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Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta dóna la benvinguda als assistents i obre la sessió. 

Apunta que en la present sessió s’ha rebut menys sol·licituds de torns de paraula que 
a la darrera Audiència Pública, possiblement a causa de l’oportunitat de participar en 
els consells de barri.  

1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió de 15 d’octubre de 2015 

S’aprova per unanimitat. 

2. Informe i seguiment dels temes presentats a la darrera Audiència Pública de 
l’estat del Districte 

No es tracta. 

3. Torn obert de paraules 

La presidenta atorga un màxim de cinc minuts per a cada intervenció, les quals 
s’agrupen en torns de quatre per tal que el regidor o l’equip de govern puguin contestar 
després de cada torn. 

La senyora Elena García Romero, en nom propi, considera extraordinari que se 
celebri el Dia Sense Cotxes en algunes zones de Sants-Montjuïc encara que no s’hi 
inclogui el passeig de la Zona Franca, el qual només serveix d’aparcament de cotxes. 
Indica que ha calgut desviar unes quantes línies d’autobusos per facilitar el 
desplaçament a Montjuïc amb l’objectiu de celebrar la Festa dels Súpers el mateix dia, 
per la qual cosa s’ha hagut de sacrificar algun barri en benefici del divertiment 
comunitari. 

Es pregunta quan es beneficiarà aquesta part de la ciutat en lloc de perjudicar-la. 
Respon que, entre diverses raons, es tracta d’una zona extrema, situada sota la 
muntanya, amb un cinturó de ronda i la Gran Via, amb deficiències en mobilitat i 
arranjament de carrers i jardins. Vol saber per què el Consistori s’oblida 
sistemàticament d’aquests barris amb independència de quin partit governi al Districte. 
Demana poder-se sentir orgullosa dels jardins, els passejos i el futur metro de la 
Marina. 

Prega que es netegi les pintades del jou i les fletxes que es veuen en algunes façanes. 
D’altra banda, informa que ha trucat a la bústia ciutadana en tres ocasions per 
denunciar la presència d’una caixa de llums entre el carrer de la Química i Gran Via, si 
bé l’única mesura que s’ha pres ha estat el precintament. 

El senyor Pepo Mediavilla Maiques, en nom propi, assenyala que ha demanat cita 
per anar a parlar amb el regidor sobre la problemàtica de l’edifici de Can Vies. Exposa 
que existeix un pla urbanístic consensuat durant anys i aprovat per les associacions de 
veïns perquè la rambla que s’ha construït recentment al calaix se cenyeixi al pacte 
acordat entre les entitats associatives de barri i els socis. 
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Manifesta que l’edifici resulta un obstacle per a l’execució del pla. Considera que si 
s’hagués portat a terme el desnonament ordenat jurídicament no haurien sorgit els 
conflictes. Considera que les obres són deficients i susceptibles d’ocasionar més 
problemàtiques. En nom de les entitats i la gent del barri, demana que es finalitzin les 
obres de la rambla i que el col·lectiu de Can Vies abandoni l’edifici pensant en els 
veïns, cosa que no significa que hagi de renunciar a la seva activitat. Indica que el 
col·lectiu l’ha estat ocupant durant gairebé vint anys, si bé adverteix que ell ha estat 
lluitant quaranta-cinc anys per la vida associativa del barri. Recorda que el terreny 
pertany a l’Ajuntament, per la qual cosa tothom en té dret d’ús. Apunta que l’edifici ja 
ha prestat els seus serveis a la comunitat i demana que el tram de les obres que 
coincideix amb Can Vies no esdevingui un pedaç. 

La senyora Mercè Fatjó Carbonell, en nom propi, es presenta com a veïna del barri 
de Sants i demana que s’executin les obres de Can Vies per unir la Bordeta i Sants 
mitjançant un passatge segons el pla aprovat per totes les associacions. Exigeix que 
els ocupants deixin d’ocasionar molèsties i no se’ls atorgui més privilegis, ja que la 
resta de veïns han de demanar permisos a l’hora de fer reformes. Es considera una 
persona perjudicada en el sentit que els ciutadans demòcrates acaten les lleis. 

El senyor Josep M. Forcada i Pinall, en nom propi, es presenta com a veí d’un bloc 
del carrer d’Antoni de Capmany situat davant de Can Vies, per la qual cosa afirma que 
coneix la problemàtica en profunditat. Informa que abans de les eleccions va intentar 
reunir-se amb tots els candidats a l’alcaldia i l’únic equip que no el va voler rebre va 
ser el GMDBComú. Matisa que, posteriorment, ha intentat tornar-hi a parlar, si bé 
sempre ha rebut la mateixa resposta. Assenyala que darrerament ha llegit a la premsa 
que des de l’Ajuntament es qüestiona el projecte aprovat i consensuat buscant una 
solució que permeti perpetuar la presència de Can Vies. Assegura que a l’exemplar 
d’avui del Línia de Sants hi consten unes declaracions en què el senyor Asens es 
compromet a trobar una solució per al manteniment de Can Vies. 

Exposa que l’Ajuntament mostra voluntat de parlar amb els veïns, si bé ell només té 
constància que s’hagi celebrat una trobada amb el Centre Social de Sants. Afirma que 
ha parlat amb els veïns dels carrers de Sagunt, Finlàndia, Antoni de Capmany i Jocs 
Florals, i amb entitats com ara el Mercat de Sants i els geganters. Corrobora que 
tothom vol que la situació finalitzi, si bé existeix la por que algú cremi els locals tal com 
va passar al carrer de Sants. Pregunta per què l’Ajuntament accepta la violència com a 
font de legitimitat per modificar un projecte aprovat i consensuat pels partits polítics i 
les associacions de veïns del barri. Vol saber per què no es parla amb els veïns 
afectats, ja que existeix un teixit associatiu notable que vol opinar. 

