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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 
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Núm.: 2 
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Caràcter: ordinari 
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Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 
 
Assistents 
 
President del Districte 
Raimond Blasi i Navarro 
 
Regidor del Districte  
Josep M. Montaner i Martorell  

Conseller tècnic 
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Gerent del Districte  
Josep Garcia Puga  

Secretària tecnicojurídica 
Rocío Benito Arranz 
 
Participants (per ordre d’intervenció) 
Miquel Figueras Segalés, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Martí 
Sònia Rodríguez, en nom de la Vocalia de Diversitat Funcional de l’Associació de Veïns de 
Sant Martí 
José Luís Sánchez, en nom propi 
Salvador Mañosas Durán, en nom de la Plataforma Nord-Est de Sant Martí 
Hilario Cabezas González, en nom de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú 
Miquel Catasús i Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa 
Marcelino Gros Hernández, en nom de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú 
M. Rosa Espejo Marti, en nom propi 
Mari Carmen García Fernández, en nom de Movimiento Diagonal Mar 
César León Ortega, en nom de l’Assemblea de Persones amb Diversitat Funcional de 
Barcelona 
Carles Martínez Puy, en nom de l’Eix Comercial de Sant Martí 
Jorge Damont, en nom propi 
Máximo Campos López, en nom de l’Associació de Veïns de Maresme 
Antoni Santos, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals 
Josep M. De la Concepció, en nom de diverses entitats 
Santos Pérez Lambán, en nom de l’Associació de Veïns del Barri del Maresme 
Marta Garcia, en nom propi 
Sonia Cristia, en nom propi 
Jordi Giró i Castañer, en nom de l’Associació de Veïns i veïnes Vila Olímpica 
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Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió i comenta que en el transcurs de l’audiència pública tothom 
tindrà accés al resum del contingut de la sessió anterior. 

Seguidament, diu que hi ha diverses paraules demanades i explica que tothom qui vulgui 
intervenir cal que ompli un full amb les dades i els temes sobre els quals es vol parlar. 

Demana que les intervencions no passin dels cinc minuts i que es tingui en compte que si 
volen parlar d’un tema que ja ha sortit que es poden sumar als plantejaments que ja 
s’hagin formulat, per estalviar temps i per no avorrir la gent. 

El senyor Miquel Figueras Segalés, en nom de la Vocalia de Diversitat Funcional de 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Martí, diu que vol insistir en el tema de la xarxa 
d’autobusos i manifesta que amb les explicacions que els han donat han vist que 
desapareixen una sèrie d’autobusos molt importants per als veïns, com ara el 36, que va a 
l’Hospital del Mar; el 192, que va a l’Hospital de Sant Pau; el 60, que va a la Vall d’Hebron, 
i el 26, que va al cementiri de Poblenou i a la zona de la platja on hi ha les instal·lacions 
adaptades. Per tant, afegeix que l’única solució és fer transbordaments, però que això 
suposa un problema per a les persones amb diversitat funcional i també per a molta gent 
gran. 

Explica que ells depenen de les rampes i que malgrat que Barcelona té els autobusos 
adaptats, moltes vegades les rampes no funcionen bé, i que si a més han de fer un 
transbordament, el trajecte es complica molt, perquè els autobusos venen molt plens i no 
tenen espai per col·locar-se. Per aquest motiu, reclama alguna opció que eviti tot aquest 
problema. 

Tot seguit, es queixa que molts establiments fan servir els lavabos de magatzem i no hi 
poden entrar. També comenta que hi ha lavabos adaptats que estan en molt mal estat i 
que no hi ha cap tipus d’inspecció. D’altra banda, assenyala que no volen els lavabos 
químics que posa l’empresa Poly Klyn, perquè per entrar-hi han de posar una rampa i a 
dalt obrir la porta, i que, per tant, sempre hi ha d’haver algú que els obri la porta. A més, 
afegeix que són petits i no s’hi poden moure i han de sortir d’esquenes. Assegura que hi ha 
altres lavabos que són a peu pla. 

En aquest sentit, lamenta que es continuïn posant aquest tipus de lavabos, malgrat se’ls va 
assegurar que ja no es posarien més, i demana a l’Ajuntament que busqui altres empreses. 

La senyora Sònia Rodríguez, en nom de la Vocalia de Diversitat Funcional de l’Associació 
de Veïns de Sant Martí, també parla sobre la xarxa d’autobusos. Es queixa que la nova 
xarxa no té en compte les persones amb discapacitat malgrat que, segons l’article 49 de la 
Constitució, l’Administració hauria de defensar i vetllar pels interessos de les persones més 
indefenses. A continuació, exposa tot un seguit de canvis que s’hi fan i que els perjudiquen. 
A més, denuncia que en el bus de barri que es crea només hi ha una plaça per a persones 
amb discapacitat. 

Finalment, manifesta que l’Ajuntament del Districte hauria de vetllar per les persones que 
van en cadira de rodes, la gent gran, les dones embarassades, les persones amb cotxet i 
que, per tant, hauria de dir que no a la nova xarxa d’autobusos, sobretot pel que fa a la 
zona de Sant Martí de Provençals. 
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El senyor José Luis Sánchez, en nom propi, exposa el tema de la línia 43 i s’adhereix al 
que han comentat els intervinents anteriors. 

El senyor Salvador Mañosas Durán, en nom de la Plataforma Nord-Est de Sant Martí, 
també planteja el tema de la xarxa d’autobusos i explica que s’estan recollint firmes perquè 
no es toqui la línia 36, que porta a l’Hospital del Mar, i la 60, que va a l’Hospital Sant Pau, 
atès que al barri cada vegada hi ha més gent gran i amb menys mobilitat. Així mateix, 
afegeix que si cal prendran altres mesures per evitar que s’escurcin o se suprimeixin 
aquests dos autobusos.  

