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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 
DE L’ESTAT DEL DISTRICTE 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:  1 
Data:  15 de març de 2018 
Caràcter:  ordinària 
Horari:  de 18.30 h a 20.30 h 
Lloc:  Sala d’Actes de la seu del Districte 
 
Assistents 

Presidenta del Consell de Districte 
Montserrat Ballarín i Espuña 
 
Regidora del Districte 
Laura Pérez Castaño 
 
Consellers i conselleres membres de la Mesa 
Esther Pérez Sorribas (GMDBComú) 
Maria Riba Albiach (GMDBComú) 
Carolina López García (GMDBComú) 
Domingo de Guzmán Alonso Chapa (GMDBComú) 
Joan Sanromà Baulo (GMDBComú) 
Xavier Farré Perisé (GMDBComú) 
 
Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
 
Secretari de la Mesa 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 
També hi són presents 
 
Consellers i conselleres del Districte 
Neus del Pilar de Haro Jarque (GMDDemòcrata)  
Núria Izquierdo Simó (GMDDemòcrata)  
Georgina Lázaro Fontanet (GMDDemòcrata) 
Sergi Sarri Camargo (GMDDemòcrata) 
Albert Deusedes Perelló (GMDPSC) 
Fernando Alcalde Pérez (GMDCs) 
David Labrador Gabriel (GMDCs)  
José Antonio Calleja Clavero (GMDPP) 
 
Estructura executiva del Districte 
Lourdes Zorraquino, directora de Serveis Generals  
Maria Rengel, directora de Serveis a les Persones i el Territori  
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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. 

1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió del 14 de desembre de 2017 

La presidenta informa que l’acta és a disposició dels assistents. 

S’aprova per unanimitat. 

2. Torn obert de paraules 

La presidenta informa que les intervencions s’organitzaran en torns de sis i que el 
temps estipulat és de tres minuts. 

El senyor Tomàs Gisbert Caselli , en nom propi, denuncia que la síndica de greuges 
hagi estimat la seva queixa a l’Ajuntament per no prendre mesures per evitar el perill 
d’amiant d’unes naus industrials del polígon de Juan de Sada. Indica que la síndica ha 
argumentat que l’Ajuntament ha actuat amb tardança, a la qual cosa replica que ell va 
plantejar la qüestió en una reunió amb l’Associació i la Regidoria el 12 de febrer, seguit 
d’una instància datada del 6 de març i d’una intervenció en un audiència pública, on se 
li va respondre que quan es retirés l’amiant faria segons els protocols.  

Afirma que, segons la síndica, tots els ciutadans tenen dret a ser atesos degudament i 
diligentment i que el Districte ha de prendre mesures per agilitzar tots els processos de 
disciplina urbanística, especialment els que presenten perills. Informa que la síndica ha 
recomanat a l’Ajuntament que acobli i estudiï les recomanacions del Parlament 
Europeu sobre l’amiant per decidir les mesures a prendre. En aquest sentit, demana 
saber la posició del Districte sobre l’esmentada resolució. 

En segon lloc, recorda que va demanar un informe sobre el refugi antiaeri de Juan de 
Sada. Anuncia que el juny del 2017 el conseller Xavier Farré va assegurar que els el 
faria arribar, tal com posteriorment ho van reiterar la regidora del Districte, el senyor 
Farré i el senyor Francesc Jiménez, entre d’altres. Recalca que el 24 d’octubre es va 
repetir la petició per correu electrònic, si bé se’ls ha negat, tot i que està anunciat al 
web del Districte. Matisa que aquest informe detallava com es pretenia garantir la 
pervivència del refugi malgrat les obres del Pla urbanístic i aprofitar-lo d’alguna 
manera. Recalca que es tracta del segon refugi que es va construir a Barcelona, pagat 
per l’Ajuntament, i va representar un model per als posteriors refugis. Considera que 
es tracta d’una oportunitat per recuperar la memòria històrica del districte i honrar tots 
els veïns que s’hi van refugiar. 

En tercer lloc, exposa que el barri de Sants-Badal només disposa d’un espai de jocs 
infantils, a la plaça de l’Olivereta. Destaca que al barri hi ha 25.000 habitants. Recorda 
que al darrer Consell de Barri de Sants-Badal una assistent va dir que els seus veïns 
havien de sortir del barri per portar els nens al parc. Puntualitza que a la premsa ha 
identificat una gran quantitat de diagnòstics sobre la necessitat de socialitzar el barri i 
despenalitzar que els infants juguin al mig del carrer. Pregunta si s’aprofitarà el Pla 
urbanístic de Juan de Sada per construir zones d’esbarjo. 
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La senyora Josefa Balduque Astua,  en nom propi, exposa el seu malestar per la 
polèmica de la darrera Audiència Pública envers del GMDBComú i ella mateixa. 
Demana als consellers de la oposició y als ciutadans assistents a l’Audiència que es 
respecti al govern de Barcelona en Comú i a la Regidora com a persona que mana en 
el Districte ja que han sortit elegits democràticament i demana també respecte per ella 
mateixa. 

Indica que va fer un escrit a Línia Sants, si bé l’hi han retallat. En aquest sentit, 
manifesta que aviat assistirà a una entrevista amb el senyor Colom, regidor de 
Turisme, Comerç i Mercats; la senyora Gala Pin, regidora de Participació i Districtes, i 
la senyora Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI.  

Declara que la secretària de la regidora, la senyora Lluïsa Sáez, ha fet arribar el seu 
punt de l’ordre del dia. Indica que aprova les actes del 26 d’octubre i el 14 de 
desembre i admet que no s’hi pot reproduir la intervenció completa. 