La senyora Sílvia Gràcia García, en nom propi, indica que és una veïna afectada per 
la problemàtica de Can Vies, ja que hi viu al davant i contínuament veu som s’hi 
executen obres de remodelació i millora, a més d’activitats que es poden consultar a la 
pàgina web del centre. Pregunta per què els ocupants de Can Vies gaudeixen d’un 
tracte de favor i no se’ls reclama projectes urbanístics i plans de seguretat, a més de 
permetre’ls organitzar activitats sense els permisos corresponents, cosa que es 
demana a la resta de la ciutadania. 

El senyor Rubén Molina Marín, en nom propi, es presenta com un jove del barri que ha 
estat participant a Can Vies durant sis anys. Nega que el col·lectiu estigui format per 
gent de fora el barri. Indica que quan es va produir el desallotjament de Can Vies, es 
va crear una plataforma de cinquanta entitats del barri contra el desallotjament. 
Demana que els veïns que parlen d’entitats enumeressin dels suports de què 
disposen, ja que alguns d’ells tenen interessos polítics. 
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Recorda que fa uns anys es va decidir soterrar les vies consensuadament, tot i que 
posteriorment l’Ajuntament va imposar un pla urbanístic pel qual s’hi havia de construir 
un calaix de formigó per damunt. Puntualitza que actualment es vol arranjar l’espai i 
enderrocar Can Vies i cases dels carrers de Burgos i Riera de Tena. Argumenta que el 
pla urbanístic actual considera que Can Vies és un destorb i cal que s’enderroqui per 
reformar el Mercat Nou i les obres del calaix. Matisa que aquestes reformes s’han 
pogut executar igualment sense l’enderroc de Can Vies. Manifesta que sempre s’ha 
perseguit Can Vies perquè els ocupants no obeeixen el model de societat que se’ls vol 
imposar i s’organitzen per canviar les coses. Informa que al pla urbanístic no hi consta 
cap ordre de desallotjament ni enderroc de Can Vies. 

Assenyala que Can Vies ha estat el referent juvenil de tot el barri, ja que pretén 
disposar d’un altre sistema. Comunica que no es pot eliminar aquest model, que està 
integrat dins el barri. Indica que el col·lectiu participa a les festes majors alternatives 
de Sants i a la resta de comissions de festes majors del barri.  

Exposa que la manera de treballar del col·lectiu és parlar amb els veïns i no amb 
l’Ajuntament. Nega que Can Vies sigui un espai tancat, ja que una gran quantitat de 
col·lectius del barri han passat per Can Vies, com ara els castellers, els diables, la 
plataforma Can Batlló i la plataforma per recuperar la Lleialtat Santsenca, entre 
d’altres. 

Comunica que la petició a l‘Ajuntament reclamava respectar el referent juvenil que s’ha 
erigit al barri, el qual ha funcionat de manera autogestionada i al marge de les 
institucions, les quals no han permès al jovent resoldre les seves inquietuds polítiques 
ni culturals. Apunta que ell va començar a Can Vies perquè era l’únic local d’assaig 
gratuït al barri que existia des que es va fer el segon Can Batlló. Recorda que també hi 
van néixer els bastoners de Sants. Exigeix que no es permeti una imposició 
urbanística per part de l’Ajuntament, ja sigui perquè el projecte de soterrar les vies era 
més barat o perquè es considerava inútil executar-lo. 

Aclareix que una rampa afecta una tercera part de l’edifici de Can Vies. Assenyala que 
la resta de l’edifici i les tres finques contigües estan afectades per un projecte 
especulatiu adjunt al projecte urbanístic, el qual ordena enderrocar aquests edificis. 
Recalca que els veïns d’aquests blocs no volen que marxi el col·lectiu de Can Vies ja 
que han protestat junts contra aquest projecte. 

El regidor del Districte corrobora que han sorgit sis intervencions dedicades a Can 
Vies. Pel que fa a les paraules de la senyora García, afirma que entén la molèstia que 
li va causar que no es tallés cap tram pel Dia Sense Cotxes. Argumenta que només es 
va tallar dos trams per districte i que a la Marina va coincidir amb la Festa dels Súpers. 
Assegura que des del Districte es va insistir a TMB en aquest sentit, si bé la proposta 
no va reeixir. 

Respecte a Can Vies, reitera que no es modificarà el pla establert. Insisteix que se 
celebrarà un monogràfic sobre aquesta qüestió al Consell de Barri de Sants per 
demanda dels veïns. Recalca que s’actuarà amb molta cautela en aquest conflicte, 
aprenent de les lliçons del passat. Indica que en la present sessió s’ha fet certes 
afirmacions que no són certes. En aquest sentit, puntualitza que a l’entrevista a la Línia 
de Sants no es posiciona a favor de Can Vies, sinó que opina en contra de 
l’enderrocament que es va ordenar en el seu dia i que va generar els esdeveniments 
posteriors. 

