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NÚM. 170316 
 
A la sala d’actes de la seu del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, plaça Consell de la 
Vila, núm. 7, de la ciutat de Barcelona, el dia 16 de març de 2017, a les 19.00 hores, es reuneixen, sota la 
presidència del regidor-president del Consell del Districte, Im. Sr. Jordi Martí i Galbis, els/les consellers/es 
srs/es. Joan Manel del Llano Ribas, i Blas Navalón Fernández, per BComú-E-PSC; Montserrat Cantin i 
Mas, Pol Lliró i Tey, Joan Figuerola i Borràs, Concepció Molinas i Mallol, Jordi Bosch i Sala, Victor 
Gonzalo i Pérez, Montserrat Martín i Vivas, Jaume Oliva i Sala, Oriol Bertrán i Ferrer, i Rosa Maria 
Nicolau i Manero, pel PDeCAT-Unió.Demòcrates; Josep Antoni Guillen González, Boris Valls 
Guardiola, i Óscar Ramírez Lara, pel PPC; Guillem Casals Leon, per ERC-AM, i Iván Bello Alriols, 
Pedro Miret Betanzos, i Mercè Escofet Sala, per Cs. 
 
Assisteixen també el regidor executiu del Districte, Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell, i la regidora adscrita del 
grup de C’s, Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez. 
 
I, per acabar, hi assisteixen també els responsables següents del Districte: La gerent, Sra. Amàlia Ganga i 
Viñes; la directora dels Serveis de Llicències i Espai Públic, Sra. Pilar Boguñà i Zubiaur; la directora dels 
Serveis de a les Persones i el Territori, Sra. Imma Sampé i Soler; la cap del Departament de Comunicació i 
Qualitat, Sra. Pilar Nieva i Lafuente; l’intendent en cap de la UT V de la Guàrdia Urbana, Sr. Domènec 
Escarré i Garcia; en representació del Cos dels Mossos d’Esquadra del Districte, Sr. Jordi Silva, i en 
representació de l’Oficina de Collserola, el Sr. Ramón Llobera i Tello. 
 
El regidor-president del Consell en aquesta sessió ordinària, Sr. Martí, obre la sessió, donant la benvinguda a 
tots els assistents, i diu que iniciem la sessió plenària d’avui, d’acord amb l’ordre del dia següent, excusant 
l’assistència, per malaltia, del regidor executiu del Districte: 

1. Precs i preguntes dels/les assistents/es. 
 
2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, de l’1 de 

desembre de 2016. 
 

3. Part informativa: 
 

3.1 Donar compte dels escrits dels grups de CiU i de C’s, dels canvis de logo i de denominació actuals 
de Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió.Demòcrates) i Grup Municipal CIUTADANS-Cs, 
respectivament. 

 
3.2 Despatx d’ofici: Restar assabentat de l’aprovació de les llicències d’obres majors, d’obres menors, 

d’activitats, comunicats i assabentats d’obra i d’activitats, des del 19 de novembre de 2016 fins al 7 
de març de 2017. 

 
3.3 Informe del regidor del Districte. 

 
4. Part decisòria: Informes i proposicions dels grups polítics del Consell: 

 
4.1 INFORMAR la Modificació del Pla Especial d’Ordenació del col·legi OAK HOUSE SCHOOL, 

situat al carrer Sant Pere Claver, 12-18. 
 

4.2 APROVAR la Medalla de la Dona del Districte 2017 a proposta del Consell de la Dona. 
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4.3 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell: 
 
4.3.1 Proposició del Grup Municipal d’ERC: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

acorda que es convocarà, en un termini de quatre mesos, a veïns, teixit associatiu i partits 
polítics per informar de quina serà la proposta de reforma definitiva del carrer Balmes, 
entre la plaça Molina i la plaça Joaquim Folguera. 

 
4.3.2 Proposició del Grup Municipal del PPC: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

acorda instar al govern municipal al desplegament i implementació de la totalitat de la 
nova xarxa ortogonal de bus, amb la incorporació de la línia D30 amb recorregut per 
l’avinguda Diagonal, en el tram que afecta al Districte. 

 
4.3.3 Proposició del Grup Municipal CIUTADANS-Cs: El Consell del Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi acorda que en el termini màxim de dos mesos es convoqui i formalitzi un grup de 
treball entre els diversos grups polítics amb representació al Districte, el propi govern i 
representants de la Fundació Privada del RDC Espanyol de Barcelona per que, entre 
altres ítems, fixi un calendari d’una primera exposició itinerant amb la història del Club 
en els diversos centres cívics i altres possibles equipaments del Districte. 

 
4.3.4 Proposició del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió.Demòcrates): El Consell del 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal impedeixi l’accés 
ciutadà a la finca de propietat municipal del carrer Hort de la Vila número 29 i que 
procedeixi a efectuar les reformes oportunes perquè aquest espai pugui esdevenir el més 
aviat possible un equipament municipal al servei de tota la ciutadania. 

 
5. Part d’impuls i control (precs, preguntes i seguiments de proposicions): 

 
5.1 Precs:  

 
5.1.1 Del Grup Municipal del PPC: Instar al govern municipal del Districte a mantenir els 

serveis actuals al centre cívic Casa Sagnier, que és intergeneracional, situat al carrer 
Brusi, 61, al barri de Sant Gervasi Galvany, i que no sigui únicament un casal de joves. 

 
5.1.2 Del Grup Municipal del PPC: Que el govern municipal del Districte en col·laboració amb 

el Consorci del Parc Natural de Collserola, impulsi un pla per executar la millora de les 
condicions de les actuals fonts existents en el Parc Natural de Collserola, com també tot 
el conjunt d’indicacions destinades a millorar la orientació i a oferir informació al llarg 
del recorregut de la zona del passeig de les aigües referent a: 1. Mapes topogràfics, 
millorant les indicacions d’aquells punts d’interès. 2. Senyalització dels quilòmetres 
recorreguts. 3. Senyalització i millora dels equipaments i les zones de descans. 

 
5.1.3 Del Grup Municipal CIUTADANS-Cs: Que s’adoptin les mesures adequades per què 

aquest mateix any i els següents puguin estar oberts al menys el 50% dels centres cívics 
del Districte per a l’ús i gaudi dels veïns i visitants durant el mes d’agost. 

 
5.1.4 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió.Demòcrates): Que el govern municipal 

arribi a un acord amb les entitats de la festa i la cultura popular de Sarrià i es faci càrrec 
del pagament de les despeses de lloguer i les obres d’adequació del local del carrer Mare 
de Déu de Núria número 7, per tal que aquestes entitats puguin disposar del local el més 
aviat possible per desenvolupar-hi la seva activitat. 

5.2   Preguntes: 
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5.2.1 Del Grup Municipal d’ERC: Quina ha estat l’evolució fins el cessament de les activitats 
de la Llar de Santa Cecília i què preveu el govern fer amb els diversos col·lectius que en 
aquell espai s’hi trobaven, en especial èmfasi, en la gent gran? 

 
5.2.2 Del Grup Municipal d’ERC: Quines gestions ha fet l’Ajuntament per tal d’habilitar una 

zona d’aparcament al voltant de la parada de FGC del Baixador de Vallvidrera i quines 
pretén fer?  

 
5.2.3 Del Grup Municipal CIUTADANS-Cs: Té coneixement el govern del Districte de Sarrià-

Sant Gervasi que s’ha fet publicitat d’una sola proposta de presentació d’ofertes del 
concurs convocat pel Patronat Municipal de l’Habitatge per a la cessió del dret de 
superfície de set solars a la ciutat, un dels quals pertany a aquest Districte? És 
coneixedor el govern del Districte que publicitar una de les ofertes d’un concurs mentre 
no hi ha resultat del mateix és exclusió automàtica del licitant publicitat?    

 
5.2.4 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió.Demòcrates): Acceptarà i aplicarà el 

govern municipal la decisió presa pels veïns i entitats que van assistir a les sessions del 
procés participatiu de la Llosa de Sarrià en la línia de mantenir els aparcaments? 

 
5.3 Seguiments de proposicions: 

 
5.3.1 Del grup Municipal d’ERC: En quin estat es troba la proposició següent, aprovada en el 

Consell Plenari del Districte del 10 de maig de 2016?: El Consell Plenari del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi insta al govern del Districte a negociar amb TMB la creació d’un 
Bus del barri, o mètode de transport públic o sanitari que ofereixi el mateix servei, per tal 
de connectar el barri del Farró amb el CAP Adrià. 

 
5.3.2 Del grup Municipal del PPC: Es requereix al govern municipal que informi sobre les 

gestions realitzades i l’estat d’execució de la proposició aprovada en el Consell Plenari 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi del Districte del 2 de març de 2016: El Consell 
Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acorda: 1. Que el govern municipal 
procedeixi de forma immediata al desallotjament i precinte de la finca ocupada del carrer 
Hort de la Vila número 29. 2. Que el govern municipal efectuï de forma immediata una 
auditoria de l’estructura d’aquesta finca que determini quin és el seu estat i si existeix 
algun risc per a la seguretat de les persones que pugui haver-hi a l’interior o per als veïns 
de l’entorn. 3. Iniciar de forma immediata un procés participatiu, el més ampli possible, 
del qual en formin part veïns, associacions i partits polítics per tal de determinar el futur 
equipament d’aquest espai).  