El senyor Hilario Cabezas González, en nom de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú, 
comenta que ja no plantejarà el tema de la xarxa d’autobusos perquè ja se n’ha parlat. 

Tot seguit, denuncia que va demanar portes obertes a Ca l’Isidret durant la festa major i 
que no ha rebut resposta. Així mateix, pregunta quan estarà acabat, atès que els veïns ja 
fa trenta-sis anys que esperen. 

En darrer lloc, parla sobre seguretat i convivència al barri. Assenyala que a la plaça 
Puigcerdà cada vegada hi ha més porqueria, que ho han denunciat i que no es fa res. Per 
això, reclama que es netegi aquesta plaça i el barri. 

El senyor Miquel Catasús i Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de 
l’Arpa, manifesta que la nova xarxa d’autobusos els afecta en diversos temes, però 
sobretot pel que fa al 192, que és el que els porta als ambulatoris i a l’Hospital Sant Pau. 
Comenta que a les reunions que es van fer els va semblar que els responsables del 
Govern eren sensibles amb el tema, però lamenta que no sigui així. 

Afegeix que està molt bé fer processos participatius, però que han d’estar ben fets i tenir 
retorn. En aquest sentit, demana una reunió per parlar de temes concrets, com ara del 192. 

Apunta que el 192 és un autobús fonamental al barri per a la gent que va a l’hospital i té 
poca mobilitat, perquè fer transbordaments els suposa una dificultat i, més, tenint en 
compte que de moment no funcionen bé. Tanmateix, diu que quan es demostri que les 
alternatives al 192 funcionen, no tindran inconvenient que s’elimini. Assenyala també que 
per a molta gent és un problema que l’autobús els deixi a tres-cents metres de l’entrada de 
l’hospital en pujada. 

Diu també que el V23 i el V25 haurien de fer un «colze» com fa el V27 o almenys un dels 
dos, perquè en cas contrari s’obliga a tothom qui va a l’Hospital del Mar a fer 
transbordament. 

D’altra banda, apunta que potser una solució seria posar microbusos a demanda, com s’ha 
fet en altres ciutats. 

Finalment, demana a l’equip de govern que s’espavili, perquè ja fa gairebé dos anys que 
governa i hi ha molts temes pendents que no avancen. 

El senyor Marcelino Gros Hernández, en nom de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú, 
pregunta què pensa fer el Districte amb el tema de drogues al barri i els ocupes que 
causen problemes. En aquest sentit, lamenta que no s’hagi fet res per resoldre aquestes 
qüestions, malgrat que els veïns les han denunciades més d’una vegada. 
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La senyora M. Rosa Espejo Martí, en nom propi, pregunta què pensa fer l’Ajuntament amb 
la Residència Alchemika, de Sant Antoni Maria Claret, 360. Es queixa que no s’ha fet res, 
tot i les denúncies reiterades quant a la mala gestió del Grup Ingesan OHL a les cinc 
residències que té. 

La senyora Mari Carmen García, en nom del Movimiento Diagonal Mar, lamenta que 
encara no hagin rebut cap resposta satisfactòria quant a la prohibició del club de cànnabis 
que es vol instal·lar al bloc de pisos de Selva de Mar. També comenta que el Districte els 
ha informat que han sol·licitat llicència d’obres, però que no han sol·licitat cap llicència 
d’activitat.  

En aquest sentit, torna a proposar dues alternatives. En primer lloc, planteja que s’iniciïn 
els tràmits per modificar l’ordenança que regula els clubs de cànnabis, especialment pel 
que fa a les distàncies a equipaments educatius, i que hi hagi una suspensió de llicències 
per evitar que s’instal·li aquest club i que no puguin començar a tramitar la llicència 
d’activitat. En segon lloc, demana que s’iniciïn els tràmits per modificar el PGM i qualificar 
la Torre de les Aigües com a equipament perquè es pugui acollir a l’actual ordenança de 
clubs de cànnabis. 

Denuncia que ja van plantejar aquest tema el 28 de novembre i que encara no han tingut 
resposta. Per aquest motiu, demana que es resolgui definitivament, perquè fa massa 
temps que dura i hi ha una clara oposició veïnal al club. 

A continuació, parla del parc Diagonal Mar i explica que hi ha un gran pipicà que sempre 
està buit. Relata que l’arquitecte Enric Miralles va dissenyar aquest espai amb una bassa 
perquè els gossos s’hi poguessin banyar, però que s’hi va posar terra a petició dels 
usuaris. Es queixa que actualment tot el parc s’ha convertit en un pipicà i que la gent porta 
els gossos sense lligar, malgrat que a l’entrada del parc hi ha rètols que ho prohibeixen. 
Apunta, a més, que els gossos ara fan servir el llac com a piscina i espanten les aus que 
l’utilitzen, per la qual cosa estan desapareixent. 

Per aquest motiu, demana que hi hagi informadors ambientals i que es posi una tanca al 
voltant del llac perquè els gossos no s’hi banyin i hi puguin tornar les aus que s’hi aturaven, 
que la majoria de les quals eren protegides. 

En darrer lloc, manifesta que a la platja de Llevant no es compleix el Decret d’Alcaldia, de 4 
de febrer de 2014, respecte a l’accés dels animals domèstics a les platges de Barcelona. 
Assegura que els usuaris que no tenen gos no van a aquesta platja perquè ha esdevingut 
un pipicà. 