El senyor Alfredo Martínez Olmo , en nom de l’Associació de Veïns de Badal, Brasil i 
la Bordeta, denuncia que al barri està incrementant el nombre d’accions incíviques i 
grafits en espais públics i privats, per la qual cosa l’Ajuntament repinta els murs de 
color crema o blau. Indica que al cap de pocs dies els murs tornen a estar guixats i 
adverteix que repintar costa gairebé 2 milions d’euros l’any. Indica que tots els grafits 
se signen, de manera que se’n pot identificar l’autor, i pregunta si es pot prendre altres 
mesures. 

Denuncia el deteriorament de la rambla de Sants des de la seva inauguració el 20 
d’agost de 2016. Argumenta que els rètols en què es prohibeix trepitjar la gespa o 
deixar el gos solt són molt petits i certa gent els arrenca. Corrobora que no ha vist mai 
una patrulla de la Guàrdia Urbana que cridi l’atenció a les persones incíviques. 

Informa que els trams compresos des del carrer de Begur fins a Casteràs, si que s’ha 
fet, des de Casteràs fins al passatge de Badal i des de la rambla del Brasil fins a Juan 
de Sada no estan arranjats, contràriament al que s’ha anunciat. Comunica que a 
l’anterior mandat es va posar l’arranjament com a prioritat, cosa que considera que 
s’ha abandonat. 

Se suma a la intervenció del senyor Gisbert sobre el refugi de Juan de Sada i recorda 
que a l’anterior mandat el regidor va prometre que aquest seria el tercer refugi visitable 
a Barcelona. Demana celeritat a l’hora de prendre mesures per restaurar-lo. 

El senyor José Luis Olivé , en nom de dues finques del carrer Torrent de Perales, 
indica que a l’altra banda del seu carrer hi ha un terreny molt petit on no viu ningú, 
propietat de l’Ajuntament. Manifesta que anteriorment s’havia assegurat que el carrer 
seria de vianants quan es finalitzés la remodelació de Can Mantega, de la qual està 
satisfet gràcies a l’ampliació d’espai, si bé critica que al seu tram només s’ha instal·lat 
tres rajoles fetes malbé que impedeixen el pas de cotxets i persones de mobilitat 
reduïda. Indica que els carrers de l’entorn de Joan Güell s’han tornat de vianants. 

Afirma que les dues finques que ha vingut a representar tenen entrada per Violant 
d’Hongria i per Melcior de Palau, si bé comuniquen amb Torrent de Perales per la part 
posterior. Matisa que hi habiten vuitanta veïns en total, i demana que s’estudiï la 
qüestió i s’elabori un pressupost. Comunica que ha examinat situacions semblants que 
es donen al barri, en què s’ha eliminat l’aparcament de cotxes, i s’ha convertit de 
motos en lineal i s’ha cimentat certs carrers per no haver d’aixecar tota la voravia. 
Assegura que es tracta de solucions econòmiques i ràpides. Afegeix que al carrer 
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d’Escultor Canet hi ha trossos de ciment per accedir a aparcaments privats, i no 
consent que aquestes reformes passin per davant d’un obstacle com el que pateix el 
seu carrer. Informa que ja s’ha celebrat reunions d’escala i amb l’Associació de Veïns. 
En aquest sentit, proposa obrir una comissió per adaptar al més aviat possible la 
cantonada nord-oest del recinte de la plaça de Can Mantega per no discriminar Torrent 
de Perales. 

El senyor Graeme Thompson , en nom de Voluntaris de Sants, exposa que a la 
darrera Audiència Pública la presidenta va explicar a un grup de veïns que les 
audiències no són un debat, i que després de la petició dels veïns, la regidora 
contesta. En aquest sentit, assegura que ell no va rebre cap resposta de la regidora. 
Pregunta com es pot refiar dels funcionaris que insulten la memòria de la senyora 
Swaantje Schnarre i asseguren que el seu gat va morir al pis en comptes de llançar-se 
al buit. Informa que parla en nom dels tres mil firmants de la petició «Justicia gatos 
Swaantje». Apunta que els Voluntaris de Sants estan formats per dues catalanes, una 
irlandesa i un anglès que no comparteixen mentalitat política, si bé coincideixen que 
els funcionaris no haurien d’insultar els morts ni actuar com a representants sindicals 
dels tècnics, sinó defensar el bé públic. 

Recalca que l’únic conseller de la Casa Gran que ha actuat amb integritat política 
sobre aquest assumpte és Koldo Blanco, del GMCs. Assenyala que al Districte de 
Sants-Montjuïc, el GMDPPC, el GMDCs i el GMDCUP han votat a favor d’una mesura 
sobre aquest assumpte. Agraeix al conseller José Antonio Calleja el seu darrer esforç 
per solucionar la problemàtica. Es pregunta si a la majoria dels votants de Sants-
Montjuïc no els importa que els funcionaris insultin els morts, o bé si estan d’acord 
amb els tres mil firmants de la petició per honorar els onze anys en què la senyora 
Schnarre va prestar un servei voluntari al districte. 

El senyor Víctor Boyer Gozalvo , en nom de l’AMPA Can Maiol, exposa que 
inicialment estava previst construir una escola bressol, una escola de primària i un 
institut a Can Batlló per compensar el dèficit d’equipaments públics que ha patit el barri 
històricament. Apunta que el Pla general metropolità (PGM) del 2006, els acords per 
desbloquejar Can Batlló i els plànols de les versions del PGM del 2016 incloïen la 
proposta, si bé el 2017 es va aprovar un PGM que, en principi, elimina l’institut i 
l’escola bressol. Assenyala que els 1.500 habitatges nous del recinte representen el 
20% del total d’habitatges del barri, per la qual cosa la població s’incrementarà en 
aquest percentatge. Argumenta que molts dels nous habitants tindran infants, de 
manera que la necessitat de disposar d’institut és patent. 

