i que el govern actual va heretar. 
Puntualitza que l’equip de govern actual està completament en contra de la política de 
l’anterior alcaldia, tot i que això no implica que hi ha coses salvables i que lògicament cal 
continuar, ja que la ciutat és una cosa col·lectiva que es basa en les continuïtats. 

Continua explicant que és soci de l’associació Arrels i que també l’indigna que hi hagi gent 
sense sostre –uns nou-cents a Barcelona i uns cent al districte de Sant Martí–, que és 
l’esglaó més baix, però que també hi ha assentaments, gent a la qual fan fora de casa 
seva. És a dir, hi ha moltes franges de pobresa i de vulnerabilitat. 

En aquest sentit, destaca la feina que fan les ONG i l’Ajuntament de Barcelona i Serveis 
Socials, i sobretot un magnífic pla d’inclusió social del senyor Ricard Gomà, que permet 
afrontar la situació. Indica que hi ha espais perquè les persones sense sostre puguin 
dormir a espais interiors, però reconeix que es tracta d’un tema molt complex i que hi ha 
casos irrecuperables. Comunica que al districte es començarà a implantar el programa 
«Housing First» i el «Piso Cero», que intentarà que les persones que porten més temps al 
carrer siguin incorporades. En tot cas, diu que si hi ha una persona dormint al carrer, 
s’hauria de resoldre la situació. 

Pel que fa als pisos turístics, recorda que l’Ajuntament anterior va fer una moratòria i que 
l’actual no sols ha fet la moratòria de pisos turístics, sinó també d’allotjaments turístics de 
tota mena, tot i el cost polític que suposa. Apunta que les altres ciutats de l’estat espanyol 
admiren Barcelona per haver-s’hi atrevit, però reconeix que estan rebent pressions molt 
fortes del lobby hoteler i també polítiques. Es refereix a la situació que hi va haver quan es 
van celebrar els Jocs Olímpics de 1992 a Barcelona, quan els hotelers no volien més 
places hoteleres per evitar la competència i s’hi van posar en contra malgrat que faltaven 
hotels. Afirma que ara succeeix el contrari i en sobren, i que els hotels diuen tot el contrari 
que l’any 1992  

A continuació, esmenta el tema de la llar d’infants Pere Calafell i diu que el senyor Pep 
Garcia Puga en donarà més detalls. 

Quant al Front Marítim i els embussos de Selva de Mar, respon que era un tema del qual 
no n’era conscient, però en pren nota. Confirma, però, que hi havia hagut queixes de l’hotel 
del Front Marítim que està ampliant l’espai, i que no s’ha de perdre temps i mirar com estan 
evolucionant i com estan els permisos. En aquest sentit, afirma que els consells de barri 
van bé per repassar qüestions pendents. Coincideix amb el senyor Santos que haurien de 
ser molt més flexibles i que, de fet, no estaria malament agrupar-los. Quant a això, valora 
molt l’opinió de les associacions de veïns i diu que són associacions a les quals recorren. 
Per tant, afirma que l’endemà de l’Audiència Pública es reunirà amb la senyora Anna 
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Meléndez per pactar coses amb la FAVB. Tot i això, considera que la gent també s’ha de 
poder expressar sense pertànyer a les associacions de veïns. 

Pel que fa al tema dels fumadors de marihuana, admet que és més fàcil queixar-se a 
l’Ajuntament que a la Generalitat o al president de l’Estat o els ministres, per proximitat, 
però afirma que el tema dels clubs de cànnabis es tracta d’un problema legal. En aquest 
sentit, apunta que a l’Ajuntament li és difícil intervenir, i que el buit legal existent fa que es 
tracti d’un problema greu a districtes com Ciutat Vella, i que ara també s’ha estès a altres 
districtes, tot i que s’hi està treballant. Mirarà que s’estableixin distàncies mínimes perquè 
aquests llocs no estiguin a prop de certs equipaments, però reitera que es tracta d’un buit 
legal que té a veure amb una legislació que està per sobre de la municipal. 

Finalment, afirma que l’Ajuntament evidentment està en contra de la guerra, tal com va 
expressar en el darrer Plenari, i torna a referir-se als pisos turístics per apuntar que són 
una competència deslleial als hotels, però també al dret a l’habitatge. 