Considera que en aquell moment el diàleg no estava exhaurit i que l’enderrocament 
era una actuació precipitada. Recorda que, precisament, el regidor i l’alcalde anteriors 
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van suspendre aquella decisió. Adverteix que la problemàtica no és nova, ja que va 
sorgir fa un any en el govern de l’Administració anterior. En aquest sentit, suposa que 
els veïns van intervenir a les audiència públiques pertinents. Demana que es valori 
que, en tots els anys de vida de Can Vies, aquesta és l’època en què estan sorgint 
menys molèsties. Recalca que la Guàrdia Urbana ha informat que, a banda d’activitats 
puntuals, els problemes de convivència no són tan greus com els que s’estan generant 
en certes places i espais de debat. En aquest sentit, exposa que ja no se celebren els 
concerts nocturns que tenien lloc en l’anterior mandat, cosa que les autoritats no van 
saber frenar. Entén que hagi quedat una ferida relativa a aquesta problemàtica en tots 
dos bàndols i que això generi por. Opina que actualment existeixen les condicions 
idònies per endegar un procés de participació ciutadana sobre aquesta qüestió. 

Apunta que els assistents a les audiències públiques acostumen a tenir una 
determinada edat i que els joves no acostumen a participar en aquests espais. En 
aquest sentit, destaca que hi ha hagut cinc intervencions reclamant l’enderroc i una 
exigint el manteniment de l’edifici. Considera que tots dos blocs són legítims i apunta 
que el col·lectiu considera que el pla es pot revisar, ja que a quedat obsolet. Es 
compromet a escoltar totes dues parts per trobar una solució i valorar si es pot 
compatibilitzar les obres amb el manteniment del centre social públic. Destaca que el 
fet que Can Vies segueixi dempeus no s’ha produït cap retard quant a l’execució de la 
tercera fase de les obres. 

Per tal d’evitar avançar un futur debat, proposa articular i formalitzar un espai amb un 
equip de moderadors que permetin exposar les dues posicions de manera ordenada. 
En aquest sentit, preveu que s’estableixi properament una data. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, fa referència a les paraules de la 
senyora Gràcia i assegura que la primera opció de la Regidoria de Mobilitat va ser 
celebrar el Dia Sense Cotxes al passeig de la Zona Franca, si bé posteriorment va 
sorgir la celebració de la Festa dels Súpers i una sèrie de problemàtiques plantejades 
per TMB i els responsables de Trànsit. Destaca que la Regidoria de Mobilitat havia 
proposat fer una bicicletada al passeig, ja que enguany s’executarà el carril bici, de 
manera que es pretenia posar-lo a prova en un dia de trànsit intens. Argumenta que 
també es va plantejar l’opció de Mare de Déu del Port mitjançant la dinamització 
d’entitats i comerciants, si bé no hi havia prou temps per organitzar-ho, de manera que 
es va acordar amb els comerciants celebrar-hi la fira de comerç de proximitat. Exposa 
que, finalment, es va decidir celebrar el Dia Sense Cotxes en una altra zona. D’altra 
banda, es compromet a buscar alternatives amb antelació per a la propera edició. 

Pel que fa a la caixa de llums, es compromet a esbrinar per què no es pot arreglar 
definitivament. Quant al jou i les fletxes, exposa que s’està preparant una mesura de 
govern que ja s’ha impulsat en altres districtes, com ara a Nou Barris, i que consisteix 
a elaborar un cens d’aquests símbols i executar-ne la retirada. Amb tot, adverteix que 
cal parlar amb la comunitat de propietaris i els propietaris dels edificis on hi ha els 
símbols. 

La presidenta obre el segon torn de preguntes. 

El senyor Jaume Layola Puig, en nom del Cercle de Sants, manifesta que ha assistit 
a l’audiència pública en diverses ocasions durant les anteriors legislatures i la majoria 
de vegades les seves peticions han estat en va. Demana que es lliuri una còpia d’una 
sonografia practicada en un balcó de la plaça d’Osca que es va cedir amb aquesta 
finalitat. Recorda que se’ls va lliurar un informe manipulat i apunta les sonografies 
practicades pels veïns han obtingut un resultat diferent. Apunta que si el nou govern no 
resol aquesta qüestió, caldrà anar als tribunals. 
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Matisa que els resultats obtinguts pels veïns provenen d’empreses homologades per la 
Generalitat. Informa que els partits polítics de mandats anteriors van considerar que hi 
havia un excés de soroll i la sonografia va resultar positiva, de manera que calia 
cenyir-se a l’article 31 de l’Ordenança i prendre mesures per solucionar la 
problemàtica. Proposa que es retirin les taules de la plaça, es plantin jardins o 
s’insonoritzi les cases. Demana que no es permeti el malestar dels veïns a l’estiu, ja 
que no es pot dormir i cal traslladar-se a l’interior de la casa. Apunta que alguns veïns 
han hagut de marxar i ho considera lamentable en un país civilitzat. 

Insisteix que l’informe efectuat per l’equip de govern és fals, ja que nega cap infracció 
per part de les terrasses i els bars. Acusa els clients de cridar a les tres de la matinada 
sota els balcons i critica que la Guàrdia Urbana no aparegui quan se l’avisa. Convida 
tothom que vulgui a entrar al seu domicili per constatar la magnitud de la problemàtica, 
que té lloc cada dia i s’accentua els caps de setmana i a l’hivern. Puntualitza que el 
soroll supera entre 10 i 70 decibels la mesura estipulada. Demana que es compari els 
resultats dels informes, ja que fa dos anys que dura el conflicte i es va trigar set mesos 
a entregar l’última sonografia. 

El senyor Jordi Clausell Subirats, en nom de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, 
exposa que en l’anterior mandat i en el present s’està repetint de temes que encara no 
s’han solucionat. Considera que la situació és preocupant, si bé admet que l’equip de 
govern fa pocs mesos que ocupa el càrrec al Districte. 