Explica que la informació dels panells a les platges de Barcelona és molt extensa i que 
molts usuaris no la llegeixen i que si pregunten a propietaris de gossos molts responen que 
els animals poden accedir tot l’any a la platja. Per això, demana que es posin indicacions 
grans i clares perquè no hi hagi equívocs respecte a aquest tema. També demana que es 
contractin informadors i que es reposi la sorra que s’ha perdut. 

En darrer lloc, explica que davant del CAP de Ramon Turró s’ha fet un carril bici, un carril 
de circulació i un carril d’aparcament i manifesta que caldria que hi hagués un espai per a 
les ambulàncies. Relata que fa poc una persona va tenir un infart al CAP i l’ambulància no 
tenia lloc per aparcar. 
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El senyor César León Ortega, en nom de l’Assemblea de Persones amb Diversitat 
Funcional de Barcelona, diu que és totalment fals que el Govern del Districte es reuneixi 
trimestralment amb la vocalia, tal com se’ls va respondre. En aquest sentit, demana que es 
rectifiqui l’acta anterior, atès que fa més d’un any i mig que no s’ha fet cap reunió. 

Quant al tema de Correus, exposa que ha tingut deu reunions, ha anat a denunciar al 
síndic de greuges, però que només caldria que els serveis tècnics del Districte vagin a 
parlar amb la responsable de Correus i li demanin que arregli el graó perquè tots els 
ciutadans de Sant Martí puguin entrar a l’oficina. 

Assenyala que el 20% dels presents a l’audiència pública són persones amb diversitat 
funcional, mentre que a la societat només representen el 10%, fet que indica que no estan 
ben atesos al Districte, perquè, en cas contrari, estarien a casa mirant la televisió. Afegeix 
que ell s’ha de pagar un assistent perquè l’acompanyi i que té una salut molt delicada. 

Recorda que ja va dir a l’última audiència pública que ell feia nou mesos que esperava per 
poder-se reunir amb el Govern del Districte. 

Tot seguit, explica que s’ha estat mirant vídeos a Youtube en què surt l’alcalde del Districte 
amb la senyora Laia Ortiz explicant el Pla d’habitatge i que la senyora Ortiz diu que s’ha de 
comparar l’habitatge amb l’ensenyament, que de la mateixa manera que tothom té un 
centre de salut al costat, també ha de tenir-hi un institut. Afegeix que estan d’acord amb la 
senyora Ortiz quan diu que si el Govern municipal no rep els diners que ha de rebre de la 
Generalitat i de l’Estat no es pot fer tot el que caldria en el tema d’habitatge. I apunta que a 
Catalunya hi ha lleis pioneres en comparació amb la resta de l’Estat, però que no serveixen 
de res. Explica que s’està elaborant un nou codi d’accessibilitat, però que insisteix que les 
portes han de ser de vuitanta centímetres quan els models de cadires que es fan servir 
actualment necessiten portes de cent. Apunta que es poden anar fent codis, però que si no 
donen resposta a les necessitats de les persones amb diversitat funcional, cap servirà de 
gaire res. 

Pregunta quants pisos de la xarxa pública s’han destinat a persones amb diversitat 
funcional en els darrers cinc anys. Assenyala que, segons la llei, de noranta habitatges, sis 
s’haurien de dedicar a aquest col·lectiu. 

Explica també que només el 25% del col·lectiu té feina, això vol dir que la majoria no 
treballen, que si no treballen mai no podran pagar un pis i que si l’Administració no els 
ajuda estan condemnats a viure tota la vida amb els pares. A més, diu que tenen un 
greuge econòmic de menys 30.000 euros per pagar lloguer de pisos, assistents personals 
per adaptar vehicles, etc., simplement per poder tenir una vida digna. 

Assenyala que el 15% de persones amb diversitat funcional sobrepassa el llindar de 
pobresa. 

Indica també que s’ha llegit els quatre protocols que hi ha penjats al web del Districte i que 
no s’esmenta en cap moment les persones amb diversitat funcional, ni tampoc la gent gran 
ni la població infantojuvenil. 

A continuació, assenyala que per molt que el president del Districte digui que en el 
programa del Govern es dona molta importància a la rehabilitació, que la majoria de 
persones amb diversitat funcional no tenen pis, per tant, que difícilment poden rehabilitar. 
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En aquest sentit, reitera que el problema és que no tenen ni diners per pagar un pis amb 
dret a superfície. Lamenta que per poder accedir a un dels pisos que s’ofereixen es 
demanin 30.000 euros d’entrada i un IPREM del 2,5 al 6,5, la qual cosa vol dir que cal tenir 
un sou entre 1.800 euros i 4.000 euros en catorze pagues. I afegeix que no coneix gairebé 
ningú amb diversitat funcional que guanyi tants de diners.  

Diu al gerent del Districte que si les previsions de l’Ajuntament es compleixen i en els 
propers deu anys es creen 29.000 llocs de treball en el sector de l’obra nova i la 
rehabilitació, que en compliment de la LISMI, al col·lectiu amb diversitat funcional els 
tocaria el 5% de les places, és a dir, 1.450. I afegeix que amb aquestes places podrien 
començar a tenir una vida digna i engegar projectes de vida autònoma i independent. 

En darrer lloc, demana que les persones amb diversitat funcional tinguin la mateixa 
categoria que la gent gran pel que fa als habitatges dotacionals, perquè compleixen els 
mateixos requisits i tenen les mateixes necessitats. També reclama que els pisos que 
s’havien reservat per al col·lectiu, però que es van perdre per no tenir suficient poder 
adquisitiu es recuperin i que els ajudin a emancipar-se. 

El senyor Carles Martínez Puy, en nom de l’Eix Comercial de Sant Martí, intervé per 
reclamar que l’Administració del Districte respongui als col·lectius que demanen alguna 
cosa per millorar el barri i que no se’ls menyspreï. 