 
5.3.3 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió.Demòcrates): En quin estat es troba la 

proposició següent, aprovada en el Consell Plenari del Districte del 7 de juliol de 2016?: 
El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acorda: Que el govern municipal 
ubiqui una biblioteca a l’espai de la finca Muñoz Ramonet, situada al carrer Muntaner 
282.  

6. Declaració institucional. 

 
1. Precs i preguntes dels/les assistents/es: 
 
El Sr. Martí diu: Bona tarda. Molt bona tarda a tothom, en primer lloc molt benvinguts i benvingudes en 
aquesta nova sessió del Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, us donem la benvinguda i si us 
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sembla bé, regidor, consellers i veïns i veïnes, començaríem en seguir l’ordre del dia que sabeu que és el 
d’aquesta audiència prèvia amb intervencions de veïns i veïnes, precs i preguntes dirigides al regidor i al seu 
equip de govern. Recordem que hi ha, dintre de cinc minuts aproximadament tancaríem el torn de recollida 
dels formularis on veïns i veïnes podeu posar succintament el tema que plantegeu al regidor o al govern del 
Districte, per tant, tancaríem en cinc minuts la recollida, i recordeu també que des d’inici de mandat 
municipal, per acord de la Junta de Portaveus, donem tres minuts d’intervenció i un minut de rèplica si és 
necessari, si no és necessari no cal. Tenim bastantes fins ara, encara queden uns minuts per recollir els 
formularis d’intervencions, tenim bastantes preguntes i precs o queixes, i per tant intentaríem ser àgils i mirar 
de no exhaurir si pot ser tots els torns, en el sentit d’explicació, justificació, de les intervencions. En qualsevol 
cas des de la presidència del Consell, com sempre, intentarem des d’aquí la mesa ser prou equànimes per 
donar veu a tothom, i que pugui explicar correctament amb tot l’abast necessari de les intervencions. Si us 
assembla faríem com sempre, regidor, torns de cinc, per ordre de recollida de les intervencions, cinc, torns de 
cinc, donaríem la paraula al regidor executiu i al seu govern, i després faríem de cinc en cinc fins al final de 
les intervencions. Per tant, comencem amb el primer bloc d’intervencions: 

- La Sra. Núria Esteve: Sóc representant de la Sarrianenca, pels que no ens coneixeu, és el local que volem 
aconseguir de la cultura popular al barri de Sarrià. Aquest projecte, fa vuit anys que estem intentant 
aconseguir-ho, però no hem trobat local ni equipament públic. Llavors avui el que volíem demanar en aquest 
govern és que han canviat les línies, que no teníem a on anar a parar. El mes de gener el Districte ens va oferir 
una casa al carrer Canet núm. 22, on havia unes pintores, i nosaltres vam entendre que aquell local no era el 
correcte ni la necessitat de cinc entitats de cultura, igualment aquell local ha tingut uns problemes, les pintores 
no ham pogut marxar, i nosaltres ens hem quedat sense local.  

La següent línia va ser anar a buscar un local de lloguer i això és el que hem aconseguit, ara tenim aparaulat 
un local als carrers Mare de Déu de Núria i Jaume Piquet, és un local de dos plantes de 150 metres cada una, 
que creiem que cobriria totes les nostres necessitats, però com entitat de cultura demanem al Districte, que 
tindríeu que pagar aquest lloguer i les obres per fer-ho. Així mateix També voldríem agrair al senyor Jordi 
Bosch, del partit del PDeCAT-Unió.Demòcrates, que és el que ens ha ajudat en tots aquests afers. 

- Les senyores Coté Anglada i Pepi Arnero (de l’associació de pintores del carrer Canet núm. 22):  
Nosaltres representem a les pintores de l’associació de pintores de Canet, i bé, que estem en precari i no ens 
agrada gens la situació en que estem, doncs com a ciutadanes hem pagat durant 22 anys, i volíem reprendre el 
diàleg a veure què passa amb nosaltres, perquè la Sarrianenca ja està ubicada, o no els interessa, tampoc hi 
caben, i volíem reprendre una mica a veure les negociacions, nosaltres som una associació sense ànim de 
lucre, portem allà 22 anys, vem entrar per concurs, i ens hem quedat mortes quan ens han dit que ens feien 
fora, i voldríem pues retomar les negociacions, despres que portem tres mesos en precari, aixú que volem 
saber a veure què hem de fer. 

- La Sra. Mireia Romero (president i representant de la comunitat de propietaris del carrer Balmes núm. 
258), actuant en nom seu, el Sr. Rafael Orellana, veí del carrer Balmes 258: El motiu que estiguem aquí 
nosaltres dos avui és formular una queixa que ja venim fent des de fa temps, pels problemes que tenim amb 
les persones que vénen o que van d’esbarjo a la discoteca Otto Zutz. Des de fa molt de temps els veïns ens 
venim queixant dels problemes al carrer, les molèsties, brutícia, orins, vomitats, gots trencats, gent que crida a 
altes hores del matí quan la discoteca tanca, com exemple podem dir que a casa nostra han situat un banc i 
quan acaba la discoteca es posen allà a cridar i hem de trucar tot sovint a la Guàrdia Urbana. Hem formulat 
queixes per part dels veïns i la resposta de l’Ajuntament ha estat que incrementaran la neteja de la zona, però 
no obstant aquestes mides entenem que no són suficients, doncs la situació de greu molèstia al veïnat 
colindant a la discoteca es segueix produint. Per tant, és una queixa efectiva que formulem en aquest acte de 
Plenari, i, a més, formulem una pregunta en el sentit de que és el que l’Ajuntament està disposat a fer, o 
quines mides entenem que més definitives s’haurien de fer per eradicar aquestes greus molèsties que realment 
estan prenent ja un caire seriós. Parlava amb uns veïns de més a baix que estan trobant xeringues pel carrer, 
fins i tot preservatius, en fi, qüestions molt desagradables que fan que els veïns estiguin enfadats i per tant 
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demanem una solució definitiva al conflicte que no sigui el de incrementar les mides de neteja de la zona, que 
entenem que no han causat solució i que no són efectives només aquestes.  

- Sr. Joan Saragossa (veí del carrer Francolí núm. 26): El Sr. Martí diu que ha marxat, i com no hi ha cap  
persona que el pugui substituir en la presentació del seu escrit, el deixaríem al marge.  

- Sr. Jaume Teixidor (de l’AV de Can Rectoret): Exposa diversos assumptes: 

- Des de l’AV de Can Rectoret estem preparant un campionat de dominó, en el qual hem demanat suport a 
aquest Districte, estem parlant aproximadament que pot pujar un cost d’uns cent euros, i és un campionat de 
dominó que volem fer amb el centre de menors per intentar que hagi una mica més de bon benestar dintre del 
barri, i que seria aquest campionat dels menors amb el veïnat del barri. Aquesta es va sol·licitar al Districte i 
sens ha negat, que no podia ser, i ens agradaria a veure quina solució ens podeu donar per aquest campionat 
que volem fer.  

- Tema del Pla d’autoprotecció (PAU): Ens van recolzar diversos partits polítics, i ens agradaria saber en quin 
estat tenim el PAU, perquè no tenim recursos ni res, i el tema és que el Pla d’autoprotecció és prou important 
per la muntanya.  

- Un tema de la mobilitat: Per una banda, En el casal del centre del barri que tenim fa sis o set mesos, ens van 
posar unes bandes rugoses per possibilitar les barreres dels cecs en aquest cas perquè pogués gaudir i poder 
entrar dintre del centre, i hi ha cadires i taules que obstaculitzen el pas per si ve alguna persona cega, i aquest 
tema l’hem comunicat vàries vegades al casal, i no tenim resposta ni fan res. Avui he parlat amb el tècnic del 
barri i l’he exposat el tema, a més a més l’he ensenyat unes fotos, i ens agradaria també que per part del 
Districte  intenteu facilitar i no impedir el pas de persones discapacitades físiques.  

I, per acabar, per altra banda, tenim un problema de mobilitat al barri a la carretera on puja a la Pinya, per la 
part de l’esglèsia, doncs els caps de setmana i els diez festius els ciclistes passen en contradirecció i ja hem 
tingut vàrios casos a punt de tenir un accident i aquí no se solventa aquest problema que és bastant greu.  

- Sr. Josep Lluís Lorente (de l’AV de Can Rectoret): Exposa diversos assumptes: 

- El primer tema és per una vegada més, i ja portem vàrios plenaris i no sabem ja com fer-ho, com és el tema 
del soterrament de les xarxes de serveis (en aquest cas les xarxes de TELEFÓNICA), en el sentit de reiterar 
una altra vegada a veure què haveu pogut fer o com està el tema, no tan sols per la queixa que sabeu que va 
sortir publicada d’un carrer en concret, sinó que nosaltres voldríem també que si se pot sigui un protocol de 
funcionament per quan se vagin fent els carrers nous, ja preveure la possibilitat aquesta. ENDESA, i el que 
seria l’Ajuntament, des del punt de vista de l’enllumenat ho fa, però TELEFÓNICA,  desgraciadament, no, i s 
estem en la situació que estem i volem reiterar-ho i no baixar la guàrdia.  