Assenyala que el divendres anterior va rebre la resposta dels temes tractats en 
l’Audiència de fa dos mesos. Opina que es va explicar malament o que la resposta 
s’ha redactat d’ofici per cobrir l’expedient. Recalca que la seva queixa versava sobre el 
fet que s’assabentaven de les qüestions relacionades amb el PERI d’Hostafrancs per 
mitjà de la premsa i els periodistes que els trucaven demanant-los l’opinió. Recorda 
que va demanar informació directa, un calendari d’acció i que es comencés a parlar de 
l’equipament que s’havia d’emplaçar al carrer de la Diputació. Assegura que va 
preguntar per les possibilitats de desafectació dels habitatges afectats d’expropiació si 
no s’executava el projecte. 

Pel que fa a les infraccions de la normativa d’ocupació de via pública denunciades en 
l’audiència anterior, afirma que se li ha contestat que ja hi ha inspectors que s’ocupen 
de solucionar la problemàtica. Corrobora que no és cert, si bé en èpoques de fred els 
clients acostumen a quedar-se dins el local. Pregunta quants expedients s’han obert 
des del juny fins ara i quants inspectors estan fent complir la normativa. Afirma que 
l’incivisme a les places ha estat present durant molts anys i critica que es respongui 
que s’han posat educadors de carrer. Indica que els veïns truquen a la Guàrdia Urbana 
denunciant conflictes a les places de Joan Pelegrí i Joan Corrades, entre d’altres, si bé 
admet que s’han fet algunes actuacions. Pregunta quants educadors hi ha i quantes 
hores treballen. Demana que es posin en contacte amb l’Associació de Veïns per 
transmetre les queixes dels ciutadans. 

Recorda que va reclamar la creació d’una comissió o un consell de prevenció i 
seguretat, tot i que se li ha recomanat que suggereixi la proposta a la Comissió de 
Seguiment del Consell de Barri per no duplicar reunions. Considera correcte que les 
propostes es portin a terme, si bé es mostra sobtat per l’ordre de no convocar més 
reunions i consells, ja que se’ls ha convidat al nou Consell d’Urbanisme i Habitatge per 
al proper dilluns. Es posiciona a favor dels consells, però adverteix que cal canviar les 
normes reguladores de participació, ja que el moviment associatiu i els grups polítics 
afirmen que molts òrgans de participació no són gaire efectius. Opina que si es creen 
òrgans de participació no se sabrà com participar-hi. 
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Manifesta que el dia anterior uns veïns li van comunicar que la porta del parc de 
Ramon Aramon que dóna al carrer de Mir Gelabert es va extreure fa dues setmanes, 
de la qual cosa no han rebut explicacions. Afegeix que s’ha descalçat una palmera per 
la part de baix i se’n veuen les arrels, cosa que pot comportar perills. En aquest sentit, 
reclama una solució. 

Expressa el seu acord amb la voluntat del govern per governar obeint, si bé demana 
que abans s’escolti els ciutadans, ja que s’ha anul·lat una reunió de la seva associació 
amb el regidor en tres ocasions, la primera de les quals es va sol·licitar al juny. 

El senyor Àngel M. Calderer Cazorla, en nom de la comunitat de propietaris de Gran 
Via, 305-311, exposa que l’ampliació de la parada d’autobusos de la vorera de la 
banda de muntanya, en el tram entre els carrers de Sant Roc i Farell, es va generar un 
coll d’ampolla que dificulta la incorporació a la Gran Via. Manifesta que temps enrere 
es va solucionar una problemàtica provocada per dos guals que no hi permetien 
l’entrada, si bé va caler talar un arbre. 

Reclama la col·locació d’un mirall davant a l’espai que queda entre el carril dels 
autobusos i el carril lateral, destinat a la incorporació. Recorda que es va informar 
d’una actuació que consistia a canviar la parada per a minusvàlids a la part dreta. 
Assegura que això no aporta cap solució perquè el problema prové de la part 
esquerra, des de plaça d’Espanya. Indica que es va deixar els contenidors de la 
brossa, es va instal·lar uns quants aparcaments de moto i es va deixar un espai lliure 
apressadament, sense esperar que s’executés un arranjament del gual per cedir 
encara més espai a les motos. Assenyala que es va negar la instal·lació del mirall 
al·legant que portaria confusió, cosa que no entén perquè a la zona hi ha diversos 
miralls parabòlics. Afegeix que una altra de les raons per evitar posar el mirall era el 
possible obstacle per als vianants. Destaca que els aparcaments de motos, els 
contenidors i l’intermitent del carrer de Sant Germà dificulten la visió. 

Comunica que en el seu moment va demanar que es considerés un passeig de 
vianants d’entre 40 i 60 centímetres entre els fanals que separen el carril bus i els 
laterals on es pogués col·locar bancs. Corrobora que ha insistit tres vegades i ha 
presentat fotografies i instàncies, si bé no ha obtingut cap resposta. Reclama la 
presència d’un tècnic per decidir la importància del mirall, tal com temps enrere se n’hi 
va presentar un per unificar els guals i comentar la situació. Matisa que en aquella 
ocasió els veïns estaven pagant per una zona de gual més ampla de la que 
disposaven. Es compromet a deixar les claus de la comunitat al tècnic per tal que entri 
i surti amb cotxe per tal que es trobi el carril doble de la Gran Via, terrasses i brossa 
quan s’incorpori des del lateral. Apunta que ha estat reivindicant la qüestió des de fa 
un any i confia que l’Audiència Pública sigui el lloc adient per fer la reclamació. 