El gerent s’adreça al senyor Javier, de l’Associació de Veïns de Palmera Centre, i demana 
disculpes en nom dels tècnics del Districte per la manca de comunicació sobre el tema de 
les actuacions d’asfaltat del carrer Andrade. Diu que cal corregir-ho. Explica que aquestes 
actuacions no s’estan fent directament des dels serveis del Districte, sinó des dels serveis 
centralitzats de l’Ajuntament, tot i que reconeix que això no els en treu la responsabilitat. 
Pel que fa la demanda de l’Associació de Veïns sobre el petit tram que queda per asfaltar, 
de Maresme a Prim, indica que es farà en el proper període 2016 i que està previst 
finalitzar-ho, tot i que no s’ha pogut fer de moment per qüestions pressupostàries. 

Quant a les actuacions que s’estan fent a la plaça de la Palmera i el desmuntatge dels jocs 
infantils i el drenatge, admet que hi ha hagut mala comunicació i que ho corregiran. Informa 
que també s’ha fet per part dels serveis centrals de l’Ajuntament, i que s’està fent l’actuació 
de drenatge més o menys ordinària dels espais de jocs i la reposició dels jocs per tal que 
s’adaptin a la normativa europea. No pot donar en aquest moment dates de finalització, 
però es compromet a fer-ho quan les conegui. 

Tot seguit, adreça el tema de l’Escola Bressol Pere Calafell i comunica que estan molt en 
contacte amb l’associació de veïns a la qual pertany el senyor Santos. Malgrat tot, diu que 
no sap de què tracta el tema del desmuntatge d’aquesta escola, ja que només es tracta 
d’una finalització de l’activitat d’un centre que era privat. Indica que el Districte està 
mantenint converses amb els propietaris –la Fundació La Caixa– per conèixer-ne les 
intencions. Avança que si hi ha més informació, la transmetrà. 

També respon a la senyora Caruso pel que fa al tema de l’Hotel Barceló: afirma que l’hotel 
disposa de llicència i que fa deu anys la comunitat va mantenir converses amb els anteriors 
titulars, que van desistir en aquell moment de fer qualsevol actuació. Apunta que ara hi ha 
uns altres titulars que van presentar una llicència correcta i que, per tant, es va autoritzar, 
però diu que es farà igualment una inspecció per veure que tot s’està fent d’acord amb la 
llicència i no altres paràmetres. 

Finalment, tracta també el tema dels fumadors de cànnabis esmentats pel senyor 
Fernández i anuncia que s’hi farà una inspecció per revisar l’estat de lloc i veure si el club 
ha corregit el tema de les olors. 
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El senyor Marc Andreu Acebal, del GMDBComú-E, pren nota del tema del club de 
cànnabis i del carrer Marià Aguiló, 128 per poder fer inspeccions i valorar l’estat de la 
situació. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Gil sobre la persona que es va trobar morta a un 
caixer, puntualitza que va ser a la rambla de Guipúscoa i que es tractava d’un home d’uns 
quaranta anys i toxicòman. Diu que hi van haver d’intervenir els bombers per obrir el caixer, 
ja que l’home s’hi havia tancat a dins. 

El gerent diu que el senyor Gil té raó, però recorda l’existència del programa «Housing 
First», i que es tracta de quelcom voluntari, motiu pel qual no es pot obligar ningú a 
abandonar un caixer o el carrer si no vol. Considera que cap altre govern ha posat tantes 
eines a l’abast com l’actual per evitar la situació que es viu: hi ha mediació amb els bancs 
per les hipoteques, hi ha ajuts al lloguer, hi ha ajuts per impagament d’hipoteques i de 
lloguers, hi ha una comissió per cada districte per evitar els desnonaments en cadascun 
dels districtes i buscar diferents mediacions, hi ha mediació amb els propietaris dels 
habitatges de lloguer, etcètera. 

El president obre el segon torn d’intervencions, i demana que les persones que ja han 
intervingut mirin de ser breus. 

El senyor Francisco Liñán Muñoz, en nom del Grup La Pau, es refereix al document que 
s’ha entregat al regidor i anuncia que en farà un resum: bàsicament diu que es tracta d’una 
qüestió democràtica i de profunditzar en la democràcia. Diu que no a la guerra, que 
considera que es fa per anihilar els pobres. Es refereix breument al monument de Colon. 