- Segon tema: Els aparcaments regulats que tenim al Baixador i a Les Planes, ens agradaria saber si heu fet 
alguna gestió davant d’una cosa que havíem sol·licitat l’associació de veïns, que un dels dos aparcaments, 
concretament el del Baixador, faria una restricció dels usuaris (i que són del barri), doncs a partir de les nou 
del matí normalment aquest aparcament està ja complert, sabem que s’ha començat (o que s’havia intentat i 
ho havíem demanat) una sèrie d’accions per tal de poder ampliar aquest aparcament i és el que us volíem 
demanar, si havíeu fet alguna cosa en concret o com està aquesta ampliació.  

- I finalment un tema molt preocupant, s’ha quedat de moment el document que tenim era un avantprojecte 
per la construcció d’una planta de reciclatge i de compostatge al barri del Rectoret, i evidentment estem molt 
preocupats per tres raons: Per la il·legalitat de la ubicació de la proposta, no es pot fer on s’ha intentat, una 
altra cosa més preocupant és que no s’ha comptat amb l’associació de veïns ni amb la qüestió veïnal, i tercera 
que ni és necessària, i, a més, estem encara sorpresos de que algú pugui pensar una planta d’aquest tipus, si 
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aneu i veieu la que hi ha en l’Àrea metropolitana, que està a Molins de Rei, veureu el que significa una planta 
de compostatge amb procés de fermentació. Per tant, el que us demanem és que aquesta idea s’aturi, perquè 
dir que estem sorpresos és poc, estem sorpresos i indignats, perquè una cosa és trobar solució als restes i tot 
això, i altra cosa és una cosa d’aquest tipus.  

Tot seguit respon el Sr. Mòdol, en nom del govern del Districte aquest primer torn d’intervencions, i diu:  
Bon vespre a tothom, veig que tenim moltes preguntes, i intentarem anar responent el més ràpid possible, el 
que no vol dir que no ens interessi evidentment qualsevol dels temes que esteu plantejant, però hem de ser una 
mica àgils perquè si no el Ple d’avui no ens dóna temps a acabar-ho durant un dia corrent:  

- A la Sra. Núria Esteve (sobre el local de cultura popular): És la primera notícia que tenim de que no 
estàveu d’acord amb el local que se us va facilitar des del Districte, per tant rebem aquesta informació, en 
prenc nota, per tant passarem a la següent entitat de la llista que necessiti un local perquè pugui accedir en 
aquest en concret. Pel que fa a la solució d’evidentment de pagar lloguers doncs jo crec, no sé que a dia d’avui 
que el Districte ni l’Ajuntament paga lloguers de locals com a mínim en aquest govern, potser sí que ho va fer 
en el mandat anterior, però en tot cas, buscarem algún local del vostre agrat, buscarem alternatives. Per tant, 
prenem nota de que efectivament doncs no voleu aquest local, la cosa que evidentment no suposa que 
renunciem a disposar com equipament públic pel Districte, i per tant entronco amb la següent resposta, que és 
que jo crec que el temps de diàleg, ja ho vaig comentar amb vosaltres en vàries ocasions, per la meva part està 
tancat, jo tot el que havia de parlar respecte a l’ocupació, a donar-vos facilitat a traslladar-vos amb més temps 
del que havia fixat el patronat, el proposar-vos un projecte alternatiu que vosaltres mateixes vau rebutjar, etc; 
amb lo qual jo crec que el diàleg sincerament, per allò referent al local en concret on esteu ubicades, 
evidentment el vaig tancar fa temps. El que sí podem fer com amb qualsevol altra entitat, si així ho voleu, és 
buscar qualsevol altre emplaçament sempre que sigui possible.  

- Al Sr. Rafael Orellana (sobre l’àmbit concret d’Otto Zutz): És un tema del que sí tenim coneixement, i  
tenim present aquí a la Guàrdia Urbana, i ens consta que per part dels tècnics del Districte s’està fent un 
seguiment especial d’aquest tema, potser no és suficient i potser hem de trobar encara, hem d’accentuar més. 
Jo el que sí que us convido és a tenir una xerrada si voleu com més directa, més concreta, sobre aquesta 
qüestió, i a mi personalment em consta que tant la Guàrdia Urbana com els tècnics, no només sobre una 
qüestió de neteja, sinó que s’està fent altra tipus d’accions que pel que expliqueu i evidentment confiem, no 
són suficients per la magnitud de tota aquesta situació que és conflictiva pel que esteu explicant, i, per tant, 
insistirem, però que tingueu la tranquil·litat de que en tenim consciència, de que s’està fent fins ara tot el que 
s’està podent, però no vol dir que si fer alguna cosa més o entre tots trobem alguna solució doncs la buscarem. 
En qualsevol cas us emplaço a una reunió per parlar directament si voleu.  

Despres, el Sr. Mòdol, dona la paraula al conseller del govern del Districte, Sr. Navalón, per respondre la 
resta d’intervencions anteriors, i diu:   

- Al Sr. Jaume Teixidor:  

- Ens demana entenc suport per un campionat de dominó amb el centre de menors de Lledoners. Molt bé, 
nosaltres ja sap que tot lo que sigui donar suport al centre de Lledoners i sobre tot suport veïnal, donem 
suport, en tot cas després parlem, la direcció em diu que té coneixement de la proposta aquesta i en tot cas 
concretem, si està parlant d’una col·laboració petita en principi no té que haver-hi problema, però això ho 
mirarem, no n’hi ha problema.  

- Amb el tema dels PAU’s tenim un problema: Els PAU’s canvien d’estatus perquè ha sortit una legislació 
nova i passaran a ser plans d’emergència de la ciutat de Barcelona, sap vostè que n’hi ha un canvi de 
legislació i tenim que replantejar-nos els PAU’s, els plans d’autoprotecció de muntanya, que són els únics que 
queden vigents ja a tota la ciutat de Barcelona. A la propera Comissió de seguiment, si se’n recorda, uns dels 
temes que tractarem profundament precisament seran els PAU’s, i en aquesta reunió està previst que vingui 
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Guàrdia Urbana i Bombers, així com també agents actuants impulsors dels plans d’emergència, i lis farem un 
monogràfic de com queden, perquè és important que n’hi ha un canvi de legislació important i tenim que 
adaptar els PAU’s a aquests nous plans d’emergència, amb la qual cosa allà parlarem de com queden 
exactament, però n’hi ha un canvi important en quan a lo que és els PAU’s actuals, en la reunió que, si no 
recordo malament, la tenim em sembla el 3 de maig, parlarem en profunditat d’això. Justament estem abans 
de l’estiu i allà tindrem que anar fent els canvis introduint els canvis a aquests plans d’autoprotecció.  

- El tercer tema em parla de que n’hi ha un problema de mobilitat al casal de barri del Rectoret, entenc: 
Sembla ser que n’hi ha una banda d’invidents, una zona on tenia algun obstacle, no obstant prenc nota d’això i 
ho passarem a la direcció i mirarem avia’m si es pot resoldre, si és una cosa de que n’hi ha algun mobiliari, he 
entès, mal col·locat, no crec que hi hagi problema de rectificar i de ficar-ho convenientment, i, evidentment, si 
és una banda que té que protegir el pas d’invidents ho tindrem molt en compte, la nostra direcció amb això és 
molt sensible i el centre ho és o té que ser-ho, com qualsevol centre públic.  

- Al Sr. Josep Lluís Lorente:  

- Ens parla del soterrament de les xarxes telefòniques, que és un tema recurrent, sé que vostè en cada Plenari 
ens ho diu, nosaltres no parem de fer gestions, sí que li puc dir que tenim data de reunió a finals de mes, si no 
canvia aquesta data que ha sigut canviada en alguna ocasió, serà el 28 d’aquest mes, a la qual va el regidor 
directament perquè és un problema de les xarxes telefòniques que tenim no només a muntanya com a 
problema, sinó que és a nivell de Districte i de ciutat. Nosaltres com jo vinc reiterant en els diferents plenaris i 
consells de barri, el que fem com a Districte és fer la invasió cada vegada que es fa un carrer nou és ficar les 
xarxes adequades perquè les companyies soterrin. Ara mateix la dificultat important que tenim és amb 
TELEFÓNICA, les altres companyies soterren, no n’hi ha problema del passament de cablejat perquè la 
instal·lació la tenim que ficar nosaltres, però el tema de TELEFÓNICA li puc dir que, encara que sóc 
infermer, he fet un màster, i hi ha unes canalitzacions que es diuen prisma que nosaltres, i sobre tot a 
muntanya, cada reforma que es fa es fiquen els prismes perquè passi internet i el cablejat de TELEFÓNICA. 
Tenim el problema d’una gran companyia que per molt que la requerim no té obligació legal de fer-ho, encara 
que nosaltres anem darrere, que l’únic que ens falta és anar amb el bastó. La reunió serà a final de mes i 
esperem aquí que ja no només es pugui solucionar el tema de muntanya sinó que també de districte, encara 
que li dic que nosaltres seguirem fent les inversions en aquesta línia.  

- El segon punt em parla de la gestió dels aparcaments, doncs be, a instàncies de les associacions de la 
muntanya sap vostè que és una cosa històrica, ja es disposa d’aparcaments veïnals però hi ha una zona que 
està quedant petit. Des d’aquí des del govern ara mateix estem instant reunions amb TABASA, i puc dir 
públicament, perquè aquí no tenim que amagar res, el dia 14, o sigui el dimarts, vàrem tenir una reunió a 
l’Oficina de Collserola amb el responsable de l’Oficina (Roger Antúnez), per començar a negociar la cessió 
del pàrking que n’hi ha al costat de l’actual pàrking veïnal, que suposaria una ampliació. També li dic que 
tenim que fer el projecte, instar-lo a l’organisme pertinent perquè ens digui quina és la situació i si n’hi ha 
cessió, si no, en quines condicions, o sigui, que nosaltres estem seguint la petició i la reivindicació dels veïns, 
i és lo que anirem fent. A mesura que vagin havent respostes nosaltres se les anirem informant, evidentment 
seria ampliar el pàrking del costat.  