La senyora Griselda Manejas Catalán, en nom propi, es presenta com a veïna del 
conjunt d’illes de cases compreses entre Badal, Riera Blanca, el carrer de Sants i 
Antoni Capmany. Indica que el seu domicili la ubica a prop de moltes instal·lacions, 
com ara l’estació de Sants, Can Batlló o el CAP de Numància, si bé no disposa de la 
manera d’acostar-s’hi, ja que en metro cal fer un transbord o caminar molt, cosa que 
crea dificultats a la gent gran i als minusvàlids. Demana que s’implanti urgentment un 
bus de barri i que recorri diverses zones per tal no deixar-ne cap d’abandonada i que 
funcioni els dies de festa, cosa que no fa el bus 70 que recorre Badal. 

D’altra banda, exposa que Badal pateix una problemàtica de brutícia a causa de l’orina 
de gossos, burilles pudors i deixalles fora els contenidors. Comunica que temps enrere 
veia cotxes de neteja de l’Ajuntament i escombriaires. Proposa que es multi les 
persones que generen brutícia o que s’impulsi una campanya per educar els 
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ciutadans. Reclama pipicans i exigeix que els amos dels gossos portin una ampolla 
d’aigua amb Zotal o lleixiu per netejar les voreres. Convida l’equip de govern a 
passejar per Carreras i Candi des de Sants per constatar la situació. 

La senyora Concepció Pérez Solera, en nom propi i de l’Associació de Veïns 
d’Hostafrancs, afirma que la seva associació està d’acord amb el projecte consensuat i 
acordat sobre la urbanització de l’entorn i el cobriment de les vies, tot i que proposa 
que se celebri una consulta amb tot el veïnat. 

En nom propi, agraeix les respostes rebudes per les intervencions de la darrera 
audiència pública i puntualitza que la que feia referència a les targetes dels usuaris 
dels aparcaments no coincidia amb el que ella havia reclamat, si bé afirma que ha 
pogut trucar a BSM i n’ha obtingut una resposta adient. 

Manifesta que fa quinze dies es van celebrar reunions simultànies. S’afegeix a la 
petició del senyor Clausell perquè això s’eviti, ja que els veïns voldrien assistir a totes 
les trobades. Creu recordar que ja s’han organitzat tres participacions en deu anys i 
dotze reunions sobre modificacions. Assegura que es disposa de la informació 
suficient per començar a treballar. 

Indica que en els espais de participació es va comentar que les qüestions individuals 
també són importants perquè requereixen una solució i donen exemples per resoldre 
problemàtiques col·lectives. 

Assenyala que al darrer Ple es va afirmar que s’ha reduït la freqüència de l’autobús 
109 a una espera de 17 minuts. Demana que s’assoleixi els 12 minuts, ja que el 109 
traça un recorregut molt llarg. D’altra banda, discrepa que el D20 s’hagi de retocar, 
especialment perquè de maig a octubre els ciutadans van a la platja de la Barceloneta, 
de manera que s’hauria de reforçar aquest autobús. 

Denuncia la manca de personal del metro dedicat a solucionar incidents com els danys 
dels bitllets o les emergències en general. Critica que els afectats s’han d’esperar 
molta estona perquè arribi l’empleat, que es troba a unes quantes estacions de 
distància. D’altra banda, proposa que es reprengui la comissió d’Adif, l’Ajuntament i les 
associacions per la qüestió de l’arranjament de la plaça dels Països Catalans. 

El regidor del Districte fa referència a la intervenció del senyor Layola sobre les 
sonometries i assegura que l’informe del Departament de Qualitat de l’Ajuntament 
presenta unes dades objectives. Comunica que es va acordar elaborar una ordenació 
singular per a la plaça d’Osca per tal que els veïns decideixin el futur dels usos de la 
plaça, ja que existeixen posicions enfrontades en aquest aspecte. Recorda que es va 
plantejar la qüestió en un consell de barri i ja es va facilitar una resposta. 

Quant a la intervenció del senyor Clausell, informa que disposa d’unes quantes dades i 
es compromet a informar-lo per escrit quan n’aconsegueixi més. Apunta que el 
Districte disposa de quatre agents cívics i dos educadors que treballen a jornada 
completa. Admet que desconeix el nombre d’expedients oberts però es compromet a 
esbrinar-ho i fer-li-ho saber. 

Lamenta que les respostes obtingudes no fessin referència a totes les preguntes 
plantejades. Quant al PERI d’Hostafrancs, recorda que el mateix senyor Clausell va 
exposar la qüestió al Consell de Barri i ja se li va facilitar tota la informació disponible. 
Reitera el compromís d’organitzar una sessió monogràfica amb el veïnat a finals de 
gener per tractar aquesta problemàtica i valorar les alternatives. S’ofereix a enviar per 
escrit la data de la reunió un cop decidida. 
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Pel que fa a la prevenció d’infraccions, informa de l’existència de la Taula de Policia 
Administrativa del Districte, dedicada a aquesta tasca. Destaca que certs problemes 
de civisme provenen d’altres mandats, com ara els de les places de Joan Pelegrí i 
Joan Corrades, i matisa que és complicat solucionar-los. Assegura que hi ha 
dispositius al Districte treballant per limitar al màxim els comportaments incívics, tot i 
que adverteix que serà difícil assolir una situació òptima. 

Respecte al Consell d’Urbanisme, matisa que ja existia, si bé considera que caldrà 
canviar les normes de regulació de la participació s’han de canviar sotmetent la 
proposta al Ple del Districte i al Ple de l’Ajuntament. 