El senyor Jorge Damont, en nom propi, pregunta si pensen fer més petit el carril bici nou de 
Diagonal Mar, entre rambla Prim i Josep Pla, perquè és més ample que un carril bus i crea 
col·lapses. 

En segon lloc, es refereix a la nova xarxa de bus per dir que és molt important que les 
línies que van a l’hospital, com la 36, la 192 i la 60, no deixin de passar pel districte. 
Afegeix que són línies que tenen molta demanda i que de seguida s’emplenen. 

El senyor Máximo Campos López, en nom de l’Associació de Veïns de Maresme, demana 
per què no es treuen els cards i l’herba dels escocells dels arbres, que només serveixen 
per amagar la caca dels gossos. 

El senyor Antoni Santos, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals, 
lamenta que no s’hagi acceptat cap de les propostes que es van fer en relació amb la xarxa 
d’autobusos. I afegeix que potser és perquè en aquest tema realment qui mana és TMB i 
no els polítics. 

Tot seguit, manifesta que a la superilla s’està posant una quantitat important de mobiliari 
urbà i que es pensava que l’empresa que feia el mobiliari urbà del districte havia fet 
suspensió de pagaments, perquè al tram d’obra de Selva de Mar, entre el carrer Andrade i 
Gran Via, es va inaugurar fa tres anys i encara no s’hi ha col·locat res. 

Finalment, fa una reflexió recordant que s’ha arribat a la meitat del mandat i que veu un 
constant enfrontament partidista i poca capacitat de negociació per desbloquejar els 
diferents conflictes municipals, com el tema de Glòries, la superilla, el tanatori, entre 
d’altres. 

Pel que fa a Glòries, creu que s’està donant moltes facilitats al transport privat i que això 
consolida l’existència de la darrera autopista urbana a l’interior de Barcelona.  
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Assenyala que tothom parla en nom dels barcelonins, però que els seus interessos cada 
cop semblen més allunyats del model de discussió instal·lat a la Casa Gran. 

Manifesta que la gent dels barris amb més dèficits històrics veu amb preocupació la 
segona part del mandat per les discussions polítiques i partidistes, ja que aquestes fan que 
no es portin a terme els projectes previstos als barris o que no tinguin continuïtat. En 
aquest sentit, esmenta la intervenció del pont del carrer Santander i entorn, la connexió del 
carrer Santander i via Trajana fins a Prim, la revaloració del polígon Montsolís, el cobriment 
de Prim quan passa per Gran Via, els plans de barris, la posada en marxa de la línia 4 
entre la Pau i la Sagrera, entre d’altres. 

Demana consens per tirar endavant tots els temes que afecten els barris. Afegeix que els 
polítics raonen per mandats i la ciutadania per necessitats. Així mateix, reitera que està en 
mans de la voluntat política garantir que totes les obres necessàries no seran objecte de 
conflicte polític i que es tiraran endavant sigui quin sigui el Govern municipal.  

Conclou que Barcelona és una ciutat rica i amb recursos i que ells només demanen que la 
controvèrsia política no impedeixi les inversions imprescindibles en els barris més 
marginats. Per això, reclamen propostes conjuntes dels grups polítics representats al 
Districte amb l’objectiu d’articular acords consensuats als plens de la Casa Gran que 
garanteixin que es duran a terme els projectes a llarg termini. 

El president diu que també farà una reflexió, atès que s’interpel·la directament els grups 
municipals presents al Districte o a Casa Gran. Explica que l’audiència pública és diàleg 
entre la ciutadania, les entitats i el Govern i que, per tant, els grups municipals no poden 
respondre, malgrat que siguin presents a la sala. 

El senyor Josep M. de la Concepció, en nom de diverses entitats, explica que hi ha una 
sèrie d’entitats que tenen el local a la segona planta de Can Saladrigas i que recentment 
algú de l’Ajuntament els va dir que en un any i mig tothom hauria de marxar d’allà. En 
aquest sentit, pregunta si és cert i, en cas afirmatiu, si es pensa oferir un altre espai a 
aquestes entitats. 

Critica també que l’Ajuntament no hagi trobat un espai per col·locar la maqueta de 
Barcelona que hi ha al tercer pis de Can Saladrigas, atès que s’està degradant i que 
segurament va valdre molts diners. 

El regidor del Districte mostra el seu acord amb els representants de la Vocalia de 
Diversitat Funcional respecte a les dificultats que poden suposar els transbordaments amb 
la nova xarxa d’autobusos i respecte a les males condicions en què es troben sovint els 
lavabos adaptats. En aquest sentit, afirma que ja han transmès aquestes problemàtiques. 
Afegeix que també han informat que els lavabos portàtils Poly Klyn no són adequats, 
perquè tenen un graó. 

D’altra banda, assegura que Barcelona ha avançat molt en qüestions d’accessibilitat. 
Explica que s’ha publicat una mesura per fomentar l’accessibilitat de l’àrea metropolitana 
de Barcelona i que durant el transcurs de la setmana l’Ajuntament presentarà un mesura 
d’accessibilitat a la ciutat de Barcelona i que espera que tot això ajudi a afrontar els reptes 
pendents. 
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Pel que fa al tema dels autobusos, explica que han parlat amb la regidora de Mobilitat, amb 
el cap de gabinet i amb els tècnics i que han defensat els autobusos locals, però que la 
resposta és la que s’ha donat. 

Respon al senyor César León que l’objectiu del Districte també és millorar el tema 
d’accessibilitat als habitatges que faci l’Ajuntament de Barcelona, tanmateix, diu que no és 
fàcil i que és lent d’aplicar. 