- El tercer punt que em parla vostè és d’una planta de compostatge, i li tinc que dir que aquest tema de la 
planta de compostatge va sortir en una Comissió de seguiment que va ser fa un parell de setmanes, i va ser un 
projecte que va presentar si no recordo malament la cooperativa de Can Pujades, que va presentar un projecte 
de manera unilateral en la que parlava d’uns terrenys i d’una planta de compostatge de la qual, la Regidoria 
d’aquest Districte no tenia notícia. La cooperativa ha presentat un projecte, jo li dic que no n’hi ha cap 
compromís ni que es faci ni la cessió de terrenys com ens demanaven en aquella reunió ni res, és un projecte 
que ha presentat una entitat, no n’hi ha cap compromís més. Les coses de muntanya es tenen que fer 
consensuades amb tothom, no es farà una planta de compostatge sin un consens amb tothom, val?  
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Tot seguit hi ha un torn de repliques: 

- La Sra. Esteve, diu: Jo només volia dir-te, si no tens coneixement no ho entenc perquè nosaltres vam enviar 
un correu a Regidoria, al Sr. Llansó i al Sr. Del Llano, tenim informació que a molts districtes de Barcelona 
s’estan pagant lloguers per casos de cultura quan no hi ha equipaments públics. 

- El Sr. Teixidor, diu: El primer de tot agrair al senyor conseller i al senyor regidor per la vostra cooperació 
sobre el tema del campionat i sobre el tema del programa que tenim de les barreres pels disminuïts físics. I 
després senyor conseller, lo dels ciclistes que l’he comentat al carrer, on està l’esglèsia que puja al Pinya, que 
van en contradirecció tots els dies festius i els dissabtes, i podrem tindre allà un accident, perquè és que ja ha 
passat vàries vegades de que s’ha estat a punt d’atropellar algun ciclista, però clar, el problema es que vagi 
malament als cotxes sinó són los ciclistes que van en contradirecció, i ens agradaria que això pugueu prendre 
alguna forma de poder fer aquesta solució.  

Despres, el Sr. Mòdol, dona la paraula de nou al conseller del govern del Districte, Sr. Navalón, per 
respondre les intervencions anteriors, i li diu al Sr. Teixidor, que prenem nota, parlem amb Guàrdia Urbana 
avia’m què podem fer en el tema, sé que és un carrer que es tanca el cap de setmana i en teoria no sé si podran 
passar bicis o no, és un camí obert, no sé si podem restringir, però bueno. L’intendent de Guàrdia Urbana, en 
pren nota i ho parlarem i ho intentarem avia’m què podem fer.  

Tot seguit, comença el segon bloc d’intervencions: 

- La Sra. Maite Cabasés, del c/ Orellana núm. 7, diu: Tinc una casa al carrer Orellana número 7, que està 
afectada amb un PF21, fa un parell d’anys li vaig demanar permís a l’Ajuntament per arreglar la porta del 
carrer perquè hi havia una afectació que estava a punt de caure, de fet podia passar l’autobús i podia passar 
qualsevol cosa. Em van donar permís, vaig presentar un projecte, em van donar permís i em van dir que cap 
problema; només em van demanar que no canviés res del que hi havia, sinó que fos una fotocòpia. He fet 
aquesta fotocòpia i ara em demanen que posi un gual. Per què motiu em demanen ara que posi un gual, que 
pagui un gual? El cotxe no té lloc al carrer per poder-se aparcar, no hi ha voreres. Com es medeix la longitud, 
l’amplitud, com funciona això dels guals, i quant s’ha de pagar? No em nego a posar-lo, no tinc vorera a casa, 
no es pot aparcar. Què fem amb el cotxe, ens ho fiquem a la butxaca? Què podem fer? A qui he de recórrer? 
Són les mateixes normes a Barcelona, al estar a muntanya i no tenir voreres?  

- La Sra. Hortènsia Duran, diu: Sobre el tema del Pla parcial també de Les Planes, Hola. En realitat no sé si 
hauria d’anar en el punt 1 o hauria d’anar en el punt 5, però bueno, me l’han donat ara pues parlo ara. A 
veure, jo vaig parlar en el plenari d’octubre i vaig exposar una situació absolutament nefasta d’unes quantes 
famílies, que van estar afectades per una actuació de l’Ajuntament de Barcelona, torno a repetir, l’Ajuntament 
de Barcelona va permetre la parcel·lació i l’elaboració de camins en una zona d’explotació forestal, va vendre 
les parcel·les, va permetre que la gent es construís les cases sense (eren els anys cinquanta i seixanta, 
evidentment sense permís i sense res.  

La gent va viure allà, tenia les cèdules d’habitabilitat, van haver-se de pagar íntegrament els serveis, no com 
ara, és a dir, aigua, llum i telèfon pagat pels veïns, posant els postes de la seva butxaca, i quan ja havien passat 
vint anys, els fets consumats, l’Ajuntament va tornar a repensar-s’ho i va dir farem un Pla parcial, el Pla 
parcial més kafkià que s’ha posat a la terra segurament, perquè les persones que donaven sentit al Pla parcial 
que eren els que estàvem vivint, els van afectar amb una zona verda, i els terrenys que eren de bosc els van 
donar d’edificabilitat.  

Jo hi he arribat a sentir que si hi ha una qüestió d’especulació, a veure, especulació si consisteix en que una 
persona té un terreny, compra una casa, la manté i la fa, i li fan a canvi absolutament de res només de fer-lo al 
carrer sense pagament, si això s’anomena especulació, a aquestes alçades jo ja conec com van les coses: quan 
hi ha una urbanització hi ha terrenys afectats i hi ha terrenys que no, i entre tots paguen el cost i entre tots es 
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reparteixen. El que no pot ser és que el 90% siguin absolutament beneficiats i un 10% se’ls hi digui: tu res, al 
carrer a canvi de zero, que ha sigut la situació que estem vivint. És una situació angustiosa, d’aquí quaranta 
anys al carrer a canvi de res, zero.  

Als meus pares els va cridar l’Ajuntament de Barcelona, individualment igual que als pares dels veïns, els van 
tancar a una habitació i els hi van dir: O signes a canvi de cent mil pessetes (no era res, eh?, o t’expropiem en 
dos anys. Jo estava vivint allà, una noia joveneta, no tenia lloc més per viure; el meu veí el mateix. No sóc un 
cas únic, som uns quants, poquets però uns quants. Què fa una persona sense cultura i gran davant de tot un 
Ajuntament de Barcelona que li diu que el fan fora?: Signar. No van expropiar en dos anys, no han fet res, no 
han complert res del que van fer, era tot enganys. Finalment la situació és que estem vivint amb l’angoixa 
permanent, tothom ha construït i els que estem allà que hem pagat els serveis estem en una situació terrible. 
L’Ajuntament, jo al Plenari de l’octubre del 2016 hi havia una proposició que vull recordar, del grup d’ERC 
al qual agraeixo molt la proposició, que deia: Exposar la situació actual i treballar en una solució pels 
habitatges afectats pel Pla parcial del barri de Vallvidrera-Barcelona-Les Planes.  

Jo, en aquell Plenari vaig parlar, vaig exposar la situació d’uns quants veïns que som pocs, que l’Ajuntament 
de Barcelona no costa res, però que és la nostra vida i estem angoixadíssims, i es va aprovar per unanimitat 
que es tindria en compte, i no s’ha fet res, que jo sàpiga, absolutament res. Els meus pares van ser acoquinats 
per l’Ajuntament de Barcelona, perquè no tenien ni, ni, ni estudis ni poder econòmic, però a mi em van donar 
estudis i em van donar cultura, i jo ara no estic lluitant com els meus pares, lluito igual contra l’Ajuntament de 
Barcelona però lluito amb algo que m’han donat els meus pares que és cultura, i lluito per una raó, pel meu 
fill. Voldria saber, hi ha alguna, hi ha, hi ha previsió de que s’arregli el Pla parcial i que les persones que 
portem allà vivint des de fa 35 o 40 anys, que hem pagat tots els serveis, que vem pagar la urbanització, i que 
se’ns amenaça, en treure’ns a canvi absolutament de res? Amb un munt de falsedats, hi ha alguna situació 
amb això? Jo sé que èticament i moralment tinc la raó, sé que si em poso amb la justícia, amb la justícia al 
lloc que sigui, també tindré la raó, però vostès són els meus representants, no vull una lluita aferrissada d’una 
senyora contra un Ajuntament gran, vull que els meus representants em recolzin i em defensin. I els hi 
pregunto una altra vegada: Pensen fer algo pels afectats de Vallvidrera i Les Planes que estem vivint amb 
l’angoixa permanent, si us plau? 