Informa que la Bordeta és l’únic barri que no té institut, de manera que considera 
l’entorn de Can Batlló com un emplaçament ideal perquè els infants hi puguin estudiar 
des de l’inici i fins als divuit anys. Demana que no es perdi aquesta oportunitat i que es 
doni resposta a la creixent demanda d’educació pública, ja que enguany totes les 
escoles públiques han omplert places com a primera opció, abans i tot que els nous 
veïns s’hi incorporessin, ja que encara falten uns 1.200 habitatges per omplir. 

Afirma que es preveu que al soterrani de l’escola s’instal·li un parc de neteja, la qual 
cosa no entén, ja que es tracta d’un espai on els vehicles que recullen residus de les 
escombraries aboquen la brossa dels contenidors als compactadors, que són molt 
sorollosos. Considera que no és un espai adequat per unir amb una escola, per la qual 
cosa demana que es reconsideri l’aparent decisió i que s’informi el veïnat sobre el parc 
de neteja. Pregunta quin sistema de decisió s’empra, per tal de pressionar l’organisme 
adequat, ja que malgrat la gestió del Consorci, el Districte i l’Ajuntament, la part de 
batxillerat depèn de la Generalitat. 
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La regidora del Districte  agraeix les intervencions i anuncia que ha pres nota de la 
sol·licitud de la senyora Balduque, que ha hagut d’abandonar la sessió i apareix la 
seva intervenció. Pel que fa a la intervenció del senyor Olivé, informa que es farà 
arribar una còpia de la seva petició per tal d’aportar informació sobre la cantonada 
entre Violant d’Hongria i Melcior de Palau. Considera una bona notícia que hi hagi un 
grup de veïns organitzats que reivindiqui una solució concreta. Coincideix que Violant 
d’Hongria es troba en un estat molt millorable i es compromet a estudiar-lo, si bé 
informa que la inversió del present mandat ja està compromesa. 

Respecte a la intervenció del senyor Thompson, afirma que la tinent d’alcalde ha 
respost la seva petició diverses vegades per mitjà d’Ecologia Urbana, tal com se li ha 
reiterat en diversos espais de debat públic. 

Quant a la intervenció del senyor Boyer, admet que quan les competències són 
compartides sempre es crea confusió, si bé matisa que a Barcelona és una pràctica 
comuna pel fet de tractar-se d’una ciutat gran. Aclareix que el Districte es preocupa 
activament de les demandes de Can Maiol i traslladen les reivindicacions als diversos 
espais de treball. Indica que en aquest cas la competència és del Consorci d’Educació, 
que pertany a l’Ajuntament en un 40% i a la Generalitat en un 60%. 

Recorda que la Modificació del PGM de Can Batlló es va aprovar recentment 
mitjançant un consens. Indica que a l’informe s’especifica la reserva de sòl per a 
equipament docent i es compromet a esbrinar respostes aviat. Afirma que s’ha iniciat 
converses sobre el PGM de Can Batlló i, en particular, de les dotacions necessàries 
d’equipaments educatius, les quals preveuen l’increment de la població de la zona 
també pel que fa a necessitats educatives, de salut, equipaments i serveis primaris. 
Finalment, indica que la Modificació no està tancada i que, per tant, permet capacitat 
d’incidència per reclamar una escola bressol i una escola de primària. Emplaça a una 
reunió sobre aquest tema. 

El gerent  respon a la intervenció del senyor Gisbert i corrobora que la síndica de 
greuges ha recomanat més diligència en la solució de certs expedients del refugi de 
Juan de Sada, especialment els que afecten la salubritat i la salut pública. Indica que 
la propietat privada a la qual pertanyia el refugi ha assumit la seva responsabilitat 
després de molts esforços, i posteriorment s’ha hagut de sotmetre a la Junta de 
Compensació, a compte de les càrregues urbanístiques, per tal d’accelerar el procés. 
Apunta que una altra recomanació de la síndica a l’Agència de Salut Pública és la 
d’aplicar una norma que actualment no s’aplica a Barcelona. 

Pel que fa al refugi, considera que l’Associació de Veïns ha pogut consultar l’estudi i 
recalca que li consta que els veïns van baixar al refugi. Proposa lliurar un exemplar de 
l’estudi a l’Associació. Respecte a la idea de donar-li un ús, assegura que es tracta 
d’una de les possibilitats, si bé cal construir vies d’evacuació per garantir-ne la 
seguretat. Manifesta que tan bon punt s’aprovi el projecte d’urbanització dins el marc 
de la Modificació del Pla general, caldrà estudiar les possibles vies d’entrada i sortida 
del refugi. Observa que és un espai força estret, de manera que cal plantejar diverses 
dificultats. En aquest sentit, proposa que l’Associació de Veïns col·labori en la recerca 
de solucions. 