Indica que quan es parla de representativitat, al veure qui és qui representa a la gent i qui 
no, en concret a l’Associació de Veïns de la Pau. Llegeix una carta on s’explica que a finals 
de novembre de 2013 se li va entregar una carta al senyor Diego Hornos, l’actual 
president, amb més de seixanta signatures, on se li demanava informació de la 
convocatòria del 2013, però que no hi va haver resposta. En aquest sentit, l’abril del 2014 
se li va enviar un nou escrit on se li demanava informació sobre què tenia pensat fer la 
junta de l’associació de veïns quant a l’incompliment de l’Administració en les obres mal 
executades al barri, ja que les ha de pagar el veïnat. Diu que al document s’aprofundeix 
més en el tema. Continua amb la carta, on es pregunta si a l’associació de veïns els 
importa el dret democràtic dels socis a participar, ja que considera que l’assemblea no es 
valora, tot i que és un procés elemental i obligatori de la democràcia, i el lloc on la junta ha 
d’informar d’encerts i errors. 

Un altre intervinent del públic continua llegint la carta, ja que el senyor Liñán té problemes 
de visió. Pel que fa a la carta, continua llegint i retreu que en més de quatre anys la junta 
de l’associació de veïns no hagi consultat ni informat de res durant més de quatre anys. 
Reclama que l’assemblea no es celebri durant l’època de vacances i que totes les 
decisions importants tinguin el consentiment de l’assemblea general. Exigeix que es celebri 
una assemblea anual obligatòria per conèixer l’estat financer de l’associació, si hi ha prou 
ajudes, com es gasten els diners i altres aspectes que els socis tenen dret a conèixer a 
través de l’ordre del dia. La carta continua especificant que no es tracta de fer oposició, i 
que és lamentable haver de recórrer a un escrit per exigir claredat, transparència i 
democràcia, valors que sempre havia demostrat l’associació en el passat. Finalment, es 
reclama que es recuperi la unitat i la confiança de l’associació de veïns. 
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El senyor Liñán torna a intervenir i demana unitat i democràcia i puntualitza que no volen 
substituir la junta actual. Afegeix que hi ha una llista de les actuacions que s’han fet a 
esquenes dels socis, i repeteix que en sis anys no s’han convocat assemblees generals ni 
s’han presentat els estats de comptes segons s’estableix a l’article 19 dels estats de 
l’associació de veïns, que està regulada per llei del 7 de 1997. Enumera un seguit de 
temes que cal solucionar. 

El senyor Miquel Catasús, president de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa, 
apunta que no insistirà sobre el tema de Glòries, però que cal complir les parts 
avantatjoses pel barri, si bé es poden millorar, sempre per consens. Recomana que el 
govern no alimenti els diaris i «donin carnassa» amb el tema del top manta a Glòries. 

Expressa la seva preocupació per l’hotel de cinc estrelles que es vol fer a la torre Agbar, ja 
que no vol que la plaça de les Glòries sigui un lloc per als turistes, sinó per al veïnat. 
Recorda que se li havia informat que s’havia de presentar la llicència per fer les obres 
d’adequació el mes de novembre, però que encara no els han informat sobre el tema, ni 
des d’Urbanisme ni des del Districte. Vol saber si s’ha presentat la llicència i si hi ha algun 
termini per presentar al·legacions. 

A continuació, avança que hi haurà intervinents que demanaran una millora del carrer dels 
Enamorats i que es converteixi en un carrer per a vianants. Creu que té molt de sentit i està 
d’acord que hi ha molts temes que s’han de millorar en aquest carrer: l’enllumenat, els 
semàfors, els escocells o la neteja. Considera que cal fer-hi millores, però no té clar que es 
pugui convertir en una zona de vianants; de fet, creu que sense prohibir del tot el pas de 
cotxes, s’hi podria guanyar espai i que la plaça de l’Oca s’allargués cap al carrer dels 
Enamorats d’alguna manera. Per tant, demana que es faci un estudi per veure com 
convertir el carrer dels Enamorats en un espai molt més cívic i que no sigui un magatzem 
de cotxes. 