- La Sra. Maria Àngels Zuazo, sobre el tema dels límits del Parc natural, diu: Ara, sempre ens han dit des de 
l’Ajuntament quan hem tocat el tema, que els límits del Parc natural no es podien tocar, que això era 
intocable. Aleshores, ara ha sortit una sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, dient que sí es 
pot, en Torre Negra, en Sant Cugat, va posar una denúncia el senyor Núñez i Navarro com empresa, i li han 
donat la raó, hi ha una sentència que és favorable a ell, és una empresa molt gran, i és favorable en una zona 
que no està edificada.  

Nosaltres estem vivint en una zona edificada amb vivendes, en una zona urbana amb tots els serveis que com 
diu la meva companya d’associació, que tots hem aportat per tenir-lo, i que per l’article 22 ens han posat al 
Parc natural amb cases construïdes des de fa, des de l’any 60 o 70, i que diuen que no es poden moure del 
parc natural. A qui no se li pot moure?, als quatre veïns que no ens hem assabentat i no hem pogut fer 
al·legacions en el seu moment i que hem estat vivint en precari? Només se li pot moure a les grans empreses i 
grans fortunes? Si vostès creuen que això és democràcia que em diguin. I una cosa: Tot aquest tinglat es va 
muntar en l’època dels ajuntaments demòcrates, no abans, i mes de quatre si veiéssim el projecte que va haver 
la primera vegada a l’any 80, el que es va acceptar després i es va aprovar, i com estan avui, mitja sala cauria 
d’esquena, mitja sala es cauria d’esquena.  

- El Sr. Joan Ricart Sala, del tema dels habitatges afectats, diu: Bona tarda, després del que han parlat les 
meves dues companyes, jo vull expressar una cosa: Nosaltres pertanyem a una associació que dintre d’ella 
està el 65% de totes les vivendes afectades de la zona, no som tres persones ni quatre, som bastantes més, que 
si multipliquem per número d’habitants se podien ser bastants. Nosaltres com estem farts de lluitar, portem sis 
anys intentant algo sense aconseguir res. Nosaltres solsament ens queda una solució, que ens l’estem pensant, 
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que és judicializar el projecte. No volem ser, fer com un veí del Rectoret, que va posar un bleït a l’ajuntament 
i l’ha guanyat, i l’Ajuntament està pagant mil euros, més de mil euros mensuals perquè el jutge així ho ha 
manat, perquè no han fet cas al seu dictamen.  

Nosaltres sabem que tenim possiblement de guanyar, però lo que no volem és que ni l’Ajuntament gasti 
diners defensant-se ni nosaltres tindre que posar diners del qual estem disposats a arribar fins on faci falta, per 
solucionar un tema. Perquè tots els meus companys pagarien doble, un, perquè paguem impostos a 
l’ajuntament i dos perquè tenim que pagar als nostres advocats. Simplement demanem que l’Ajuntament ens 
dongui una solució ràpida. Primer va ser l’anterior Consistori, quan va arribar aquell Consistori que acabaven 
d’arribar, escolti, dintre, l’any que ve ens diran de que tenen que preparar les eleccions, i l’altre com vénen les 
eleccions no poden fer res; o sigui que per lo tant o fem aquest any o no tindrem solució fins després de les 
altres eleccions.  

- El Sr. Antoni Garcia, veí del carrer Ferran Puig, per parlar de l’Associació de veïns i amics del Putxet, diu: 
Bona tarda, el motiu de la pregunta és que la reunió, la Comissió de seguiment del Consell de Barri del Putxet 
i del Farró del 23 de febrer, se’ns va dir que durant la resta de la legislatura farien els estudis previs de 
Manacor núm. 1, tant els jardins com la torre incluint-hi la possibilitat de que hi hagués patologies, s’havia 
d’estudiar. I nosaltres voldríem conèixer quin és el calendari previst tant per aquests estudis previs com pels 
dos projectes de reforma, perquè nosaltres voldríem que s’iniciessin aquests projectes durant aquesta 
legislatura. Portem ja més de sis anys esperant i n’hi ha, se n’ha fet res de tot això, i esperem un calendari.  

Despres, el Sr. Mòdol, respon les intervencions anteriors dels/les senyors/es Duran, Zuazo i Ricart: 
Comencem amb qüestions de Les Planes, del tema del Pla parcial, que suposo que tots ens fem càrrec de que 
és una situació molt complexa, la qual cosa no vol dir que no estiguem evidentment treballant. Aquí entenc 
que la paciència s’esgota, l’entenc perfectament, tothom vol tenir clar què és el que passa amb casa seva i 
quina, i com en pot disposar i fer-se les seves previsions, i, com sabeu, no només en aquest àmbit sinó en 
altres de ciutat estem treballant intensament sobre el tema d’afectacions i no afectacions. En resum, què us 
puc dir que us convocarem aviat, us convocarem aviat per vàrios motius, tenim dos calendaris en marxa, sí, 
em fa gràcia a mi també, us convocarem aviat per dos motius: Un, perquè efectivament hem de donar una 
resposta. 

Volia aclarir el tema de la sentència judicial que diu és que d’una vegada per totes es doni compliment al 
planejament. El que passa és que el que es diu clarament en aquesta sentència, i és una qüestió que com saben, 
vostès han parlat de 35 anys, no és una qüestió nova, és una qüestió des de fa molt de temps, aquí la sentència 
és aquesta i tenim la temptació, jo he tingut moltes vegades la temptació de donar resposta perquè és molt 
fácil, o sigui, si tenim un planejament i tots els que estem aquí presents en votem a favor, s’ha acabat, donem 
compliment a la sentència, i per tant s’ha acabat el problema.  

Això no ho tenim, a dia d’avui no tenim una solució de consens, s’ha fet molta feina durant molt de temps, el 
mateix mandat passat, han fet moltíssima feina els tècnics municipals d’Urbanisme, es va arribar a una 
solució que com arriba el moment de portar-la a votació doncs no hi va haver tampoc el consens polític 
suficient per portar-lo endavant. Per tant la resposta que fins ara s’ha donat al jutge en aquest cas, és no ens 
demani fer una cosa que no podem fer que és que si no hi ha suport polític suficient per tirar endavant una 
proposta no la podem aprovar. La qual cosa no vol dir, insisteixo, que són dos calendaris: Una cosa és el tema 
de resposta, doncs a l’acció concreta judicial, i una altra és el calendari que nosaltres ens hem compromès a 
fer de sessions conjuntes amb els veïns sobre com podríem desenvolupar el Pla parcial. Si recordeu, com 
podíem intentar continuar treballant en el Pla parcial. Si recordeu vem dir que faríem el repàs de tot el Pla de 
futur i com el mateix Pla de futur l’últim punt és el Pla parcial, quan acabéssim el repàs del Pla de futur 
entraríem sobre el Pla parcial. El que passa és que aquests dos calendaris se’n solapen, per tant és molt 
probable, perquè la setmana passada vam tenir una reunió a Urbanisme per donar resposta en aquest tema 
judicial, que us haurem de convocar abans del que teníem previst perquè era estrictament el Pla parcial, per 
consensuar amb tots aquells veïns que us sentiu afectats i esteu afectats directament per resolució que es pot 
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donar judicial, se us convocarà estrictament a vosaltres perquè en tingueu coneixement i per veure si sou, 
esteu d’acord amb la proposta que s’està preparant. Sobre la resta de qüestions: límits de parc natural, etc, 
torna a ser planejament, no només d’aquesta administració sinó d’altres, i per tant crec que en l’espai exclusiu 
sobre aquest tema del pla parcial en podrem treballar.  

Despres, el Sr. Del Llano, respon la intervenció anterior del Sr. Garcia, i diu: Les paraules exactes de la 
Comissió de seguiment no les recordo, però sí que tenim clar que al Districte hi ha una sèrie d’elements de 
propietat pública que estan en desús i als quals volem donar sortida el més aviat possible. En aquest sentit els 
estudis previs que ara comentàveu estan encarregats a BIM:SA, va ser un compromís que tenim amb vosaltres 
però també amb nosaltres mateixos per donar sortida al més aviat possible a tots els equipaments i als edificis 
que hi ha buits o pendents de rehabilitar, i el que passa és que no tenim data encara de quan els tindrem però 
estem insistint en això.  

Despres, intervenen de nou els/les senyors/es Duran i Ricart, i diuen, respectivament, per una banda, que: 
Agraeixo que diguin que es pot tirar endavant el Pla parcial, però la meva proposta no és que es tiri endavant 
un Pla parcial injust, la proposta és que es dongui una solució a una situació absolutament injusta, perquè 
qualsevol urbanització que es fa ara no hi ha uns que queden absolutament desprotegits a canvi de que els 
demés els hi guanyi el valor del terreny. A mi m’oferien cent mil pessetes pel meu terreny i immediatament el 
valor cadastral el van pujar quan ja estava afectat per l’ajuntament a 140.000 euros, una multiplicació de 240 
vegades, dels quals estic pagant l’IBI. Entenen, o sigui, no sé si entenen, que va haver un acord a l’octubre de 
que tothom ho tindria en consideració replantejar-se el Pla parcial. La meva demanda no és que es tiri el Pla 
parcial en marxa, la meva proposta és que es solucioni un problema absolutament injust, i els agrairé, i, per 
altra, que com vostè ha parlat de Pla de futur, jo hi he anat a alguna reunió, encara ens queden bastantes 
reunions més, crec que sí, i no hi haurà ni consens de les associacions de veïns, no tan sols de la nostra sinó de 
totes, perquè totes estan bastant en desacord amb lo que està dient l’Ajuntament, i, per tant, és un Pla de futur 
del 2020 que crec que mirarem pel 2022, i es tenen que esperar al del 2020 al 2030 per solucionar-ho. És això, 
ja ho veurem, el temps em donarà la raó.  