En aquest sentit, diu al senyor León que la lectura que ha fet del Pla d’habitatge és 
tendenciosa, perquè el 20% del que estan construint és de dret de superfície i el 80% és de 
lloguer assequible. Afegeix també que intentaran que els habitatges siguin més 
accessibles. 

Pel que fa als llocs de treball que es crearan, explica que és una estimació que fan els 
economistes en funció de la inversió i que no corresponen només al sector públic. Així 
mateix, manifesta que es pot intentar que en aquests llocs de treball es tinguin en compte 
altres contingents. 

Assenyala que no és l’alcalde del Districte de Sant Martí, sinó el regidor i que té un poder 
molt limitat. Tanmateix, assegura que des del Districte es defensa i es transmet tot el que 
la gent reclama, però que no sempre es pot aconseguir. 

Afirma que hi ha habitatges per a contingents especials, és a dir, per a grups més 
desafavorits, però que és un assumpte que cal debatre’l més a fons. 

Quant a la qüestió de l’incivisme, indica que els preocupa molt i que, per això, han creat un 
grup de treball, al qual la Guàrdia Urbana passa informes amb totes les dades. Afegeix que 
les dades no demostren que augmenti en la majoria dels casos, però que el que sí que 
augmenta són les multes i les actuacions. 

D’altra banda, lamenta que la gent desconfiï de les dades de la Guàrdia Urbana i 
argumenta que si es fa una comparativa dels anys 2015 i 2016 amb els mesos que han 
passat del 2017 es veu clarament que s’hi està treballant i que no augmenta l’incivisme. 

Tot seguit, explica que s’està fent un projecte urbà per millorar i completar el front marítim 
de Barcelona, i, per tant, la part que està a prop de Diagonal Mar. En aquest sentit, apunta 
que aviat es començaran a fer algunes intervencions. 

Quant a la qüestió d’Alchemika, manifesta que s’hi està treballant a fons, que s’han reunit 
amb els seus representants i que d’aquí a poc es reunirà el Consell de Seguiment.  

Respecte al tema de les herbes als escocells, respon al senyor Máximo Campos que hi ha 
una directriu per eliminar els herbicides tòxics, com el glifosat, i que, per tant, si hi ha males 
herbes vol dir que la natura brolla.  

Pel que fa a Can Saladrigas, comenta que ja es va visitar, que és una llàstima que el segon 
i el tercer pis estiguin tan abandonats i que si s’hi fa alguna intervenció, ja es buscarà una 
alternativa per a les entitats que hi tenen local. 

En resposta a la intervenció del senyor Santos, diu que li sembla molt bé i afirma que ells 
intenten sempre buscar consensos, però que a vegades no és possible. 
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Afegeix que el Pla de barris ja contempla moltes de les coses que es reclamen, sobretot al 
barri de la Pau i la Verneda. Explica també que s’està fent un projecte per al carrer Alfons 
el Magnànim i que a l’antic cinema Pere IV hi haurà un centre administratiu i espai per a 
entitats. Així mateix, admet que en altres temes que es reclamen van una mica endarrerits.  

El conseller tècnic accepta que la lògica política marca d’alguna manera l’acció política i 
l’acció al districte, tanmateix, afegeix que l’actual Govern no contraposa una lògica o una 
altra, sinó que treballa i planifica en funció de les necessitats. Diu també al senyor Santos 
que en aquest mandat s’estan fent actuacions pensades i planificades per l’anterior 
Govern, i que això demostra la voluntat de consens i de compromís de l’actual equip de 
govern. Afegeix que les actuacions que no es puguin enllestir durant el mandat actual 
passaran al mandat següent, governi qui governi. 

Com a exemple, explica que a la Biblioteca García Márquez s’està treballant amb un 
projecte del mandat anterior i que la nova xarxa de bus s’està treballant per implantar-la en 
dues fases, que és un projecte de ciutat aprovat en mandats anteriors. En aquest sentit, 
expressa que la voluntat del Govern és donar-hi una empenta i implantar-la de manera 
definitiva, perquè suposa moltes millores quant a mobilitat. 

A continuació, manifesta que durant el procés de participació relatiu a la nova xarxa de bus 
es van fer moltes propostes des dels diferents districtes i que el 60% s’han recollit i 
incorporat a la proposta definitiva. 

Explica que moltes de les queixes i recels respecte a la nova xarxa de bus venen donades 
pel tema de les connexions amb serveis hospitalaris o amb el CAP, i que no és una 
característica exclusiva al districte de Sant Martí, sinó en general a tota la ciutat.  

En aquest sentit, respecte a les queixes concretes del districte de Sant Martí pel que fa a 
les línies 192, 36 i 60, assenyala que la Regidoria de Mobilitat va presentar una proposta 
tècnica i que no està tancada, i que des del Districte s’està treballant per donar resposta a 
alguns dels neguits plantejats. Tanmateix, matisa que no se suprimeixen les línies 36 i la 
192, sinó que se suprimeixen els números d’aquests busos, però no el servei. En el cas del 
36, explica que és un bus d’alta espera, que triga trenta minuts a passar i que amb els 
canvis que es volen fer millora molt la freqüència, perquè està previst que passi cada cinc-
vuit minuts. Tanmateix, reconeix que segons d’on es vingui caldrà fer un transbordament i 
que això pot causar algun perjudici a una gent determinada. I diu que el mateix passa amb 
el 192, que no se suprimeix el servei, sinó que se substitueix per algunes de les verticals 
del V23, el V21 i el V25. 