Tot seguit apunta que al Consell Plenari de l’endemà hi haurà una proposta en relació amb 
el carrer Meridional, i es mostra totalment a favor. També parla sobre la intenció del govern 
de fer pressupostos participatius i considera que està molt bé, tot i que estigui previst per al 
2016. Retreu, però, que de moment no es disposa d’informació sobre això ja que es va 
suspendre la reunió que hi havia prevista. 

Finalment, fa una crida perquè ningú voti cap partit que no es comprometi a no entrar en 
una guerra, com ara el PP, i espera que en cas que a Espanya surtin guanyadors partits 
favorables o amb dubtes respecte a la guerra, la gent surti al carrer a manifestar-se en 
contra. 

La senyora Guadalupe Caruso, en nom dels veïns de l’illa Taulat i Bac de Roda, torna a 
intervenir i pregunta si l’hotel tenia llicència abans d’iniciar les obres o si se li va concedir 
després. Demana que es revisi la llicència i no només que es comprovi si les obres es fan 
segons la llicència que tenen, ja que afecta 260 famílies i que si les obres continuen 
endavant s’afavorirà l’activitat lucrativa de l’hotel abans que la qualitat de vida d’aquestes 
persones. Insisteix que si s’obre la terrassa de l’hotel i comença a haver-hi gent i música, 
es causaran moltes molèsties a la gent que viu allà, i també a la qualitat de vida dels nens i 
nenes que juguen al parc. 

El senyor Toni Santos, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Martí, reconeix que l’ha 
impressionat el senyor Liñán, i que no hi pot haver dubtes sobre la qualitat democràtica del 
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moviment veïnal, ja que és un principi que ha d’estar per sobre de tot, tot i que fins ara no 
ha estat així. Opina que l’Ajuntament hauria de ser el garant de la qualitat democràtica de 
la gestió de totes les entitats que d’una forma o altra reben una subvenció pública. Afegeix 
que la qualitat democràtica es pot demostrar de diferents maneres, però que és ineludible 
fer-ho. 

En segon lloc, es refereix al projecte de la plaça de les Glòries, i reconeix que es tracta 
d’un projecte de ciutat, però reclama que es compleixen els compromisos de mandats 
anteriors. En quest sentit, esmenta el projecte de la plaça dels Porxos, que ha passat per 
tres legislatures prometent la millora definitiva i encara està esperant. Indica que el senyor 
Trias es va comprometre a la resolució del cas durant l’actual mandat, i que caldria 
mantenir la seva promesa, ja que tothom hi sortiria guanyant. 

El senyor Ricard Fernández, en nom propi, fa una reflexió després d’haver escoltat les 
altres persones que han intervingut i considera que, de vegades, sembla que les lleis 
posen el carro davant dels cavalls en lloc de fer-ho al revés: es concedeixen coses en 
espera que arribin els problemes, tot i sabent que hi pot haver problemes. Demana que 
s’actuï com es fa en la majoria de països europeus i que si algú vol muntar un negoci, es 
presentin els avantatges que pot aportar al barri, al veïnat o a l’escala, per exemple, i 
també mirar quins problemes comportarà. Lamenta que aquí, però, sempre hi ha queixes 
amb les llicències legals i que mai no tenen solució. 

El senyor José Manuel Puyo, en nom propi, es presenta com a veí del Clot i anuncia que al 
barri estan organitzant per al 3 de desembre, a partir de dos quarts de set de la tarda, un 
grup polític que inclou diversos partits polítics i gent aliena a la política per fer un acte a la 
plaça del mercat del Clot per dir no a la guerra i homenatjar totes les víctimes –no només 
les de París, sinó també a les de Síria i Iraq. Convida tot el veïnat del Clot a assistir-hi. 

D’altra banda, recorda que al darrer consell de barri va preguntar sobre el pont del carrer 
Bilbao amb la Gran Via, que durant molt de temps va ser de doble direcció i resultava molt 
útil per al veïnat dels carrers de la zona, però que un dia el senyor Narváez va decidir que 
només havia de ser en direcció al mar, fet que ha provocat moltes molèsties. Vol saber 
quina decisió s’ha pres al respecte i per quin motiu. 