Tot seguit, comença el tercer bloc d’intervencions: 

- El Sr. José Sols, sobre un tema relatiu a una petició de barana de protecció a la parròquia francesa Notre 
Dame de Lourdes del c/ Anglí, 15, diu: Em dic José Sols Lucía i vinc acompanyat de la meva dona, Júlia 
Argemí, i de mossèn Matías Bayo. Venim de la parròquia francesa de Barcelona que està al carrer Anglí 
número 15, vam enviar el 8 de febrer una sol·licitud aquí a l’Ajuntament, i volíem aquí simplement explicar 
una mica més de què es tracta. És un tema de seguretat, cada cop ens preocupa més; la parròquia que no es 
veu molt des del carrer perquè està dins d’un edifici de vivendes, d’habitatges, doncs surt tot just al carrer 
Anglí en un punt on els cotxes baixen bastant ràpid, estem parlant d’una mica més a baix de l’edifici de 
l’Ajuntament, una mica per sobre del carrer Pau Alcover, amb una vorera estreta, i tenim en la nostra 
parròquia més de 200 nens en diferents activitats, de totes les edats, el que planteja de vegades problemes de 
seguretat, perquè sortir de la parròquia, una vorera molt estreta i els cotxes que baixen alguns a velocitat 
notable, o motos. Aleshores la proposta era si es podia adoptar algun tipus de mesura de seguretat urbanística, 
no som tècnics, per tant ho deixem en mans dels tècnics que l’Ajuntament consideri oportú, però m’imagino 
que el més raonable seria algun tipus de barana com es fa en altres tipus de centres escolars o així. I bé, doncs 
simplement sol·licitar això perquè no tinguem una desgràcia. M’explicava fa una estona el mossèn que, no de 
la nostra parròquia, però gent que passa per allà, casi cada setmana hi ha algun atropellament, o sigui que és 
un punt una mica delicat; alguns en broma l’anomenen l’autopista de Sarrià, sembla ser. Doncs bé, això, a 
veure si es pot fer alguna cosa per no tenir una desgràcia , pensant sobre tot en els 200 nens que tenim allà. 

- El Sr. Victor Caleya (veí del carrer Príncep d’Asturies), exposa diversos assumptes: 

- Hola, bona tarda a tothom. En primer lloc posava Príncep d’Astúries les obres que es tenien que començar, 
que fa ja quatre o cinc reunions que hem fet, i que es parlarà, que es decidirà, que es farà; s’ha dit moltes 
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coses que no estaven conformes i bueno, estan parats, ja hem fet quatre o cinc reunions i que sapiguem els 
veïns del Farró no sabem res més d’això. Después ja li he posat al darrere después que està el famós bus del 
barri; s’ha parlat fa tres o quatre anys del bus del barri, perquè resulta de que tota la gent del Farró que està a 
la part sud de Sarrià-Sant Gervasi quan tenen que anar al metge y tenen que anar fins a la plaça Adriano per 
anar-hi; tot és pujada al carrer Muntaner, tot és pujada Santaló, clar, i molta gent té que agafar un taxi per 
anar-hi, inclús a mi alguna veïna m’ha demanat si la podia portar en cotxe perquè no podia arribar fins allà; i 
és una cosa que també està pendent, que també està pendent, però no sabem res més. Sí después hi ha un 
parell de coses que és el carrer Camps i Fabrés, después de quatre o cinc anys es va arribar a fer obres per 
convertir-la en un carrer semipeatonal, que ha sigut una obra fantàstica, tinc que felicitar; i ara fa més de tres 
anys que estic insistint en vàries reunions i en vàries xerrades que s’han fet, d’intentar de col·locar unes 
petites muntanyes perquè els vehicles vagin amb una velocitat, reduint la velocitat; después he comentat 
també si no es podia posar aquestes muntanyetes, pues unes passos zebra pintats de color blanc, i l’última 
solució que seria, seria posar un semàfor que tota la gent que baixés, els cotxes i motos que baixessin per 
Manyer Camps i Fabrés, que tinguessin la precaució de reduir la marxa. Concretament aquest dematí estava 
sentat a un bar que hi ha davant mateix i ha passat una moto, si dic que anava a 70 o 80 no m’equivocaria pas, 
i a una senyora que anava caminant, bastant grandeta la pobra, ha tingut que parar-se de cop i al parar-se de 
cop ha caigut; clar, la moto ha tirat avall i no s’ha parat per res. I com això ja fa mesos enredera vàries 
persones vam anar amb el carret, amb el cotxet dels nanos, es troben que passen a tota pastilla i només miren 
a la banda esquerra que és Príncep d’Astúries que vénen cotxes, però la banda dreta que és vorera no miren 
mai allà, i sempre hi ha el perill aquest. He posat una fulla amb coses que si parlat més o menys perquè quedi 
constància, Vale. Després tenim Via Augusta: a Via Augusta des de la plaça Molina fins la plaça Gal·la 
Placídia es trobem de que jo per exemple vaig amb la meva dona, en pau descans ara, i em reuneix i vull 
passejar pel central que hi ha al passeig de Via Augusta, i em trobo que quan arribo a Lincoln o arribo a San 
Eusebio em tinc que quedar parat perquè no hi ha ni passo de senyal de peatons, ni passo zebra, ni semàfor ni 
res; què tinc que fer, girar a la dreta, donar un altre i tornar cap aquí, tinc que fer una C per poder passar amb 
tranquil·litat; arribo més enllà del carrer Madrazo otro tanto, passa lo mateix; i clar és, si tens que anar 
passejant i cuidado!, anem cap aquí, anem cap allà!, és un problema molt gran molt gran; no sé si valdria la 
pena posar passos zebres, alguna cosa, perquè la gent que vagi a passar, i almenys els cotxes vagin amb 
cuidado; sobre tot al carrer Madrazo és que vénen, pugen, giren i allà sí que és un problema però molt greu 
molt greu. Vale. Pues és que acabo aquesta i prou ja. Les taules i les cadires dels bars que hi ha a Guillermo 
Tell: dóna la casualitat de que dos bars concretament les han tret, perquè ocupaven molt espai; ara estan 
aparcant motos que ocupen el doble que les cadires i les taules del bar; no ho trobo lògic. Después el dibuix 
aquest que t’hi fet amb aquesta pàgina número 3 veus que jo per exemple quan baix al pàrking de casa meva 
agafo el carrer, pujo pel carrer, baixo pel carrer Mont-Roig, plaça la Torre i carrer la Torre, i al carrer la Torre 
hi ha un disco que diu dirección prohibida;vale, tota la vida ha sigut direcció prohibida, però bicicletes poden 
passar; i un dia baixava pel carrer la Torre, vaig passar i perquè això que anava a 20 o 30, i no vaig atropellar 
a un noi, va caure a terra, no li vaig fer mal però per fer-se mal. 

- El Sr. Ramon Carreras (veí de la Via Augusta, 320), exposa diversos assumptes: 

Represento l’associació de veïns del carrer mini,carrer Pablo Alcover de Via Augusta Anglí. És un carrer molt 
petit, molt poca cosa, però amb grans problemes. Aquest carrer està afectat per la línia 9; no parlaré de la línia 
9 perquè estaríem aquí hasta demà al dematí. Bé, llavors hi ha un problema que l’ajuntament va intentar 
solucionar-lo, l’associació de veïns que està aquí també va intentar solucionar-lo; no hem tingut mai 
respostes, hem entrat en premsa, hem entrat en televisió, hem entrat amb cartes a l’ajuntament; l’ajuntament 
em va contestar un escrit, el senyor Puig Ollés i el senyor Esquerra, donant-me solucions. Què li passa a 
aquest carrer? Pues a aquest carrer li passa que quan van començar a fer l’obra de la línia 9, aquest carrer era 
doble direcció, continua sent doble direcció, però la vorera que va des de la Benet, que fa frontis carrer línia 9, 
van eixamplar aquest carrer; què va passar? Que aquest carrer només té una sola direcció, o entres o surts. I 
llavors allà, els enginyers es van dedicar a posar uns pàrkings de motos amb un cantó i en l’altre, o sigui que 
en aquest moment no es pot ni entrar ni sortir; bombers, ambulàncies, policia, guàrdia urbana, particulars... Hi 
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ha quaranta vivendes, dos pàrkings; per entrar i sortir és un gran problema, i a més a més, bueno, quina 
solució hi ha? Hi ha quinze motos que molesten, que només que treguessin aquest pàrking de quinze motos 
llavors ja es podria fer les dos direccions que té el carrer perfectament. Ara, què passa?, que doncs en aquest 
moment com que el carrer que van fer en el cantó de la vorera és molt més ampla, ara també hi aparquen 
motos en allà, mentre que hi ha zones d’aquí per allí que sempre estan buits de motos. Simplement és que 
doncs busquem una solució. L’escrit, que s’estalviï la feina l’ajuntament, és data concretament 14 de maig de 
2013, respostes, zero, zero, zero zero. Continuen estan allà les motos; només em queda una solució: que cada 
dia enviarem fotografies a l’ajuntament de tots els problemes que té i amb aquest bombardeig de fotografies a 
veure si l’ajuntament reacciona, perquè per cap camí hi ha hagut reaccions. Gràcies. 