Respecte a la demanda d’espais infantils, exposa que l’illa d’equipaments de Juan de 
Sada on es construirà el poliesportiu, l’escola bressol i el CAP podria donar resposta a 
aquesta necessitat, si bé cal elaborar un projecte amb la col·laboració de Parcs i 
Jardins. 
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El senyor Tomás Martínez Cerro , en nom propi, manifesta que quan es va executar el 
Pla d’actuació del Districte el 2015, dins el marc de Decidim Barcelona, un grup de 
veïns de la Marina del Port va decidir proposar, mitjançant recollides de firmes, una 
sèrie de plantejaments per millorar la situació dels joves i adolescents. Apunta que es 
buscava espais on poguessin portar a terme activitats d’oci, reunir-se i fer esport a 
l’aire lliure sense haver de pagar quotes. Demana que s’aprofiti el local del carrer de 
les Matemàtiques per a les activitats organitzades i que s’instal·li aparells de gimnàs 
als parcs a l’aire lliure. Comunica que es va presentar el plec de propostes al consell 
de barri, acompanyat de 425 firmes, en què s’exposa que el nivell adquisitiu del barri 
no és gaire alt. Afirma que la proposta es va incloure al Pla de barris.  

Sol·licita una pista d’esports polivalent, ja que certes pistes esportives a l’aire lliure van 
desaparèixer, com ara la del costat del parc de la Seat i la de la plaça de la 
Mediterrània. Demana que s’ofereixi una possibilitat als joves perquè puguin jugar a 
bàsquet. Puntualitza que Can Farrero és impracticable per a aquest ús, ja que hi ha un 
camp de petanca i terra batuda. D’altra banda, demana una remodelació de la plaça 
del Moviment Obrer perquè es construeixi una pista de skate park i monopatins. 
Pregunta per l’estat d’aquestes peticions, incloses al Pla de barris. 

El senyor Silvino Folgueral Pérez , en nom propi, reclama un carril bici al passeig de 
la Zona Franca, el qual s’havia de començar a instal·lar al febrer. Critica que la Marina 
i la Zona Franca sempre són les darreres àrees de gaudir de millores. D’altra banda, 
denuncia que hi ha una tapa de claveguera al carrer de la Foneria que s’embussa 
quan plou i que no s’ha arreglat malgrat les reparacions que s’han portat a terme en 
aquella vorera. Finalment, se suma a la intervenció del senyor Martínez per reclamar 
espais per fer esport a l’aire lliure. 

La senyora Lourdes Vidrier Torralba , en nom de la Plataforma Can Farrero, 
puntualitza que les pistes de bàsquet de Can Farrero no són un sorral, tal com s’ha 
afirmat a través de Facebook, sinó una zona on històricament s’ha celebrat festes de 
foc, com ara trobades de diables, concurs de paelles, la festa del fantasma de la 
castanyada i l’enterrament de la sardina, o la calçotada, entre d’altres. Matisa que 
algunes celebracions s’han anat desplaçant cap a la plaça del mercat de la Marina. 
Corrobora que certs veïns continuen preferint la sorra al ciment. Denuncia que a causa 
de les tres pistes planejades per a Can Farrero s’eliminarà el terreny de sorra, i 
lamenta que la informació no s’hagi comunicat per part del Districte. 

Afirma que les 425 signatures que reclamaven les tres pistes s’englobaven en una 
enquesta multitema. Recorda que una de les reivindicacions històriques és la de la 
piscina, la qual s’ha plantejat per a la propera legislatura. D’altra banda, afirma que la 
plataforma «Can Farrero no es toca» ha aconseguit més de 3.600 signatures. Exposa 
que quan es van assabentar de la remodelació, el 22 de febrer, es va redactar una 
instància al gerent del Districte per demanar una reunió, la qual no ha rebut resposta. 
Manifesta que el 26 de febrer es va celebrar una reunió sobre la reubicació del CAI, 
cosa que agraeix, si bé no va rebre resposta sobre el conflicte de les pistes. Afegeix 
que el 7 de març es va adreçar una carta a la regidora en què s’adjuntava un escrit 
dels veïns, amb un plànol de la proposta i una còpia de la instància. Adverteix que el 
ciment causa ferides més greus als infants que no pas la sorra. Recorda que el parc es 
va aconseguir gràcies a la lluita veïnal, de manera que significa molt per al barri. 

Comunica que les dues cistelles de bàsquet de l’esplanada de sorra de Can Farrero 
provenen de la pista de bàsquet que hi havia a la plaça de la Mediterrània, tot i que es 
van traslladar a causa de les queixes dels veïns i la Guàrdia Urbana. Puntualitza que 
en aquesta mateixa pista de sorra també s’hi juga a criquet i a futbol, de manera que 
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és una zona polivalent. Informa que a Can Sabater hi ha una pista de bàsquet 
envoltada amb una reixa alta perquè la pilota no s’escapi, si bé la instal·lació es troba 
en mal estat, de manera que demana una inversió per recuperar-la. Finalment, 
demana reunir-se amb l’equip de govern per arribar a un acord per al bé comú. 

El senyor Emilio Espadas Gómez , en nom propi, es presenta com a veí de Can 
Farrero. Indica que durant els seus quaranta-cinc anys al barri ha viscut moltes de les 
problemàtiques ja esmentades. Informa que recentment es va assabentar per 
casualitat, gràcies a uns operaris, que es pretenia fer una modificació a Can Farrero. 
Recorda que els terrenys formen part dels jardins que el seu amo va cedir a 
l’Ajuntament el 1985, en plena crisi de la immobiliària Farrero. Indica que l’empresa va 
renunciar a construir els seus locals comercials i l’Ajuntament va rebutjar la proposta 
de construir dos blocs d’habitatges socials al carrer del Port i al passeig de la Zona 
Franca, respectivament. Exposa que en el seu moment l’Ajuntament va presentar el 
plànol de l’arquitecte de projectes, el senyor Raimon, que va explicar que al mig es 
deixaria el que es coneix com la rambla de Farrero, que uneix el Port amb el passeig 
de la Zona Franca. Manifesta que aquest terreny forma part del jardí i està considerat 
zona polivalent per a les diverses activitats comentades anteriorment. 