Finalment, pregunta sobre les obres de l’apertura del carrer Concili de Trento, ja que 
estaven anunciades però no veu que s’hagi començat res malgrat haver-ne vist els cartells. 
Tot i això, puntualitza que ha vist les bastides i vol saber si també s’enderrocarà l’antiga 
fàbrica del plom, on actualment hi ha el Biciclot, o què està previst fer en aquest espai a 
banda d’obrir el carrer. 

La senyora M. Teresa Barrionuevo, en nom de l’Assemblea Sant Martí, explica que dos 
anys enrere aproximadament va tenir l’oportunitat d’intervenir amb un símil on deia que 
volien transformar Barcelona en un quiosc de begudes, que a la ciutat l’estaven maquillant 
com a una prostituta i que el maquillatge poc a poc aniria caient. Es mostra sorpresa 
perquè sembla que precisament això és el que denuncien els veïns i veïnes, que tothom es 
queixa del monopoli dels hotels i que s’ha prioritzat la diversió dels turistes en detriment del 
veïnat per afavorir un projecte neoliberal que endolceix el capitalisme. Lamenta que s’estan 
oblidant els problemes que se’n desprenen, i que el maquillatge metafòric al qual es referia 
està caient. Considera vergonyós que algú mori sense sostre i drogodependent, i que és 
una doble injustícia: una per no tenir habitatge i una altra perquè per culpa de les retallades 
no se’l va poder atendre com calia. Creu que si es diu que algú mor perquè és 
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drogodependent vol dir que alguna cosa està fallant molt. Afirma que el barri de Sant Martí 
fa pena, i que mentrestant s’estan invertint milers de milions en Glòries quan a Barcelona hi 
ha barris perifèrics que fan pena. Retreu que el centre de Barcelona és per als turistes i 
que els veïns i veïnes pateixen per culpa d’aquesta situació. 

Pel que fa al tema de la guerra, puntualitza que no només es tracta de dir no a la guerra, 
sinó també a l’OTAN, ja que, si no, només s’edulcora el capitalisme. Diu no a les bases 
nord-americanes en territori espanyol i no a la guerra imperialista que es vol introduir. 
També diu no a les retallades en sanitat i en educació i al model neoliberal que ve dictat 
pel Fons Monetari Internacional, i no a prioritzar l’educació privada en comptes de la 
pública. 

El senyor Enric, en nom de l’Assemblea La Verneda, repeteix el que ha dit la senyora 
Barrionuevo i demana una resolució en contra de l’OTAN, de les bases militars, de la 
guerra i de l’imperialisme. Denuncia també que algunes associacions de veïns no 
compleixen els objectius pels quals es van crear, ja que són antidemocràtiques, i considera 
que l’Ajuntament hauria de prendre mesures per no subvencionar entitats no 
democràtiques. 

D’altra banda, reclama que hi hagi habitatges de l’Estat i dels ajuntaments per a la gent 
que no té recursos econòmics i no arriba a final de mes per culpa dels contractes de 
misèria que té la classe treballadora. 

Intervé un ciutadà sense identificar, en nom dels veïns del barri del Besòs, que es queixa 
que els veïns i veïnes del Besòs són els últims a qui es té en compte, i que no hi ha 
projectes per rehabilitar el Besòs, un barri que cada dia està més degradat. Pregunta quan 
està previst fer-hi un projecte seriós i que rehabiliti tot el barri. 

Tot seguit, pregunta què passa amb l’Associació de Veïns del Besòs i si el govern permetrà 
que no s’admetin els veïns. Addueix que no val a dir que es tracta d’una associació 
privada, perquè rep diners públics. 

La senyora Olga Marcos, veïna del carrer dels Enamorats, explica que el seu carrer és petit 
i que des de fa anys s’ha anat degradant, i que amb el temps cada cop hi passen menys 
cotxes i més vianants. Per això considera que si el carrer es fa per a vianants, es podria 
facilitar que s’activés l’activitat al carrer, ja que es troba entre els Nous Encants i el carrer 
Rogent, que són zones força comercials.  

Es queixa també que el carrer s’està convertint en un pipicà, fet que provoca que 
especialment a l’estiu hi hagi molta brutícia per culpa dels excrements de gossos. Reclama 
més il·luminació i un semàfor a un pas de vianants que hi ha, ja que els cotxes no el 
respecten i algun dia hi haurà un accident. 

