
 

 

Plenari Districte de Sant Martí 28 novembre 2017 

Informe de regidor 

 

Amb prou feines ha passat un mes del darrer plenari, que ja vam celebrar el passat 24 d’octubre 

en dates i circumstàncies polítiques excepcionals, i la situació segueix essent excepcional i molt 

insòlita. Tant com perquè hàgim hagut d’avançar aquest plenari, ordinàriament previst per a 

mitjan de desembre, per no coincidir amb el període electoral derivat de la convocatòria del 

proper 21 de desembre. Seran unes eleccions catalanes convocades pel Govern espanyol en virtut 

de l’article 155 de la CE, que des de fa un mes manté suspès o intervingut l’autogovern del 

nostre país. I amb el nostre Govern legítim cessat i, a mitges, o bé empresonat o bé fugit a 

Bèlgica sota ordre internacional de recerca i captura. I això, després de que l’Estat reprimís la 

ciutadania que l’1 d’octubre, i en manifestacions i aturades successives, s’ha manifestat 

legítimament i sempre pacíficament en favor de drets i llibertats. Tot plegat, ben trist i 

democràticament injustificable. 

 

No puc començar aquest informe, doncs, sense reclamar un cop més la llibertat de tots els 

dirigents polítics i socials sobiranistes presos. Ja ho vaig fer l’11 de novembre durant la gala dels 

Premis Sant Martí. I espero que, independentment de com visqui cadascú ideològicament i 

personalment aquesta situació política, compartim que no ja per Nadal, sinó abans de les 

eleccions, fóra un senyal de normalitat democràtica que no hi hagués presos polítics o polítics 

presos (i que cadascú usi la fórmula que més li plagui). Com, d’altra banda, seria un senyal, si no 

de normalitat democràtica, com a mínim de realisme polític, que admetéssim tothom, com 

sembla que alguns independentistes comencen a fer, que ara fa un mes no es va proclamar cap 

República. Per un mal càlcul estratègic, massa presses, una insuficient acumulació de forces i, 

fins i tot, amb enganys a la ciutadania, es va posar en risc l’autogovern i les institucions de 

Catalunya, així com una cohesió social molt preuada i que hem de conservar. Per part de tothom. 

Als balcons i finestres dels nostres barris conviuen banderes de tota mena i hem de treballar, crec 

jo, perquè tornin a ser les flors i la roba estesa allò que els faci mereixedors d’atenció. 

 

És amb aquest esperit, i sense deixar de denunciar tot el que acabo de denunciar, que durant el 

darrer mes hem seguit treballant a l’Ajuntament i al Districte de Sant Martí. Primer amb un 

Govern compartit amb el PSC i, com sabeu, des de fa una setmana en solitari. Prèvia consulta 

democràtica interna, Barcelona en Comú hem desfet el pacte amb els socialistes. No volíem, 

perquè ha funcionat bé i, particularment al Districte, la sintonia i la feina que han fet els 

consellers Xavier Bañón i Sílvia López és just reconèixer que han estat bones. Però, per 

coherència democràtica, se’ns feia difícil seguir governant amb un partit, el PSC, que és 

còmplice del 155. Tampoc governarem amb els qui van avalar la DUI. A partir d’ara ho farem 

sols, com ja ho vam fer durant el primer any de mandat. Treballant en equip (regidor, conselleres 

i equip tècnic) i estenent la mà a tothom pels temes concrets. Apel·lem al diàleg i a la 

responsabilitat perquè, malgrat tot, la ciutat ha de funcionar i funciona i els nostres barris també. 

Amb la Generalitat intervinguda, el Govern cessat i el Parlament dissolt, l’Ajuntament de la 

capital és avui la màxima institució democràtica en funcionament al nostre país. Això ens 

afegeix responsabilitat a la ja prou important responsabilitat de fer funcionar la ciutat. Garantir el 

màxim de normalitat i el bon funcionament dels serveis públics, així com tractar de millorar les 

condicions de vida de la gent, són el nostre objectiu.    

 



 

 

I la prova de que hi estem treballant intensament, malgrat les circumstàncies no siguin les més 

favorables, és tot allò que avui podem informar de la feina feta en el darrer mes: 

 

1. Ronda de consells de barri. Amb situació d’excepcionalitat, i malgrat canviar de data 

els consells de Poblenou i Vila Olímpica, hem rendit comptes i sotmès a debat en tots els 

barris del districte temes d’importància com carrils bici i xarxa de bus, el futur del 22@, 

educació, equipaments... 

2. Processos participatius. Hem engegat i tirat endavant durant les darreres quatre 

setmanes el procés de participació Repensem el 22@ i per la definició de la futura plaça 

de Sant Bernat Calbó. 