Amb referència a la intervenció del senyor Calderer, puntualitza que la qüestió dels 
miralls dels aparcaments és molt tècnica i que s’està plantejant per escrit. Es 
compromet a enviar-la-hi un cop enllestida. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Manejas, apunta que la reivindicació d’un bus 
de barri s’ha d’abordar al Pla de mobilitat, on s’està revisant totes els trajectes, ja que 
no només s’ha detectat aquesta deficiència, sinó moltes més en diferents barris. 
Convida els assistents a participar al Consell de Mobilitat que se celebrarà el 14 de 
gener. Explica que es tracta d’un consell sectorial per abordar qüestions de mobilitat i 
trajectes. Comunica a la senyora Manejas que es tindrà en compte la seva petició. 
Quant a la neteja deficient, es compromet a prendre’n nota i avisar els serveis de 
neteja perquè siguin més curosos. 

Amb referència a la intervenció de la senyora Pérez, afirma que en l’anterior sessió se 
li van respondre les set qüestions plantejades, si bé n’hi havia alguna que no quedava 
clara, com ara la freqüència dels autobusos i la necessitat de crear una comissió d’Adif 
en el marc de l’arranjament de la plaça dels Països Catalans. Expressa la seva 
preocupació per aquesta qüestió i es compromet a valorar la creació de la comissió. 

La senyora Esther Pérez Sorribas, del GMDBComú, confirma que el 14 de gener se 
celebrarà el Consell Sectorial de Mobilitat del Districte i recalca que l’11 de gener 
tindrà lloc la Taula de Mobilitat de la Marina. Afirma que al Consell Sectorial s’abordarà 
un pla de mobilitat de districte amb totes les propostes de millora del transport que 
s’han plantejat fins ara, cosa que pot implicar modificacions en els trajectes, la 
implantació d’un bus de barri i altres alternatives. Puntualitza que el consell sectorial 
s’organitzarà com un grup de treball per decidir quina mobilitat afecta el districte i de 
quina manera per tal d’executar millores. 

Pel que fa a la freqüència de l’autobús 109, recorda que en anys anteriors trigava fins 
a 32 minuts des de la Marina i des de Font de la Guatlla, de manera que destaca la 
rebaixa a 17 minuts. Matisa que anteriorment la freqüència era variable, mentre que en 
el present mandat s’està estabilitzant. Assegura que l’objectiu és assolir els 10 minuts 
d’espera, com en tots els busos de la ciutat, si bé adverteix que aquesta mesura 
requereix temps. En aquest sentit, apunta que el veïnat de la Marina està presentant 
moltes reivindicacions i pretén imposar aquest objectiu a la Taula de Mobilitat. 

Quant al D20, reitera que s’abordarà l’assumpte al Consell de Mobilitat del Districte, ja 
que hi ha altres busos que necessiten modificacions d’horaris i trajecte segons les 
queixes del veïnat per tal d’obtenir una mobilitat adequada. 

Amb relació a la seguretat del metro, admet que desconeix com funciona el sistema. 
Puntualitza que a la Marina no hi ha metro i que, per tant, els seus veïns no estan 
familiaritzats amb aquests assumptes, si bé es compromet a consultar-ho per emetre 
una resposta. 
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La presidenta obre el tercer torn de preguntes. 

El senyor Graeme Thompson, en nom de Voluntaris de Sants, explica que el seu grup 
s’encarrega de la protecció felina de Sants. Fa un esment a Swaantje Schnarre, una 
companya que va morir al llit a causa d’un infart i no se’n va descobrir el cos fins al cap 
d’una setmana. Informa que l’Oficina de Protecció Animal de Barcelona (OPAB) va 
descuidar quatre dels seus gats, cosa que va sortir a la llum quan un d’ells va saltar 
del balcó del quart pis i va morir. Afegeix que els tres supervivents es van sacrificar per 
motius humanitaris, malgrat que una associació instrumental volia fer-se’n càrrec. 
Apunta que es van acabar sacrificant catorze dels vint-i-quatre gats que la senyora 
Schnarre cuidava.  

Assenyala que, davant de la denúncia a l’OPAB per part d’un grup que condemna els 
sacrificis de gats sans, l’oficina va respondre amb una carta al diari refusant l’acusació 
a causa de la manca de fonament. Tot seguit, llegeix un fragment de la carta: «Al 
tratarse de un domicilio en condiciones higiénicas y de salubridad muy malas, donde 
había muerto una persona que convivía con un gran número de gatos, ninguno de 
ellos debidamente identificado.» 

Demana explicacions al regidor pel refús de l’acusació, ja que la senyora Janet Sanz, 
membre de l’OPAB, encara no ho ha fet. Indica que s’ha adreçat dos escrits a tots els 
partits del Consell Municipal i del Districte i que només ERC s’hi ha interessat. 
Considera que es tracta d’una qüestió fonamental de la decència humana en 
l’Administració pública. 

Adverteix que, sense cases d’acollida, el refugi municipal es desbordaria. Destaca que 
el pis de la senyora Schnarre va servir de refugi i hospital de gats abandonats i malalts 
durant onze anys. Afegeix que des de la seva associació, Gats Urbans, va donar en 
adopció amb contracte una gran quantitat de gats, tots ells correctament identificats 
amb xip. Recalca que la senyora Schnarre mereixia un reconeixement de l’Ajuntament 
i no un insult. Recorda que una norma de convivència civilitzada consisteix a no 
insultar els morts, independentment del que hagin estat en vida. 