Finalment, posa de manifest que hi ha línies elèctriques aèries amb pals de fusta que 
creuen el carrer i un bar musical que fa d’after hours i per culpa del qual s’ha hagut de 
trucar diverses vegades a la Guàrdia Urbana per incompliment d’horaris i perquè hi ha 
hagut baralles. Explica que uns quatre-cents veïns i veïnes donen suport perquè el carrer 
passi a ser un carrer per a vianants, i demana que s’estudiï i es valori aquesta possibilitat. 
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El senyor Julián, en nom propi, pregunta si en el tram de Gran Via amb el Clot de la Mel 
està pensat fer alguna cosa a les fonts elevades que es posen, ja que cada cop que es 
passa per sota, la gent es mulla. 

També vol saber si hi ha pensada alguna cosa pel que fa als aparcaments de motocicletes 
a la vorera a la Gran Via amb el carrer Bac de Roda. Denuncia que per culpa de les motos 
els vianants no poden passar per allà amb normalitat. 

El senyor Eduard Rodríguez, en nom de la Comissió d’Afectats de la Gran Via, dóna les 
gràcies perquè el dia a dia funciona bé. Recorda que es va demanar una reunió amb algun 
veí de la lateral de la Gran Via per algunes qüestions, com ara la zona dels jocs infantils 
del parc del Clot. 

Tot seguit, parla sobre la pavimentació de la Meridiana, i manifesta que des del 2011 hi ha 
un tram des de Consell de Cent - Independència on falta fer la pavimentació. Demana si es 
pot fer. Parla també sobre la línia de bus 192, un bus de barri, i explica que l’han tret, i creu 
que no hauria d’haver estat així. 

El senyor Javier, en nom de l’Associació de Veïns de Palmera Centre, agraeix les 
disculpes i espera noves formes d’actuar, ja que malgrat que hi ha hagut un canvi de rumb 
polític, no han canviat les accions de comunicació i no informació que hi havia amb el 
regidor Freixedas. Confia que no torni a passar i reitera que a l’Associació li agradaria 
reunir-se amb el regidor. 

El regidor del Districte anuncia que el senyor Marc Andreu respondrà les qüestions sobre 
moviments veïnals, ja que n’és un expert. Pel que fa al tema de la informació, promet que 
farà el possible per millorar-la, tot i que apunta que molts cops és per culpa de les presses i 
que s’han de prendre decisions ràpides. Reconeix, però, que hi ha un problema de 
comunicació, no solament del Districte, sinó del nou Ajuntament. Reconeix que de vegades 
algunes decisions es coneixen per la premsa, i que hi ha una part de la premsa en contra, 
però que cal millorar. 

Quant a qüestions concretes, pel que fa al Clot, diu que demanarà informació, ja que 
actualment no se sap si és una instal·lació pública o no i que s’ha de veure si té llicència o 
si és dels edificis on ha quedat l’obra detinguda. Indica que ho preguntarà a la Janet Sanz, 
i que ho farà saber tan aviat com sigui possible. 

Pel que fa als pressupostos, explica que hi ha hagut dificultats i que no s’ha pogut aprovar 
un pressupost nou, fet que provoca que la situació sigui extremadament complicada. 
Justifica que el govern actual no pot complir la part dels pressupostos participatius per 
culpa de les grans dificultats que hi ha per gestionar els pressupostos estant en minoria. 

Tot i això, considera que és un tema que queda obert i que cal seguir-ne parlant. Malgrat 
tot, diu que el 2017 sí que es podran fer uns pressupostos nous; apunta també que serà 
molt difícil poder fer accions noves fins que no es puguin ampliar els pressupostos al febrer 
o el març, però que les que ja s’estaven fent es podran continuar. Afegeix que això implica 
que hi haurà més dificultats per emprendre mesures socials o algunes obres que no s’han 
començat. Explica que alguns suports amb els quals comptaven s’han tirat enrere per 
culpa de les eleccions generals del 20 de desembre i per culpa de les pressions del lobby 
hoteler, que pressiona alguns dels partits que estan a l’Ajuntament per tal que s’aixequi la 
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moratòria en alguns dels districtes. Apunta, però, que és inadmissible i que no es pot 
acceptar aquest xantatge, perquè això perjudicaria molt alguns districtes. 