Quant a la xarxa de busos, conclou que es fa per millorar el servei, que una part ja està en 
funcionament i que s’està treballant per resoldre els neguits plantejats. Explica que ja hi ha 
en funcionament autobusos llançadora que connecten l’Hospital del Mar amb l’Hospital de 
l’Esperança i que s’està estudiant que connectin l’Hospital del Mar, el centre sanitari del 
Fòrum i, si escau, l’eix de la rambla Prim. Afegeix que a finals de maig explicaran a tots els 
consells de barri la proposta de la nova xarxa de bus. 

Quant al tema d’Alchemika, indica que el consell de participació té previst reunir-se el dia 
19 de maig i que al proper plenari hi ha una proposta de resolució que insta l’empresa i les 
administracions responsables de la gestió a resoldre aquesta qüestió i que, per tant, s’hi 
està treballant.  
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Respon al senyor Cabezas que s’està treballant per millorar l’espai públic i la zona infantil 
de la plaça Puigcerdà i també la seguretat al districte. En aquest sentit, deixa clar que la 
Guàrdia Urbana de paisà actua en diferents punts conflictius del districte i que quan 
detecta algun punt de venda de drogues intervé. 

Quant al tema carril bici i el CAP de Ramón Turró, comenta que s’ho estan mirant. Així 
mateix, assenyala que s’està treballant per ampliar la xarxa de carrils bici i per millorar la 
mobilitat.  

Sobre la petició de modificar l’ordenança perquè no es pugui obrir el local de cànnabis, 
manifesta que no és fàcil modificar una ordenança, atès que té uns paràmetres. A més, 
comenta que en el cas hipotètic que hi hagués una demanda d’aquest tipus de llicència, 
l’ordenança deixa clar què es pot fer i què no, i que en aquest cas concret entra dintre dels 
paràmetres que l’ordenança autoritza. I quant a la modificació del Pla general metropolità 
per canviar la qualificació urbanística d’un equipament, diu que és un tràmit llarg, però que 
ho tenen a l’agenda. 

Tot seguit, respon al senyor Carles Martínez que no sap a què es refereix quan diu que 
l’equip de govern no respecta els veïns i no els fa cas. I esmenta que el Districte intenta 
atendre i fer cas a tothom, però que té limitacions. Així mateix, apunta que no sempre es 
poden satisfer les reivindicacions que es fan, perquè a vegades entren en contradicció amb 
normatives o amb altres interessos, i que el Districte ha de prendre una decisió en un sentit 
o en un altre. 

Finalment, conclou que hi ha interès a escoltar i poder donar explicacions de per què 
s’atenen unes peticions o no. 

El president informa que les persones que han intervingut tenen un segon torn de trenta 
segons. S’adreça a alguns veïns que han demanat parlar per dir-los que cal fer la sol·licitud 
per escrit prèviament, però que els deixarà intervenir al final. 

El senyor Hilario Cabezas diu que va demanar portes obertes i que no ha obtingut 
resposta. 

D’altra banda, afirma que el que han explicat de la seguretat a la plaça Puigcerdà és 
mentida. 

La senyora Sònia Rodríguez diu al conseller tècnic que no és veritat que a la proposta de 
nova xarxa d’autobús s’hagi recollit el 60% de les aportacions que han fet els ciutadans. A 
més, es queixa que la freqüència de cinc a vuit minuts només és de dilluns a divendres i no 
inclou els caps de setmana, i que hi ha poca informació per arribar als hospitals. Així 
mateix, reitera que el bus 192 deixa just davant de l’Hospital Sant Pau i que, en canvi, el 
191 no i cal caminar un bon tros en pujada. 

Finalment, diu a l’equip de govern del Districte que o defensa les peticions dels veïns de 
Sant Martí o que dimiteixi. 

El senyor Jorge Damont diu que no es fa una nova xarxa d’autobusos, perquè no es creen 
línies noves, sinó que es fan servir les que ja existien, que l’únic que es fa és ajuntar 
algunes línies i escurçar-ne d’altres. Afegeix que es perd la connexió directa a alguns llocs, 
que és el que la gent necessita. 
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El senyor César León retreu al regidor que no digués a la roda de premsa que els 21.000 
llocs de treball eren una estimació i que els va presentar com una certesa. A més, 
assenyala que les empreses del sector privat que col·laboren amb la funció pública han de 
complir les mateixes lleis i que, per tant, el col·lectiu de persones amb diversitat funcional 
han de poder disposar dels 1.500 llocs que els pertoquen.  

Tot seguit, s’adreça al president i li diu que el que ha afirmat en la intervenció anterior 
sobre el tema del 80% de la massa dels pisos no és tendenciós, atès que actualment no hi 
ha aquesta xarxa del 80% dels pisos i no està prevista fins al 2025. Afegeix que no es pot 
ser tendenciós quan és una cosa que encara no ha arribat. 

Reitera que ell parla de pisos en dret d’ús de superfície, i que la realitat de la seva 
promoció és que dels sis pisos que pertoquen segons la LISMI, cinc han anat al sector 
lliure. 

La senyora Mari Carmen García fa una reflexió al conseller tècnic i li pregunta com ho farà 
quan tingui vuitanta o vuitanta-cinc anys per agafar dos o tres autobusos per arribar a 
l’hospital. 

Tot seguit, es queixa que no li han contestat el tema del parc Diagonal Mar, ni què està 
passant a la platja de Llevant, a la platja nova de la Mar Bella i a la Mar Bella. 

A continuació, demana que comencin a treballar en la modificació del PGM per incloure-hi 
la Torre de les Aigües. I afegeix que els veïns estan farts que no els facin cas.  

I finalment, es lamenta que a Sant Martí només hi hagi 4 lavabos públics, mentre que al 
districte de Sarrià n’hi ha 23, a Horta 11, a Gràcia 28 i a Sants 29. 