El senyor Sergi Gázquez Cabañas, en nom de la Unió de Veïns del Poble-sec, indica 
que la seva entitat encara té una reunió pendent amb el regidor després que s’hagi 
posposat en dues ocasions. Demana que els dediquin més de deu minuts, a diferència 
del que ha passat amb d’altres entitats. Exigeix veure el regidor pel barri per poder-li 
parlar de problemàtiques del Poble-sec des del mateix escenari. Informa que la 
consellera del barri encara els ha d’assignar hora per a una reunió on abordar 
assumptes de barri, cosa que considera inaudita ja que es tracta de la funció principal 
del seu càrrec. 

Expressa la seva sensació que des del Districte no es governa per a tot el veïnat, ja 
que certs col·lectius presenten avantatge respecte a alguns altres. Destaca que les 
qüestions que pretén exposar a continuació eren les que tenia preparades per a parlar 
amb el regidor o la consellera de barri. 

Manifesta que el problema de les rates al mirador del Poble-sec i el parc de la 
Primavera perdura. D’altra banda, opina que el conflicte del carrer de Blai no se 
solucionarà només amb mesures d’horaris i nombre de taules, sinó que és necessari 
que el pla vagi acompanyat d’inspectors i agents de la Guàrdia Urbana que controlin la 
situació. 

Afirma que els carrers superiors de Blai requereixen més neteja i demana que es 
preguin mesures amb els tacs, ja que totes les persianes dels comerços n’estan 
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plenes i han començat a pintar les parets. Puntualitza que això suposa una despesa 
extra per als veïns de les comunitats. 

Demana que els veïns puguin votar l’elecció del vicepresident i els membres del 
Consell Ciutadà del Districte per tal que els càrrecs no quedin sempre en mans de les 
mateixes persones. Comunica que el Poble-sec conforma un cas clar d’aquest fet i 
exigeix que s’imposi una acció clara contra l’agressiva política neoliberal que aplica el 
govern en funcions de la Generalitat envers el col·lectiu de persones amb discapacitat 
en qüestions com els concerts amb les entitats en condicions sota mínims i l’oferiment 
oportunitats a les empreses privades en assumptes com el copagament, que castiga 
les persones discapacitades. Reclama que s’impulsi el Pla d’usos, ja que el procés de 
participació va ser ampli i obert en la darrera legislatura. 

Pel que fa al Paral·lel, opina que el pla dels extrems originals és més adequat i menys 
costós que l’alternativa presentada recentment. Considera que, en favor de la 
transparència, els futurs projectes haurien de ser gestionats per altres empreses 
diferents a Raons Públiques. 

Denuncia l’absència de la Guàrdia Urbana en els darrers mesos, especialment de nit. 
D’altra banda, critica la problemàtica dels excrements de gossos per tot el barri. Indica 
que el carrer de Piquer requereix una reforma, especialment relativa a la distribució de 
l’arbrat per ampliar voreres i millorar-ne el paviment. Demana que es podin els arbres, 
ja que les branques estan entrant en alguns habitatges. 

La senyora Cristina Martín, en nom de l’Associació de Veïns del Carrer Joan Güell, 
acusa el consistori de no tenir interès a conèixer la seva associació, ja que al juliol va 
demanar una reunió amb el nou regidor per presentar-s’hi i abordar problemes del 
barri i se’ls va convocar per al dia 14 a les quatre de la tarda. Assegura que a dos 
quarts de cinc van arribar el gerent, el conseller tècnic, la consellera d’Urbanisme i el 
cap de Projectes del Districte sense demanar disculpes. Comenta que el gerent va 
assegurar que el regidor tenia molts càrrecs i no podia atendre tothom, de manera que 
la reunió va haver de desenvolupar-se sense ell, cosa que ella va acceptar. 

Recorda que es va parlar de les obres de Can Mantega i se’ls va comunicar la data 
d’inici sense entrar en detalls de la problemàtica del projecte. Expressa la seva 
confusió per la presència de tanta gent a l’hora de comunicar una simple data. 
Puntualitza que el projecte va començar el desembre de 2014. Exposa que, en totes 
les reunions i consells de barri celebrats, la seva associació ha posat de manifest que 
el projecte no s’adequa a les directrius del procés participatiu, realitzat el 2009, amb la 
recollida de dues mil signatures de veïns i entitats. Comunica que, arran de les 
queixes, s’ha reunit en cinc ocasions amb els tècnics del Districte, l’equip redactor del 
projecte i l’empresa que executa les obres. Corrobora que actualment es treballa a bon 
ritme i les obres segueixen fidelment el projecte aprovat el desembre de 2014. 

Es pregunta per a què serveixen els processos participatius, els consells de barri i les 
reunions amb tècnics. Afirma que s’està rebent queixes dels veïns perquè les obres no 
se cenyeixen a l’opció votada en el seu moment. En aquest sentit, mostra el seu 
malestar i manifesta que se sent estafada. 

Reitera que encara no s’ha pogut celebrar una reunió amb el regidor i pregunta si hi ha 
categories dins del marc de les associacions. Pregunta per què només s’ha fet una 
reunió a Can Mantega si se’n van prometre diverses. Desconeix si al Consistori hi ha 
molta feina i el regidor no pot atendre la gent, si bé proposa que dediqui cinc minuts de 
tant en tant als diferents barris del districte per intercanviar opinions i satisfer els 
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ciutadans. Indica que, en cas contrari, possiblement hi haurà algú que faci millor el seu 
càrrec. 