Demana que es consulti als veïns si cal construir les pistes i es considera enganyat per 
qui va organitzar la recollida de firmes i sol·licituds, ja que no es va consultar el veïnat. 
En aquest sentit, afirma que els veïns contraris al ciment han recollit vuit vegades més 
suports. D’altra banda, adverteix que la reforma és inviable, ja que es pretén construir 
al costat d’un monument situat a la zona de jardí, trepitjant uns terrenys que pertanyen 
parcialment a la Generalitat, destinats a la futura residència geriàtrica de la zona, 
confirmada per l’Ajuntament, el Districte, la Generalitat i l’Associació de Veïns de 
Farrero. Indica que la zona disposa de diverses pistes esportives pròximes, com la 
Bàscula, que inclou tota mena d’instal·lacions, així com els col·legis de portes obertes 
els dissabtes i la pista de bàsquet de la plaça de la Mediterrània, si bé aquesta s’ha 
hagut d’eliminar a causa de les queixes del veïnat. Afegeix que s’ha inaugurat un 
poliesportiu al carrer de l’Energia. Pel que fa a les argumentacions que a la Bàscula 
caldria pagar, recalca que tot requereix un cost, ja que Can Farrero també demana 
manteniment, control i ordre per tal d’evitar que l’usin els aturats, la gent que no va a 
treballar o a l’institut i els que organitzen partits de futbol a la nit. 

Demana que el jardí continuï sent un espai polivalent, sense sorolls, obert, amb 
moments puntuals d’alegria i actes culturals. D’altra banda, sol·licita aclariments 
respecte als rumors i que es tingui en compte totes les observacions que s’han ofert a 
l’Audiència. 

El senyor Ramón Plaza Mena , en nom propi, afirma que cal proporcionar oci i esports 
a la joventut. Es mostra a favor de construir una sola pista de ciment, si bé també 
defensa que cal tancar el parc a la nit, tal com es fa amb tots els parcs públics de la 
zona, com Can Sabater. Indica que normalment, quan arriba el bon temps, es genera 
una problemàtica de contaminació acústica a la nit per part de certa gent que no 
respecta el descans dels veïns. Critica que la Guàrdia Urbana no atén les seves 
denúncies.  

D’altra banda, està d’acord que una pista de bàsquet pugui estar destinada als aturats. 
Comunica que el col·legi Enric Granados disposa d’un poliesportiu i proposa retallar 
una part del parc per ampliar els serveis extraescolars de l’escola i construir pistes de 
bàsquet per a la gent de la zona. Demana que no es construeixi en un emplaçament 
llunyà per tal que els veïns la puguin fer servir. 
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La senyora Carmen Oller , en nom propi, comunica que s’està executant unes obres 
de rehabilitació al carrer de Leiva amb Vint-i-sis de Gener, si bé a l’enfilat posa «Carrer 
Leiva, entre Sant Roc i Gaiarre». Afirma que al matí ha anat a l’Ajuntament, si bé l’han 
adreçada al parc de l’Espanya Industrial, on tampoc li ho han sabut respondre. Indica 
que trucant als telèfons de les empreses que consten al cartell tampoc no l’han 
informada. Per aquest motiu, demana respostes. Finalment, exposa que en una finca 
s’ha instal·lat un tub i unes sortides de cables de la qual no coneix l’actuació posterior. 

La senyora Mercè Cocera Gracia , en nom de la Plataforma Can Farrero, critica la 
incapacitat del Districte per establir diàleg amb els veïns, malgrat que es presentin com 
un govern proper. Corrobora que el veïnat té proves d’intents de comunicació amb el 
senyor Farré, la regidora i el gerent sense que s’hagi obtingut resposta. Agraeix la 
remodelació del CAI després de les queixes veïnals a BTV i Sants 3 Ràdio, entre 
d’altres. Finalment, rebutja les pistes de bàsquet. 

La regidora  es compromet a informar per escrit la senyora Oller sobre la seva petició. 
Pel que fa la intervenció del senyor Martínez, afirma que el Govern pot fer esmenes a 
la totalitat a reivindicacions del barri i també a processos que es treballen des del 
primer dia de mandat. Afirma que el veïnat ha fet un gran esforç per millorar el barri i la 
qualitat de l’espai públic mitjançant propostes. Reconeix que no es podrà portar tot a 
terme en quatre anys, ja que existeixen projectes més definits i que es podran iniciar o 
fins i tot acabar gràcies al Pla de barris. A tall d’exemple, cita la Colònia Santiveri, 
l’skate park i la construcció del CAI a llarg termini, ja que requereix una inversió i un 
projecte de grans magnituds. 

Recalca que des del primer dia de mandat es va començar a treballar en el PAD per 
definir projectes, si bé mai no s’ha tancat cap decisió i s’ha ofert en espais oberts, com 
en la campanya «Decidim Barcelona», les comissions de seguiment, els consells de 
barris, el procés del Pla de barris des del novembre del 2016 i les sessions obertes al 
veïnat, entre d’altres. Afirma que s’ha portat a terme una anàlisi, no només de veïns i 
de joves, sinó de grups de treball del Districte que col·laboren amb entitats, com ara el 
grup de lleure i esport, que ha presentat demandes reiterades sobre aquest espai. 