El senyor Salvador Mañosas Durán diu que agraeix que a l’audiència hi hagi els quatre 
màxims representants del Districte, tanmateix creu que també hi hauria d’haver el 
responsable de Mobilitat. 

Quant a la nova xarxa de busos, manifesta que està d’acord que ve del mandat anterior, 
però que és el Govern del Districte actual que ha de fer força o els veïns hauran de sortir a 
tallar carrers. 

També proposa que el V31 faci el recorregut del 36 i que es talli la línia 27, atès que a 
Poblenou hi passen més autobusos. 

El senyor Antoni Santos es queixa que no ha rebut resposta respecte al tema del mobiliari, 
tot i que l’ha plantejat en diverses ocasions. 

D’altra banda, diu que el regidor l’ha respost molt amablement, però que no s’ha referit a 
cap de les coses que reclama la Plataforma del Nord-est des de fa temps i a les quals 
creuen que cal donar prioritat. 

El senyor Máximo Campos López diu que no el convenç la resposta donada respecte a 
l’herba als escocells i la directriu per deixar de fumigar. Demana que cuidin la rambla Prim, 
que actualment està tot verd, però que a l’estiu estarà tot sec, perquè no hi ha reg. 

El president demana brevetat a les noves intervencions, atès que obren torn. 
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El senyor Santos Pérez Lambán, en nom de l’Associació de Veïns del Barri del Maresme, 
fa referència també a les dificultats que pot tenir la gent amb problemes de mobilitat si 
s’anul·la la línia 36 i es parteix en dues. En aquest sentit, afegeix que creu que els barris 
han d’estar comunicats amb l’Hospital del Mar sense haver de fer cap transbordament. 

Tot seguit, es lamenta que a l’estació de metro de Vila Olímpica no hi hagi ascensor i hi 
hagi tantes escales. Assenyala que ell té vuitanta-tres anys i que acaba molt cansat. 
Demana que l’Ajuntament resolgui aquest problema, que ja té diners per fer-ho i no és tan 
difícil. En aquest sentit, manifesta que cal treballar per millorar els serveis de la gent. 

La senyora Marta Garcia, en nom propi, explica que la gent s’ha pres el carrer Moscou com 
un urinari públic. Proposa diverses zones perquè s’hi posin lavabos públics, atès que a 
Sant Martí només n’hi ha quatre. 

La senyora Sonia Cristia, en nom propi, demana que els urinaris públics que s’instal·lin 
siguin com els del parc Turó, que estan molt bé. 

D’una banda, manifesta que persisteix el problema a l’entrada del metro que va exposar a 
la darrera reunió. En aquest sentit, explica que és una parada amb molta afluència i que la 
gent crida quan baixa. Demana que se’ls multi com es fa en altres llocs, perquè fan soroll i 
no deixen dormir els veïns. 

De l’altra, reclama que es posi algun tipus de senyalització a la vorera de Ramon Trias 
Fargas, tal com es va dir, perquè per allà passen vehicles de tot tipus que atropellen els 
vianants. 

El gerent diu que respondrà algunes qüestions que havien quedat pendents. 

En primer lloc, sobre la jornada de portes obertes de Ca l’Isidret, assegura que hi ha el 
compromís ferm de fer-la durant la festa major del barri. Explica que s’han iniciat les obres 
d’instal·lació de mobiliari i que trigaran alguns mesos a estar acabades. 

Apunta que, a petició del Govern, el dia 12 hi haurà una reunió amb totes les parts 
implicades de Ca l’Isidret per mirar d’informar de quan s’hi podrà entrar de manera 
permanent. I diu que si es pot obrir una part de l’equipament es farà i que s’anirà avançant. 

Respecte a la plaça Puigcerdà i a altres qüestions de seguretat, manifesta que entre 
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra al districte hi ha uns tres-cents agents que vetllen 
pels aproximadament 230.000 veïns de Sant Martí i per les persones que s’hi mouen, 
quant a termes de trànsit, d’incivisme, d’inseguretat, de drogues, etc. En aquest sentit, 
assegura que hi estan molt a sobre, en especial pel que fa al tema de drogues, que 
s’intenta anar on hi ha el tràfic i la producció. Tanmateix, reconeix que no són qüestions 
senzilles de resoldre. Explica que les operacions que es fan no es poden improvisar i 
requereixen temps, perquè primer s’han de recollir les proves, després fer la denúncia i al 
final hi ha un procés judicial.  

D’altra banda, apunta que segons els comentaris dels veïns, sembla que sigui una 
equivocació plantejar una nova xarxa de bus. També diu que són conscients que hi ha 
diverses opinions de com cal fer-la. Assenyala que l’objectiu és que a Barcelona hi hagi 
una xarxa de gran capacitat en soterrani i una xarxa de gran capacitat en superfície, i que 
en aquests moments la xarxa de bus és secundària i no complementària. 



  

 

 

13 

 

En aquest sentit, admet que els canvis poden suposar un desgavell per a molta gent. 
Malgrat tot, fa palès que de les cent i escaig línies de bus que hi ha a la ciutat, les setze 
noves línies que s’han anat implementant porten el 42% de moviments. 

Apunta que, arran del procés participatiu, s’està repensant tant la línia 36 com la 192. 
Comenta que aviat es farà una proposta per a la línia 36 i que a la línia 192 s’hi està 
treballant. 

Pel que fa al tema dels gossos sense subjecció a l’espai del front litoral, diu que no és un 
tema menor i que hi estan treballant intensament. Tanmateix, reconeix que a l’estiu no ho 
tindran potser tot a punt, però que ha anotat el tema dels informadors ambientals per veure 
si a l’estiu n’hi poden haver. 