La senyora Carme Labarías Navarro, en nom propi, manifesta que el veïnat s’ha estat 
queixant de la problemàtica del passatge de Badal durant prop de set anys. Denuncia 
que el regidor només li aporti respostes però no prengui cap mesura i el convida a 
anar a viure sis mesos al passatge per comprovar la problemàtica en primera persona. 
Exposa que el deteriorament de la zona empitjora amb el temps i s’hi veu gent dormint 
amb matalassos i persones que enganxen els carros als arbres durant el dia. 
Comunica que no es pot asseure al carrer de Badal a causa de la brutícia i les 
deixalles. 

El senyor Alfredo Martínez Olmo, en nom de l’Associació de Veïns de Badal, Brasil, 
La Bordeta, exposa que s’estan executant unes obres al carrer de Badal, entre 
Canalejas i Càceres, on fa tres anys estava ubicat el mercat de Sants. Admet que s’ha 
començat fa poc i que s’ha posat els fanals i el paviment, si bé els comerciants estan 
preocupats perquè no saben quan es finalitzaran les obres, considerant la proximitat 
del Nadal. Tem que la reforma impedirà passejar a molta gent. 

Recorda que temps enrere va demanar que es canviessin les palmeres per arbres, ja 
que aquestes no fan ombra. Matisa que a l’estiu hi fa molta calor i ningú no es pot 
asseure als bancs per culpa del sol. 

Manifesta que al passeig central de la rambla de Badal amb Pavia hi ha uns pilons que 
impedeixen continuar avançant pel passeig central en l’últim encreuament abans de 
les vies del tren. Demana que es pugui caminar sense creuar els passos de vianants 
dels costats. 

Indica que hi ha un problema d’aparcament greu que s’ha abordat al Consell de Barri, 
referent a l’aparcament d’una quarantena de motos entre Pavia i Canalejas, cosa que 
impedeix el pas a la gent. Afegeix que recentment s’hi veuen una desena de carros de 
romanesos lligats als arbres. Assenyala que, malgrat el temps que s’ha reivindicat una 
millora, no s’ha produït cap canvi. 

Expressa el seu suport als veïns del carrer Badal, 2, que pateixen conflictes. Recorda 
que en l’últim Consell de Barri es va dir que es parlaria amb la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) per comprar el terreny i 
solucionar el problema. Pregunta si s’ha fet alguna gestió, ja que el veïnat la rebria 
amb satisfacció. 

El regidor del Districte lamenta que el senyor Thompson s’hagi ofès pel contingut de la 
carta, la qual admet desconèixer. Sense entrar en valoracions, mostra el seu 
convenciment que el tècnic que la va escriure no tenia el propòsit d’insultar la senyora 
Schnarre. Es compromet a remetre la seva queixa a l’OPAB per esbrinar quina és la 
millor solució que es pot oferir al cas. 

Amb relació a la intervenció del senyor Gázquez, afirma que hi ha hagut molts espais 
de debat per abordar la problemàtica del carrer del Poble-sec, com ara el Consell de 
Barri. Corrobora que ha convocat una reunió amb el senyor Gázquez a principis de 
gener i reitera que no pot complir el grau de disponibilitat que el veïnat desitjaria, ja 
que és el tercer tinent d’alcalde de la ciutat i s’ha de dedicar a moltes àrees. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Martín, destaca que s’ha tractat el tema de 
Can Mantega en diverses ocasions. Recalca que ni les obres ni el procés de 
participació no són actuació del l’actual govern del Districte, si bé coincideix que el 
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procés de participació era deficient. Indica que es va licitar les obres, que actualment 
es troben en fase d’execució, de manera que es disposa d’un marge de maniobra 
limitat. Puntualitza que aquesta situació no és satisfactòria, però es inviable retirar les 
obres. Comunica que la fase final d’execució s’intentarà resoldre amb el marge 
disponible mitjançant les queixes dels veïns. Anima la senyora Martín a unir-se a la 
comissió de seguiment i adverteix que si es vol tornar a reunir amb ell per debatre 
sobre Can Mantega, li tornarà a repetir el mateix. 

Quant a la intervenció de la senyora Labarías, mostra la seva comprensió per les 
persones que viuen les problemàtiques. Recorda que en el seu dia va indicar que es 
requeria una autorització judicial i va proposar que es busqués una solució definitiva 
en un consell de barri i en una audiència pública, ja que la situació d’autoconstrucció 
d’aquest terreny resulta inútil. En aquest sentit, recorda que no es tracta d’una àrea 
pública, sinó que pertany a Sareb. 

Assenyala que s’està complint la promesa d’obrir un expedient sancionador contra 
Sareb, ja que és obligació seva mantenir l’espai que està creant malestar als veïns. 
Proposa que pot ser una solució seria que els veïns ocupin el terreny i li donin un ús, ja 
que si s’executa un desallotjament és probable que les famílies romaneses s’hi tornin a 
instal·lar al cap de poc temps. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Martínez, reitera que es va comprometre a 
estudiar la situació del terreny de Sareb, si bé admet desconèixer en quina fase es 
troba. Demana que si algun altre membre del govern n’està assabentat, ho faci saber. 

La senyora Maria Riba Albiach, del GMDBComú, admet al senyor Gázquez que té 
pendent una visita d’obres, si bé considera més coherent que la faci un tècnic. 
Recorda que el procés participatiu no el va organitzar els anteriors governs, tot i que 
ara és preferible impulsar el projecte que aturar una demanda llargament reclamada 
pels veïns. Assegura que s’està portant a terme totes les modificacions possibles dins 
el projecte tenint en compte les propostes del veïnat.  

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.40 h i 
desitja bon any als assistents.  

 

 

El secretari      Vistiplau 
La presidenta del Consell 
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