Argumenta que Can Farrero és un espai públic i indica que no s’ha buscat projectes 
que vagin en detriment de ningú, sinó que es plantegen perquè els joves puguin fer 
esport. Es compromet a estudiar com minimitzar-ne l’impacte, si bé adverteix que no 
es disposaria d’espai públic, espais esportius gratuïts ni processos veïnals si tothom 
rebutgés tenir instal·lacions davant de casa seva, la qual cosa considera una solució 
indesitjable. Defensa que s’ha estat negociant i treballant des del primer dia amb el 
PAD, i es compromet a respondre les demandes per escrit, ja que l’equip tècnic ha 
organitzat una gran quantitat de sessions de treball obertes al públic. Nega que els 
veïns s’hagin assabentat de les reunions mitjançant les xarxes socials, ja que eren 
obertes al públic.  

Critica que a última hora els veïns denunciïn que no volen la reforma davant de casa 
seva, i apunta que no es fa per molestar la gent, sinó que es tracta de necessitats de 
barri analitzades, reiterades i reivindicades llargament. Es mostra en desacord amb les 
maneres i el discurs de les intervencions i pregunta si es pretén atacar el Govern o la 
resta de veïns que han reivindicat un espai. Informa que es va debatre sobre les pistes 
de bàsquet amb el conseller tècnic a la darrera reunió dins del marc del Pla de 
desenvolupament econòmic, als consells de barri i en tots els espais de participació 
del Districte. 
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Respecte a la intervenció del senyor Folgueral, corrobora que la present setmana es 
donarà la validació tècnica des del Districte a la proposta de Mobilitat. Admet que s’ha 
endarrerit aquesta fase, si bé la validació es portarà terme en un futur proper. 
Respecte a la pregunta sobre el carrer del Foc, es compromet a contestar-li per escrit 
després de traslladar el dubte a Serveis Tècnics. Quant a la piscina, afirma que s’està 
valorant diversos espais per instal·lar-la i impulsar el projecte. 

El senyor Enric Pérez López , en nom propi, es presenta com a president de la 
comunitat de veïns de l’edifici del carrer Callao, 3, i portaveu de l’Associació de Veïns 
d’Hostafrancs. Exposa que l’edifici del carrer de Callo, 3, es troba justament a la 
sortida del metro d’Hostafrancs. Informa que hi ha un pis en què es produeixen actes 
incívics de manera reiterada per part de persones estrangeres que hi pernocten. 
Puntualitza que la Síndica de Greuges ho ha definit textualment com «molèsties d’una 
activitat d’ús turístic sense llicència». Apunta que la situació s’ha exposat al llarg de 
tres anys i s’ha proposat solucions a l’equip de govern. Assenyala que el 12 de febrer 
el Districte va convocar una primera trobada oficial en què es va concloure que la 
problemàtica no tenia solució i que no s’intentaria instaurar cap de les propostes 
formulades pels veïns. Afirma que l’única recomanació va ser la de trucar a la Guàrdia 
Urbana, si bé aquesta continua sense actuar. Informa que hi ha una via penal pendent 
d’obrir, si bé tant el notari com l’advocat que els assessoren afirmen que sense 
l’actuació i la verificació de la Guàrdia Urbana no seria possible esperar una decisió 
favorable per part del jutge. Reclama una actuació integral per part de l’equip de 
govern, i no pas actuacions aïllades. 

Demana tenir una Guàrdia Urbana que suporti la comparació amb altres cossos de 
seguretat que funcionen amb eficiència al barri. Comunica que recentment s’ha reunit 
amb l’intendent dels Mossos i li ha traslladat el seu agraïment per la feina feta, cosa 
que no pot dir de la Guàrdia Urbana. Reclama que aquest cos treballi de manera 
efectiva per solucionar els problemes de la ciutadania, especialment els que són 
llargament reivindicats. Matisa que el consistori no pateix de manca d’efectius. En 
aquest sentit, informa que ha entrat al Registre en diverses ocasions per consultar 
peticions relacionades amb actuacions de la Guàrdia Urbana, i sospita que l’equip de 
govern hagi donat instruccions per no abordar la problemàtica del carrer de Callao, 3, 
ja que els efectius són suficients. Reitera que la Síndica de Greuges està al corrent de 
la situació, com d’altres estaments i persones. 

Recorda que els ciutadans paguen impostos per gaudir de serveis de qualitat i viure 
sense problemes. Denuncia que es fa cas a les protestes al carrer i a les xarxes 
socials. Exigeix que es faci servir les consignes polítiques per a causes que no siguin 
les de jugar amb les solucions que s’haurien d’aplicar a les problemàtiques 
presentades per les associacions de veïns i el teixit associatiu. Indica que els veïns no 
tenen l’obligació de conèixer la logística interna del Districte. Destaca que al Pla 
director de la Guàrdia Urbana està previst que en els propers mesos s’introdueixi la 
figura del policia de barri, tal com s’ha establert en altres districtes de Barcelona, si bé 
això no garanteix la presència d’efectius a la nit. D’altra banda, defensa la demanda 
del cos de la Guàrdia Urbana sobre completar la plantilla per arribar a Hostafrancs, 
especialment les nits dels caps de setmana. 

Reclama que es convoqui una reunió de la Junta de Seguretat perquè l’intendent de la 
Guàrdia Urbana de la zona 3 pugui informar el veïnat. En aquest sentit, exigeix que no 
es parli exclusivament de l’exposició estadística del cos, sinó que s’inclogui un 
seguiment de les qüestions pendents perquè no es cronifiquin. 
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La senyora Alena Baidakova , en nom dels veïns del carrer de la Font Florida, informa 
que el seu carrer està situat al peu de Montjuïc, per damunt del carrer de Sant 
Fructuós i la Gran Via, i que és força particular pel fet que està format per cinquanta 
cases unifamiliars que van ser construïdes a l’època de l’Exposició Universal del 1929. 
Apunta que es tracta d’un carrer tranquil, purament residencial, sense institucions, bars 
ni botigues. Informa que la majoria de veïns són d’edat avançada i recentment es 
troben en perill, ja que les voreres són extremament estretes. Indica que aquesta 
problemàtica també afecta persones de mobilitat reduïda, carros de la compra i 
cotxets. 