- El Sr. Tomàs Biernès (veí del carrer Salvador Mundí, 2), exposa diversos assumptes: 

Bona tarda. A veure, jo us vull presentar, i aquí us porto unes fotografies, del carrer Pere Tarrés i Sant Miquel 
de Sarrià. Hi ha un empedrat terrible; les senyores que s’han trencat el turmell allà hi ha una llista, que han 
hagut de tenir atenció mèdica i tot pel problema de l’empedrat. Però a part d’això és que allà hi ha el mercat 
de Sarrià i després hi ha el centre cultural de l’església amb el teatre, i després hi ha una escola de nens, no sé 
què fan treballs de nens. Molt bé. Quan les senyores passen amb el carro de la compra és terrible, i quan van 
en el cotxe els nens pues no veas. Perquè hi ha unes petites aceres però hi ha punts que no passes i has de 
baixar, tornar a pujar, bueno, és un verdader drama. I per entrar al mercat també, o aixeques el carro a coll o 
casi no entres. Però a part d’això és que han hagut accidents. Aquesta és la segona vegada que en parlo, lo que 
passa és que la primera vegada va ser amb el centro de..., què poso aquí?, de barri, consell de barri, i ara he 
pensat que potser valia la pena venir a parlar aquí i portar les dos fotografies perquè crec que donar-li una 
solució no és tan difícil. Es fan reparacions en carrers que no estan fets malbé i aquest que és principal, perquè 
clar, pensa que si puges de baix cap dalt per Pere Tarrés és, és, bueno, és impressionant; si puges per exemple, 
vens de no sé, del caprabo con carro de la compra i llavors te’n vas a acabar de fer les coses al mercat, te les 
veus negres, eh, te les veus negres. Aquest és un tema. Hi ha un altre tema que després el meu company també 
us en parlarà més extensament, però voldria si em poguéssiu donar una resposta definitiva de quan s’obrirà el 
centre aragonès. El centre aragonès l’any 1974 es va tancar perquè la senyora Adriana Campins li molestava 
el soroll; no dic que no tingui raó, no dic que no tingui raó; ara, aquest centre fa 88 anys que és allà i no 
s’havia queixat mai ningú; però bueno, acceptem-ho, aquesta senyora poder és més sensible i no pot dormir. 
Es va fer unes queixes, van tancar el local, i van obligar a insonoritzar-lo; es va fer una insonorització que ha 
valgut molts calers que hem pagat els socis i els simpatitzants del centre aragonès, perquè és un centre que 
penso, penso que aquí a Sarrià li dóna molta vida; però és clar, des de l’any 74 que està tancat. Llavors 
posteriorment ja s’ha fet tota les insonoritzacions, totes les medicions, s’ha fet tot però ara falta un certificat, i 
aquest certificat per poder-lo fer la senyora Adriana Campins ha d’obrir la porta, i aquesta senyora no contesta 
res; se li han fet burofax, se li fan moltes coses i no ha fet res. Llavors l’ajuntament em pot dir si està 
disposada a fer algo perquè es pugui obrir aquell local? Perquè penseu que mira, ara mateix aquí teniu els dels 
gegants i això que nos buscaven un local i el centre aragonès els hi va oferir el seu local perquè poguessin fer; 
després han trobat un altre que els hi va millor, estupendo,però el centre aragonès fa coses per Sarrià, moltes, i 
ara està castigat. I els qui hi anàvem cada dia no hi podem anar. 

- El Sr. Ignacio Fasaries, sobre el tema del Centre Aragonés de Sarrià: El Centre Aragonès com ha dit ell, bé, 
està tancat des de l’estiu del 2015 per aquesta denúncia; llavors a partir d’aquests... Bueno, el centre aragonès 
pel qui no ho sàpiga és una entitat cultural del barri que porta 88 anys arrelada al barri de Sarrià; l’edifici en 
que estem porta casi 40 anys i que jo sàpiga no ha tingut cap conflicte d’aquest tipus ni amb ajuntament, ni 
amb veïns, ni res semblant; si han hagut alguns sempre s’han resolt per via del diàleg, no per denúncies, que 
ens ha portat a la situació actual que és aquesta. Un centre amb més de 300 socis tancat perquè, bé, no estem 
sent capaços nosaltres tampoc, de donar amb la clau per desbloquejar-lo. Des del centre aragonès nosaltres 
creiem que hem fet tot el possible, el que se’ns ha requerit des de l’ajuntament, des de les diferents 
administracions, bé en principi l’ajuntament. El projecte, l’obra, les medicions, tot ho hem anat fent conforme 
se’ns ha requerit; la principal trava és com deia Tomàs per part de la persona que va posar la denúncia que 
sempre, sempre sempre ha intentat endarrerir o simplement no donar-nos resposta per donar accés al seu pis 



 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

14 

 

per solucionar el problema que ella té, problema que nosaltres li causem però que l’afecta a ella; sembla que a 
vegades potser no té tanta pressa en solucionar-ho, potser ja li va bé que el centre estigui tancat, és una opinió 
personal. Jo simplement el que volia és doncs això, posar de manifest aquesta situació, denunciar-la davant 
l’Ajuntament , davant dels qui no la coneixien, i instar a l’ajuntament , a qui correspongui,a que posi fil a 
l’agulla i ens ajudi a que els esforços que des d’allà estem realitzant doncs no siguin en va i es solucionin lo 
més aviat possible.  

Despres, el Sr. Mòdol, respon les intervencions anteriors: 

(.......) 

- Pel tema del Centre Aragonès dona la paraula a la Sra. Ganga, que diu: Tenim un expedient obert per 
queixes per denúncies de soroll, i per tant mirarem en quina situació està, i si volen contactar amb nosaltres 
explicarem, però hi ha un expedient obert. Però pel que sembla el problema és que la veïna que va posar la 
denúncia no, no? Llavors, si és així què podem fer. Ho dic per contestar ja, i li podem dir que vingui al 
Districte i intentar parlar i mediar, podem fer-ho, podem intentar-ho, clar, doncs nosaltres, des de 
l’Ajuntament, ens dirigirem a la veïna, si vol, no podem obligar, és una mediació, encara que no sigui formal, 
no, doncs, insisteixo, el regidor ha preguntat què podríem fer, i nosaltres el que podem fer com Ajuntament és 
contactar, dir-li que vingui a parlar i intentar una mediació, una mediació formal, però sí des de part de 
l’ajuntament perquè estem pel diàleg, i per tant no podem obligar, però sí intentar perquè interessa a tothom. 
Estem parlant del dret al descans de les persones i quan hi ha una denúncia per soroll és complicat, és 
complicat perquè a més a més després hi ha sentències que corresponen. Per tant no és una situació fàcil però 
ho fem, i ho fem sovint, d’intentar mediar en aquest... És la seva paraula i jo no el puc... Jo el que sí que li 
dic... 

Intervé de nou el Sr. Biernès, i diu: Si això fos així aquesta senyora , si aquesta senyora doncs no hi vol 
contestar perquè han vingut els tècnics, un aprovat, han dit que estava tot perfecte, estava insonoritzat tal com 
mana la llei; s’ha fet tot i ara falta que un tècnic entri a casa d’aquesta senyora, ho comprovi i li digui. I 
aquesta senyora s’escapa, jo suposo que té amistats a l’ajuntament i la deixen escapar. Però ara farem una 
cosa: a partir de demà cada dia al matí passaré per l’ajuntament, demanaré per aquesta senyora i preguntaré: 
com està aquell tema? A veure si, avorrida de que en vegi cada dia, cada dia, cada dia, poder tindrà... 

Intervé de nou el Sr. Fasaries, i diu: Sí, no, només, només dir-li que nosaltres sí que hem fet tot el que ens ha 
demanat l’ajuntament, aquesta senyora no. Per tant si vostès no poden obligar, quina és la situació?, deixar-lo 
tancat eternament? A la persona mateixa que ha fet la denúncia, i nosaltres que hem complert tots els passos: 
l’obra, el projecte, les medicions; fem les medicions, les presentem i ens demaneu una altra medició, sembla 
que ens poseu la pastanaga cada cop una mica més lluny; aquesta és la sensació que tenim. Si no hi ha cap 
més solució, no sé, haurem de prendre altres mesures; si l’ajuntament no pot fer res, si a aquesta senyora no se 
li pot dir res, la mateixa persona que va posar la denúncia és la que es nega a que li donem la solució, llavors 
no és aquí ni el lloc ni les persones que tenen ni la poder ni la capacitat per resoldre aquesta qüestió. 

Despres, el Sr. Mòdol, continua amb les respostes a les intervencions anteriors: 

- Pel que fa al que deia el Sr. Biernès sobre l’empedrat de l’entorn del mercat, aquest és un..., bueno, ja ha 
sortit vàries vegades aquest tema; donar una solució en aquesta qüestió és complicat, perquè estem entre 
mantenir la imatge d’aquest espai i la funcionalitat; si transformem absolutament l’entorn d’aquest espai per 
fer-lo funcional possiblement perdem una part de la imatge de la història del barri, però em consta que des 
dels serveis tècnics estan analitzant, perquè no és la primera vegada que surt, ja ha sortit en alguna altra 
qüestió.  