3. Concursos d’idees. Hem resolt, amb participació tècnica i veïnal reglada, dos concursos 

d’idees: a) la nova seu administrativa i social del districte al Besòs, a l’antic cinema Pere 

IV, que tindrà públicament guanyador d’aquí a pocs dies, i b) els nous criteris 

d’urbanització del triangle ferroviari de la Verneda-Sagrera. 

4. Policia de barri. Al novembre s’han format com a policies de barri un seguit d’agents de 

la Guàrdia Urbana del Districte que, des d’aquest final d’any, reforçaran les tasques de 

policia de proximitat que ja feien i que ara es faran amb una visió comunitària més 

integral. Després d’una bona experiència pilot a Nou Barris, som ara Sant Martí i Sant 

Andreu qui implementem aquesta iniciativa. 

5. Pediatres a Vila Olímpica. Saltades les alarmes als consells de salut i de barri celebrats 

aquest mes de la falta de pediatres al CAP Vila Olímpica des de l’estiu, hem treballat 

intensament des de Districte i la comissionada de Salut per resoldre el problema. Ho vam 

explicar en assemblea la setmana passada i abans de Nadal hi haurà els pediatres que 

faltaven. 

6. Airenet i Zona Fòrum. Des del Districte hem seguit i treballem des de fa mesos en les 

reivindicacions sobre sorolls, males olors i contaminació dels veïns de Diagonal Mar, 

Besòs-Maresme i Zona Fòrum que han cristal·litzat en la nova plataforma Airenet. Vam 

estar la setmana passada a la seva presentació pública i, com vam anunciar, d’acord amb 

l’AMB i les àrees de Salut i Medi Ambient de l’Ajuntament farem abans de Nadal un 

acte obert per exposar tota la informació de la que disposem i plantejar les millores que 

calgui.   

7. Palo Alto. Balanç d’auditoria i definició de criteris nou concurs, que presentarem 

públicament a entitats i operadors en els propers dies. 

8. Carrils bici. S’està desplegant a bon ritme la xarxa de nous carrils bici pel districte: 

Sardenya-Ramon Trias Fargas, Indústria-pare Claret, Diagonal Mar-Prim i Taulat. Als 

carrers Bilbao i Santander es desplegaran en propers mesos. 

9. Nova xarxa bus. Des de mitjan de novembre funciona la nova fase de la xarxa ortogonal. 

Al Districte implica les noves línies V31 i V29, l’intercanvi de corredors de la H14 i la 

B20 i B25 per cobrir línies desaparegudes, i el manteniment de la connexió directa entre 

Besòs-Prim i l’Hospital del Mar per Poblenou amb el 136, tot i no tenir la freqüència 

desitjada. 



 

 

10. Festes majors del Clot i Verneda-Sant Martí. Èxit d’actes i de públic.  

11. Premis Sant Martí i Premi Jove de Còmic (que es lliura aquest dimecres). 

12. Encesa de llums de Nadal al Districte. Bon exemple, com demà mateix la nostra 

participació a la Nit del Comerç, de la voluntat de seguir treballant de bracet amb els 

eixos comercials dels barris del Districte. 

13. Inici obres: reurbanització avinguda Icària, plaça de la Infància i presentació futur eix 

verd de Cristòbal de Moura. Inici obres Institut Maria Espinalt. 

14. Fase final d’obres: a les obertures dels carrers Marroc i Bolívia, a la reforma del carrer 

Joncar i a la rehabilitació de la Flor de Maig. 

15. Entrega pisos gent gran al carrer Bolívia, darrera de Glòries.  

16. Superilla. Estrena de jocs infantils en un model ja exportable, aprenent d’encerts i errors, 

a d’altres barris com Sant Antoni. 

17. Estació Ciutat al passatge Trullàs. Instal·lació sostenible i jardí vertical del CCCB 

lligada a l’exposició Després de la fi del món.  

18. Memòria històrica: estrena del nom de la plaça Ana Figuera, faristol informatiu a la 

plaça de la Palmera, guia del Muhba sobre Macosa, presentació de llibre sobre La Perona 

amb fotos d’Esteve Lucerón.  

19. Retirada de plaques franquistes al Districte. Aquesta setmana l’hem acabat. 

20. Inauguració de seu de Biciclot a Can Picó. Patrimoni industrial en recuperació i llavor 

de la mobilitat sostenible i economia cooperativa a l’eix Pere IV i 22@.  

 

(Un record per l’Alba Vidal, companya de l’àrea de Turisme que va morir el 7 de novembre al 

Districte) 

 