Tot seguit, passa a comentar el tema del turisme, i admet que és una qüestió summament 
delicada, igual que establir prioritats. Apunta que si bé és legítim fer les obres de Glòries, 
que es van pactar, també ho és que des del barri del Besòs es qüestioni la inversió que es 
fa a Glòries mentre al Besòs no se’n fa cap. Per això reitera que el tema dels pressupostos 
és molt complex i que cal explicitar-lo i debatre’l. Admet també que el tema de turisme 
provoca opinions contradictòries i que és un problema difícil d’afrontar. Des del govern, 
informa que s’està mirant de trobar una alternativa de veure on es poden fer més hotels i 
on no i quines mesures es prenen, igual que les terrasses. 

Pel que fa als apartaments turístics, reconeix també que es tracta d’un problema delicat, i 
indica que existeix la possibilitat que una comunitat de propietaris acordi que no es puguin 
habilitar apartaments turístics a la comunitat, si bé deixa clar que no és fàcil. Creu que no 
és èticament acceptable que algú llogui el seu pis com a apartament turístic, ja que no 
solament és una competència deslleial cap a un sistema establert, sinó sobretot cap a l’ús 
social de l’habitatge. Confirma també que pren nota sobre el carrer dels Enamorats i admet 
que cal repensar-lo. Explica que es tracta d’una qüestió de prioritats, i que potser s’han 
equivocat, ja que han donat prioritat a l’eix de Pere IV i a Cristòbal de Moura com a eixos 
verds. 

Pel que fa al Besòs, nega que no s’hi hagi fet res, i esmenta l’apertura d’instituts i el casal, i 
que es van tornar a fer funcionar les fonts de l’avinguda. Diu que els preocupa el Besòs-
Maresme, però que la situació no es pot resoldre d’un dia per l’altre, tot i que tenen en 
compte els problemes que hi ha. Informa que una de les mesures que es prendran és fer 
un pla de rehabilitació de barris, dins del qual el Besòs serà prioritari. Reconeix que serà 
una mesura insuficient, però que tot i que els acusen que al Besòs no s’hi fa res, és el lloc 
del Districte on l’equip de govern passa més temps i on més temps dediquen a pensar què 
s’hi pot fer. Reitera que està claríssim que per a l’equip de govern intervenir en la 
rehabilitació del Besòs és clau. 

Per aquest motiu, comunica que ja han contactat amb el Consorci de la Mina i amb 
l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, perquè considera que per resoldre les qüestions del 
Besòs cal col·laborar amb el municipi del costat. Afirma que té la consciència tranquil·la 
perquè s’està intentant fer una millora, tot i que diu que una altra qüestió és saber-ho fer 
bé, malgrat que la intenció està claríssima. 

Per acabar, es refereix al tema de la desaparició dels busos de barri i apunta que no és 
admissible si crea disfuncions i que, per tant, caldrà repensar-ho. En pren nota i repeteix 
que la xarxa ortogonal no pot imposar-se a la ciutat i no pot destruir la diversitat i els 
filaments de transport públic que existeixen. 

El senyor Marc Andreu Acebal, del GMDBComú-E, apel·la a les paraules del senyor Antoni 
Santos sobre que no es poden permetre dubtes sobre la qualitat democràtica del moviment 
veïnal, i diu que això ha de ser recíproc: l’Ajuntament no s’ho pot permetre, però el 
moviment veïnal tampoc s’ho pot permetre. També cita al senyor Javier, que deia que 
espera noves formes d’actuar, no les velles, i afirma que són conscients que al districte hi 
pot haver alguns vicis pel que fa al funcionament d’algunes entitats o associacions de 
veïns. Respon que la política del govern és trencar amb les velles formes de funcionar, 
com ara que el president de l’associació o el regidor hagin de ser qui han de resoldre el 
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món o el barri. Considera que aquesta no és la manera de funcionar, i que si bé cal millorar 
la comunicació, entén que quan l’Ajuntament decideix asfaltar un carrer perquè és 
necessari no cal demanar permís al president de l’entitat que considera que aquella zona 
és al seu territori i n’és competència. És a dir, reivindica trencar amb les velles formes per 
totes bandes. 