Quant al club de cànnabis, indica que van sol·licitar un certificat de qualificació urbanística i 
que amb aquest certificat ells el poden tirar endavant. Afegeix que no es pot treure una 
mesura a posteriori que invalidi el que ja tenen. Comenta que s’ha informat i que els havia 
caducat el certificat, però que van demanar una actualització i ja la tenen. 

Respecte a la qüestió de mobiliari que planteja el senyor Santos, respon que sí que tenen 
pressupost, però que les dimensions són molt grans i tenen molts solars complicats. No 
obstant això, diu que intentaran estudiar com poden acabar el mobiliari d’aquesta zona del 
districte.  

Quant a la qüestió del carrer Moscou, admet que hi ha un incivisme molt exagerat i que és 
un tema que no saben com abordar. Explica que la proposta que van fer els veïns de 
col·locar pilones a les voreres no és viable, perquè causa problemes a les persones 
cegues, però que estan estudiant el tema de l’asfalt rugós.  

Respecte als urinaris, comenta que el problema és que molta gent els vol, però no al costat 
de casa seva. Afegeix que és un tema que s’estudiarà. 

El conseller tècnic respon a la senyora Sonia Cristia que les crítiques que reben els 
esperonen a intentar millorar.  

Tot seguit, assenyala que s’està treballant tot el Pla de barris del districte i que s’està a 
punt de tancar la proposta del Pla de barri de la Verneda i la Pau, en la qual es contemplen 
moltes de les qüestions que plantejava el senyor Santos, com el pont de Santander, el 
polígon Montsolís i altres actuacions. En aquest sentit, argumenta que els projectes primer 
s’han de pensar i després posar sobre paper i que no totes les actuacions són obres amb 
pedres, sinó que també hi ha temes socials i que, per això, a vegades costen més de 
veure.  

Quant a la xarxa de bus, insisteix que per a l’equip de govern és molt important el tema de 
la mobilitat a tots els barris de la franja de Sant Martí del Besòs, no obstant això, apunta 
que el model de mobilitat respon a una lògica de mobilitat de ciutat i no es fa només 
pensant en uns barris concrets. En aquest sentit, conclou que la nova xarxa de bus es fa 
per millorar la mobilitat i perquè la ciutadania estigui més ben comunicada.  

A més, assenyala que en cap cas es planteja la nova xarxa de bus per satisfer les 
necessitats o els interessos de TMB. Aclareix que TMB és una empresa pública i que la 
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nova xarxa d’autobusos està pensada per oferir un millor servei públic i no perquè TMB 
funcioni millor des del punt de vista empresarial. 

D’altra banda, afegeix que el Govern té en compte les demandes que es fan des dels 
barris, i que pensa que des del Besòs i el Maresme es reivindiqui l’ascensor de l’estació de 
metro de Vila Olímpica posa de manifest el que és el districte de Sant Martí, en el qual hi 
ha una gran pluralitat social, de barris i d’interessos contraposats. 

Esmenta que el Govern en reunions amb TMB ha posat sobre la taula diferents millores de 
les estacions de metro del districte que han plantejat els veïns, com ara la de la Vila 
Olímpica i la de Besòs Mar. Apunta que ja s’estan fent millores a l’estació del Besòs-
Maresme i que estan treballant perquè després s’actuï a la de Vila Olímpica. 

El regidor confirma el que ha respost el conseller tècnic respecte a l’estació de metro de 
Vila Olímpica i la de Besòs-Maresme. Manifesta que des del principi van demanar tant a la 
regidora de Mobilitat com a TMB que s’havia d’actuar urgentment en aquestes estacions.  

També admet que anar amb metro és més complicat per a la gent amb cadira de rodes o la 
gent que porta cotxet. Afegeix que, segons les estadístiques, la gent gran utilitza molt més 
l’autobús, perquè li fa por el metro. Per això, diu que és essencial instal·lar nous ascensors 
per arribar a més gent. Tanmateix, reconeix que fer totes les adaptacions és lent. 

Tot seguit comenta que pren nota del tema dels lavabos públics, que insistirà perquè se 
n’instal·lin més i que siguin accessibles. 

Finalment, apunta que el tema dels bancs que reclama el senyor Santos no és tan senzill, 
atès que un cop estan col·locats també hi ha gent que es queixa, perquè hi dormen 
persones sense sostre i s’hi posa gent que fa soroll, etc. Tanmateix, diu que quan sàpiguen 
el lloc, s’intentarà completar el que hi ha pendent. 

El senyor Jordi Giró i Castañer, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes Vila Olímpica, 
manifesta que el Pla d’actuació del Districte contempla les modificacions urbanístiques i de 
mobilitat de la zona de què s’ha parlat anteriorment i que contempla el carril bici. Afegeix 
que deslliurant un carril es podrien treure tots els ginys de les voreres i no caldria tocar res.  

També diu que cal millorar el tema de l’arbrat, dels escocells, de les places, les rajoles, 
etc., perquè es veu molta deixadesa. 

Tot seguit, es queixa que a l’avinguda Icària aparquen molts autocars a l’Àrea Verda i que 
encara no s’hi ha fet res, malgrat que el Govern s’havia compromès a solucionar-ho. 

A continuació, demana al conseller com està la qüestió de l’informe de Bombers referent a 
l’alberg. 

Finalment, diu que vol que quedi clar que al barri s’està fent una consulta per saber què 
pensen els veïns sobre l’alberg, no perquè s’elimini o es faci enrere la llicència, com va dir 
el regidor a la premsa. 

El president comunica que el dia 10 de maig, a les 7 de la tarda, hi ha el proper consell 
plenari. 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20.10 h.  

 
 
 
 
La secretària tecnicojurídica Vist i plau  

El president  