Aclareix que la situació ha estat força sostenible fins que han començat les obres del 
carrer de Sant Fructuós i han desviat el trànsit per Font Florida. Afirma que s’ha enviat 
escrits amb fotos i vídeos adjunts, si bé l’única resposta que s’ha obtingut ha estat un 
senyal per conduir a 20 quilòmetres per hora. Comunica que quan els veïns surten al 
carrer es topen amb el trànsit a gran velocitat que no obeeix els senyals per manca de 
desconeixement del carrer, a diferència de quan només hi passaven cotxes de veïns. 

Afegeix que es tracta d’una zona escolar per on passen nens sols, i demana mesures 
preventives. Recalca que el dilluns anterior va demanar per escrit una reunió urgent a 
la seu del Districte. Assenyala que la gent gran i els nens no surten al carrer a causa 
de l’estrès. Agraeix a la consellera Georgina Lázaro Fontanet que s’hagi personat al 
carrer i hagi traslladat les carències a l’equip de govern per trobar una solució. Indica 
que s’ha recollit firmes i demana que algú vagi a comprovar la problemàtica in situ. No 
demana que s’eixampli les voreres, sinó que es desviï el trànsit, que s’instal·li barreres 
sonores o que s’incorporin controls de trànsit. 

Matisa que la manca de voreres obligava els vianants a desplaçar-se per la calçada, 
cosa que actualment resulta impossible amb la presència de camions de gran tonatge. 
Recalca que al carrer està ple d’esvorancs i que hi ha un tros que es comença a 
enfonsar. Indica que el carrer no està preparat per a un trànsit intens ni per a la vida 
del veïnat. 

La senyora Concepció Pérez Solera , en nom propi, manifesta que el Districte de 
Sants-Montjuïc necessita un increment molt urgent d’agents de la Guàrdia Urbana i un 
cert canvi d’estratègies. Demana que els protocols del 112 siguin més efectius, ja que 
els operadors sovint no estan formats, cosa que fa perdre minuts. En aquest sentit, 
demana que el Districte pressioni l’Ajuntament. 

D’altra banda, reclama que es repinti el carril bici de la Gran Via per evitar els incidents 
que es produeixen constantment. També informa que el parc de l’Espanya Industrial 
requereix un manteniment més acurat. Explica que fa dues setmanes es va demanar a 
BCNeta que recollís unes brutícies del carrer, si bé s’hi van negar i van indicar que no 
actuarien fins que no vingués la Guàrdia Urbana, la qual no es va presentar perquè 
ningú no els havia avisat. Demana que s’esbrini quin protocol se segueix i informa que 
finalment es va retirar la brutícia. 

Demana que es convoqui el Consell de Salut, ja que fa temps que no se celebra cap 
reunió per abordar la qüestió de la sanitat pública, la qual requereix més reivindicació, 
exposició de situacions i seguiment. Finalment, agraeix que es coordinés el cas d’una 
persona sense llar que va reclamar a l’anterior Audiència. Felicita la feina de la 
senyora Ariadna Ros, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, l’ESMESS i el SIS. 

 



 
 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

11 
 

 

El senyor Francisco Grau Vergés , en nom propi, agraeix a la Guàrdia Urbana, els 
Mossos d’Esquadra i els cossos policials el seu bon servei.  

Exposa que s’està executant unes obres al carrer de Leiva, entre Vint-i-sis de Gener i 
Gaiarre, en què es pretén plantar arbres a la part esquerra. Demana que s’hi instal·li 
bancs per a la gent gran que no baixa sovint de casa. 

Vol saber quant costa netejar les pintades dels carrers i qui ho paga, ja que opina que 
aquesta quantitat es podria invertir en Sanitat o altres problemàtiques preferents. Pel 
que fa a la preocupació de la senyora Oller sobre uns cables, afirma que es tracta del 
cable de l’enllumenat, que s’enterra en aquell punt. Denuncia que, sense avisar-la, li 
han col·locat uns ferros molt poc estètics entre els cables del telèfon, cosa que és 
perillosa perquè la façana està deteriorada per aquest motiu. Afirma que a ell li van 
posar a la façana un cable d’aire condicionat, si bé ho va fer rectificar abans que es 
posés en marxa. Recomana a la senyora Oller que faci el mateix. 

El senyor Josep Ortiz , en nom de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, mostra unes 
fotografies dels solars ubicats a Sant Nicolau amb Tarragona i Tarragona amb Consell 
de Cent. Afirma que va trucar per informar que els havien ocupat un col·lectiu de 
persones romaneses i hi havien construït unes quantes barraques. Aclareix que no 
pretén fer fora aquesta gent, sinó solucionar la problemàtica de brutícia que generen. 
Matisa que el propietari d’un dels solars és Núñez i Navarro, mentre que l’altre no el 
coneix. Indica que al primer solar s’hi van posar unes tanques per evitar-hi l’entrada, si 
bé al cap de dues setmanes es va forçar el pany. Pel que fa al segon, afirma que van 
enderrocar la paret per construir-se una porta. 

Finalment, demana que es faci cas a la petició del senyor Thompson perquè no s’hagi 
de personar a cada Audiència Pública a reclamar un agraïment a la tasca de la 
senyora Schnarre. 