En aquest sentit, afirma que la democràcia és exigible a totes les entitats, però que les 
entitats col·lectives han de tenir la seva pròpia dinàmica i que intervenir-hi forma part de les 
velles pràctiques. Aclareix que l’Ajuntament, si més no al Districte de Sant Martí, no té cap 
intenció d’intervenir directament en posar o treure juntes o posar o treure presidents 
d’entitats, ja que entén que aquesta dinàmica democràtica ha de funcionar pel mateix 
moviment veïnal. Ara bé, puntualitza que si hi ha una subvenció pública, o també si no n’hi 
ha, exigiran democràcia a totes les entitats, i que si hi ha delictes i si hi ha incompliments, 
tothom ha d’actuar-hi al respecte. 

Repeteix que opten per respectar l’autonomia del moviment veïnal respecte de 
l’Ajuntament, però que el govern mirarà de vetllar perquè es respecti la democràcia i hi hagi 
alguns mecanismes de control, com s’estableix als codis ètics de les associacions. Si no, 
diu que aquestes entitats es miraran de forma especial, i es compromet en aquet sentit a 
revisar que això sigui així. Malgrat tot, insisteix que no afavoriran l’intervencionisme, però 
que encoratgen la màxima transparència i la màxima participació democràtica, i demana 
que les entitats que no convoquin els òrgans que han de convocar ho facin. 

El president es dirigeix a algú del públic i li indica que no hi ha un tercer torn de paraula, 
que només n’hi ha dos, i que cal complir les normes de l’Audiència Pública. Demana, per 
respecte, que es compleixin aquestes normes. 

El gerent s’adreça a la senyora Caruso, que demanava que es revisés la llicència de 
l’hotel, i comunica que ja es va fer i que tot estava concedit segons la normativa. 

Al senyor Fernández li explica que l’Administració pública està sotmesa a una ordenament 
jurídic en base al qual es van donant les llicències, independentment de si al govern li 
sembla bé o malament. En tot cas, reitera que s’ha revisat la llicència, però que s’hi farà 
una inspecció. Concreta que l’hotel no disposa de llicència de bar i, per tant, a la piscina no 
n’hi pot haver. Posa a la disposició dels interessats la documentació i l’opció de revisar tot 
el que calgui, i els diu que si hi ha incompliments per part de l’hotel, es posaran al costat 
del veïnat, com sempre han fet. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Santos, confirma que la plaça dels Porxos i el seu 
tema d’impermeabilització és un dels tems crítics que ja se’ls va plantejar. Explica que es 
tracta d’una despesa econòmica important i que, per tant, malgrat que no vol defugir el 
tema, haurà de quedar pendent de veure com avancen els pressupostos. 

Quant a la pregunta del senyor Puyo sobre el pont del carrer Bilbao, recorda que la darrera 
vegada que el senyor Puyo va plantejar la qüestió en el darrer consell de barri, va poder 
parlar amb la Guàrdia Urbana, i que precisament es disposa d’un informe de la Guàrdia 
Urbana que aconsella i manifesta que l’opció de sentit cap a mar és l’opció que millora la 
mobilitat i planteja una conducció més segura. Tot i això, es mostra disposat a parlar-ne i a 
discutir-ne, i alhora recorda que quan el regidor decideix si es fan canvis o no, es basa en 
informes on es plantegen els pros i els contres. 
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A continuació adreça el tema de les obres d’apertura del carrer Concili de Trento, i indica 
que actualment es tracta d’una apertura parcial. Informa que s’està fent l’enderroc de dos 
blocs de Verneda, 14, on ja no hi viu ningú. Confirma que s’ha col·locat la bastida i que 
s’han començat els enderrocs interiors, i que s’està esperant l’autorització per treure tota la 
part d’asbestosis de la uralita. Diu que posteriorment es passarà a tot el procés d’enderroc 
d’aquests edificis. Afegeix que s’espera que el 2016 es pugui fer una actuació més 
reeixida, com plantejava el govern, per fer avançar el parc del Clot cap a Concili de Trento 
més que fer avançar la mobilitat o el tràfic de Concili de Trento. 

Per acabar, s’adreça a la senyora Marcos i li diu que li agradaria prendre nota del nom del 
bar musical que no compleix horaris, ja que els interessa moltíssim estar-ne al corrent. 

El president dóna per acabada l’Audiència Pública i convida als assistents a comentar els 
temes més personals directament un cop acabada la sessió. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20.20 h. 

 