La senyora Carina Grau Baro , en nom propi, denuncia la contaminació acústica del 
parc de l’Espanya Industrial. Argumenta que ha intentat fer de mediadora amb les 
persones incíviques, si bé no ha servit de res, cosa que els provoca estrès emocional 
als veïns. Afirma que d’altres veïns ja han plantejat la mateixa queixa i lamenta que es 
faci un ús inapropiat de l’espai públic, fins al punt que li tremolen els vidres de casa 
com a conseqüència dels aparells de música amb què diversos grups van a assajar 
danses sud-americanes al parc i a una part de l’estació. Afirma que quan hi va a 
parlar, ells al·leguen que només hi van els dimecres, però critica que també hi ha un 
altre grup que només hi va els dilluns, i així successivament fins diumenge. Exposa 
que anteriorment el parc quedava tancat de dilluns a divendres, cosa que actualment 
no passa, o bé es tanca a la matinada. Indica que durant el carnaval s’ha minimitzat la 
problemàtica, si bé a l’estiu es torna a incrementar. 

Denuncia la manca d’efectius i respostes de la Guàrdia Urbana. Recalca que la seva 
filla està estudiant, de manera que necessita silenci. Matisa que es tracta de gent 
agradable i educada, si bé proposa que posin la música més baixa o auriculars, ja que 
en veure que la zona es fa servir per assajar, hi van altres grups, com ara bastoners i 
flautes travesseres. Pregunta què poden fer els veïns davant d’aquesta situació per no 
repetir el conflicte de l’estiu passat, en què va haver de marxar de casa. 
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El senyor Vicenç Larrotcha i Ros , en nom de la Coordinadora de Marina i vocal de 
mobilitat, celebra el desdoblament de la parada de l’autobús de Gran Via-Física 
malgrat que els representants del Districte haguessin dit que no era possible. 
Manifesta que es va donar una situació acceptable a la supressió del bus 37, si bé la 
reivindicació dels veïns passava per mantenir la línia i augmentar-ne la freqüència. 
Lamenta que aquesta solució està resultant un fracàs, ja que en comptes de deu 
minuts, la freqüència de pas oscil·la de vint a trenta minuts. Critica que el cas de l’H16 
és el mateix. 

Apunta que TMB és una empresa sense cap connexió amb el consistori i indica que el 
Districte necessita el suport del veïnat per posar solució a la problemàtica, tant en les 
línies esmentades com en la 91, el bus de barri de Font de la Guatlla i el seu punt de 
connexió amb el 115 i el 125, i el desgavell en la línia 13 cada vegada que se celebra 
un esdeveniment a Montjuïc. En aquest sentit, demana una reunió de la Taula de 
Mobilitat de la Marina. Exigeix que sigui una eina de treball dinàmica i periòdica per tal 
de fer seguiment dels avenços en la matèria. Pregunta en quin estat es troba la 
proposta de les entitats envers el projecte del carrer Bicing de la Marina. 

Felicita l’èxit de la justa reivindicació veïnal sobre Can Farrero i demana que marqui un 
camí de diàleg. Exigeix una solució a les reiterades ocupacions mafioses al ramal de la 
plaça de les Matemàtiques fins a Durruti, en què els perjudicats són els veïns i els 
ocupants, que paguen un preu molt elevat per l’ocupació. 

La regidora  fa referència a la intervenció de la senyora Baidakova i es compromet a 
visitar el carrer de la Font Florida amb la direcció de l’obra. Pel que fa a la intervenció 
de la senyora Pérez, li agraeix la sol·licitud de dinamització del Consell de Salut, si bé 
adverteix que alguns no són competència del Districte. En aquest sentit, li comunica 
que se li farà arribar la resposta per escrit. Corrobora que el parc de l’Espanya 
Industrial pateix un ús intensiu, tal com es comprova als jardins de la rambla de Sants, 
per la qual cosa cal millorar el manteniment i reduir-ne l’impacte. 

Comparteix la necessitat d’ampliar el cos de la Guàrdia Urbana i dels Mossos 
d’Esquadra. Indica que s’ha pogut portar a terme un lleu increment dins el marge 
limitat que imposa l’Estat espanyol. Manifesta que el 2017 la plantilla es va augmentar 
en 49 agents i enguany hi ha 120 aspirants que assisteixen a la formació de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya. Anuncia que avui s’ha comunicat la convocatòria 
de 150 places més, la qual cosa considera insuficient, si bé es compromet a reforçar la 
tasca d’incrementar la presència dels cossos. 

Respecte a la intervenció del senyor Ortiz, afirma que tindrà resposta escrita i que s’ha 
anotat la dificultat d’executar intervencions en solars privats. Quant a la intervenció de 
la senyora Grau, assegura que ha pres nota dels temes exposats. 

Pel que fa a les denúncies de soroll, es compromet a respondre per escrit. 

El gerent  respon la intervenció del senyor Pérez i reitera que l’ha atès en un gran 
nombre d’ocasions. Exposa que tant ell com la tècnica de Prevenció i els inspectors 
que han visitat el seu habitatge li han explicat les dificultats d’intervenir el pis esmentat, 
ja que d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona no es tracta d’un pis 
turístic. Assegura que el Districte és el primer interessat de resoldre la problemàtica, si 
bé la Guàrdia Urbana no hi ha detectat mai molèsties. Afirma que s’està portant a 
terme tot el possible per resoldre la situació, com ara reclamar a Hisenda que 
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s’inspeccioni aquesta activitat econòmica. Adverteix que l’Ajuntament no disposa de 
competències per revisar-la, ni de cap element que permeti fer complir la normativa 
per aplicar el que s’estableix als habitatges d’ús turístic. Corrobora que s’ha consultat 
documentació, s’ha analitzat i s’hi continuarà treballant. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.30 h. 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell de 
Districte 