- Pel que fa al que deia el Sr. Carreras, que parlava del carrer Pau Alcover, si no recordo malament; no sé si 
tenim, si hem fet alguna acció en concret darrerament, si no doncs el que farem és analitzar-ho; si voleu, si 
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així ho voleu podem veure-ho junts i mirar de veure quina solució podem trobar. Sí, sí, sí sí sí sí, bueno, 
podem fer la replicada o esperem al final? Com vulgueu. No sé si guàrdia urbana ha fet alguna acció en 
concret sobre aquest tema o en tenia constància, si no doncs ...Bueno, ara mateix no tinc cap referència sobre 
aquest tema, és qüestió de mirar-ho, i, tot seguit, intervé de nou el Sr. Carreras, i diu que la rèplica és molt 
senzilla, estic a la disposició vostra, a més a més us facilitaré la documentació que va fer l’ajuntament de 
Sarrià donant-me aquesta solució, cuia solució l’enginyer es va cobrir de glòria, quan vulgueu em citeu. 

- Pel que fa al que deia el Sr. Caleya, ens ha fet tota aquesta explicació tan exhaustiva. Jo entenc que pel que 
fa a Príncipe, el que és urbanització del projecte, o sigui el carrer Príncep d’Astúries, entenc que segueix el 
calendari que s’havia, s’havia, que s’estava preveient; teníem pendent aquesta qüestió sobre la pintura, sobre 
carrils de sentit, etc, que..., ah, no, bàsicament no. Però si li sembla el que podem fer és, si vol, com són temes 
molt concrets a banda d’aquest que li dic i estan tan ben detallats, el que podem fer és respondre-li per escrit, 
si li sembla, perquè són qüestions molt concretes, d’acord? I pel que fa a la parròquia doncs francesa pel tema 
d’Anglí, doncs el conseller de Ciutadans *(no s’entén) però en prenem nota, mirarem què podem fer, no sé si 
hi ha una mesura en concret que estigui prevista i si no ho està doncs ho analitzarem; no és la millor solució la 
de les tanques que vostè proposava perquè porten incorporats altres problemes, però és cert que alguna 
resposta immediata hem de donar, i per tant ho mirarem. No sé si, si voleu fer alguna rèplica, bueno, tu 
mateix. No? 

Tot seguit, comença el quart bloc d’intervencions: 

- La Sra. Eva Océano-Vivas (AV Sarrià), exposa diversos assumptes: 

Volia preguntar coses una mica del dia de la marmota. Volia preguntar sobre el tema d’Oreneta, si ja s’havia 
modificat el PGM perquè fos no edificable. Volia felicitar perquè s’ha fet el pla bàsic de la biblioteca, i només 
comentar que estarem vigilants de que ho feu. Després volia comentar les pilones de Major de Sarrià amb 
Pedró de la Creu, per què estan baixades, si és que hi ha algun problema. Després convidar-los el dissabte al 
dematí que fer la xarxa educativa de Sarrià-Sant Gervasi refugi fa un acte a la plaça del Consell de la Vila. 
Després demanar també els sensors de la plaça Borràs que demanem, no sé quants, portem molts plenaris 
demanant, perquè hi ha molta contaminació i no hi ha manera de demostrar-ho perquè no hi ha censors. I 
després m’estranya que el tècnic no tingui coneixement d’això perquè ho hem presentat al senyor Pisarello, a 
la senyora gerent, a tot cristo, el problema que té aquest senyor. Gràcies. 

- El Sr. Carles Gual (AV Farró), exposa diversos assumptes: 

Sí, hola, bona tarda. És un tema de continuïtat. L’última audiència pública vam preguntar pels usos de Vil·la 
Urània i els grups de treballs i la continuïtat per definir-los, però semblava que, com que havia la qüestió de la 
cafeteria i que tenies un pressupost que no estava prou ben detallat i havies demanat unes aclaracions al 
respecte, a veure, el que nosaltres volem transmetre és que en pensem que podem seguir treballant en quant 
els usos i continguts de Vil·la Urània sense que el tema de la cafeteria sigui un condicionant. Però bueno, de 
fet, aprofitem per preguntar pel tema de la cafeteria, és a dir si ja us han donat les aclaracions i si ja teniu clar 
el tema del pressupost i la viabilitat, i demanar-vos això, que ens emplaceu per tenir una nova trobada i seguir 
avançant en aquest tema perquè, nosaltres ens preocupa perquè ens ho veiem venir, i allò és un tema físic i és 
un tema funcional molt molt important i estem una mica pues això, neguitosos i nerviosos, perquè volem tenir 
clar, i el calendari segueix avançant i bé, ja ve el bon temps, ja es veu venir el bon temps i la inauguració, i 
hauríem de parlar una mica més. Binga, gràcies. 

Moltes gràcies. A continuació en Carles Gual del grup promotor del bus de barri. Això va, ho heu donat 
vosaltres en dos fulls separats. 

Bé, canvio la gorra... No, ara és, parlem per la FGT, perquè som una plataforma , vam constituir una 
plataforma, al desembre, a l’últim plenari del 2016, i aquest és el primer del 2017, vull dir que d’alguna 
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manera estem fent una continuïtat, donem una continuïtat a lo que es va presentar al desembre; és l’FGT, sona 
bé, Farró Galvany Turó, la reivindicació del bus de barri. En aquell moment , tal com ha fet el Jordi amb el 
tema dels tres minuts i perquè no em posi nerviós, com que parlem, sí, parlem de vàries, en nom de vàries, 
vàries associacions surt els tres minuts, si us plau una mica de flexibilitat. Bé, la qüestió: en aquell moment ja 
vam anunciar, vam anunciar la iniciativa que és que demanem d’una manera molt clara i contundent un bus de 
barri en aquests barris; està prou justificat i penso que no és qüestió de donar-li més voltes a la seva raó de ser. 
En aquell moment vam anunciar que anàvem a fer un procés de recollida de signatures; precisament perquè 
avui era el plenari hem fet un tancament provisional, i aquí hi han 2.600, 2.600 firmes, i segueix el procés eh, 
perquè hi ha molts punts de recollida que no hem pogut acabar de recollir les signatures. La nostra idea, i 
gràcies pel suggeriment, Jordi, és presentar-ho per via registral perquè no es perdin, perquè no s’arxivin, 
presentem una instància, volem una resposta d’aquesta petició. Durant aquests dos mesos hem fet molta tasca 
perquè el fet de recollir les signatures ens ha permès fer pedagogia a nivell veïnal i bé, tothom està amb 
aquesta idea i és molt molt molt necessari. Vam tenir el mes de, jo les dates i els llocs potser els confondré, 
però penso a Vil·la Florida se’ns va presentar la situació actual de la xarxa ortogonal d’autobusos, i allà vam 
tenir ocasió de conèixer qui és el real adversari, és a dir, va quedar molt clar que vosaltres parleu en nom 
nostre i jo insistia molt qui acaba decidint això. I vam conèixer la persona, físicament, cara, ulls, nom, la 
regidora de mobilitat; i la regidora de mobilitat va dir una cosa que a mi em va, perquè no diguis que 
m’enfado, em va sorprendre, em va sorprendre, que és: ostres!, és que clar, això ja en aquest moment en què 
estem el tema pues clar, no està gens clar, no hi ha diners; Barcelona té un superàvit,eh, la ciutat de Barcelona 
té un superàvit, però bueno, no hi ha diners, els pressupostos, jo no sé d’on puc treure perquè ara aquest bus, 
clar, ara demaneu aquest bus, ara tinc aquesta petició... Home, si us plau, ara tinc aquesta petició? No. Si us 
plau, aclareu-li a la regidora de mobilitat que prendrà aquesta decisió en el seu moment i espero que sigui 
positiva, que no és una petició d’ara, no és una petició d’ara, fa molts anys per tots els barris s’ha demanat i es 
ve demanant; però és que és més, i aquí estan els papers, més tard, quan es quedeu vosaltres per debatre, hi ha 
el punt 5.3, que a iniciativa d’Esquerra republicana –no vull llegir literal- pregunta al govern allò que es va 
aprovar al maig del 2016, que era la petició bus de barri Farró, d’acord? Vull dir que no és una petició d’ara; 
així que la regidora si us plau que aquí modifiqui una mica el seu posicionament. Va estar bé, tot i així, que 
vam tenir una petita xarla amb ella la Montse i jo, en el sentit de que bé, li demanàvem una audiència i va dir: 
home, veure’ns perquè jo us digui que això s’ha d’estudiar i analitzar pues és perdre el temps; i en del Llano 
també va estar d’acord en aquest punt, i ens va demanar que li presentéssim l’itinerari. I això aprofitant la 
reunió que es va fer a l’espai Putxet fa molt poc, a on els tècnics de mobilitat ens van exposar la transposició a 
nivell de barris del pla de mobilitat de la ciutat i a nivell de districte, i escolta, jo no vaig obrir la boca, ningú 
va obrir la boca; van ser els tècnics els que van dir: hi ha un problema de mobilitat transversal a aquests barris 
per arribar al CAP. Però acabi, acabo. Que els mateixos tècnics siguin els que ens diguin a nosaltres lo que 
nosaltres volem dir, ja em sembla apabullant. Vull dir que seguirem endavant, seguirem parlant del tema del 
bus de barri i ens posarem pesats. 

- El Sr. Antoni Moix (en representació de la Sra. Mònica Llobet), diu: Simplement volia informació 
respecte del procés de la reforma del Turó Parc. Queda exposada?, on estarà exposada?, perquè vol dir-ho als 
veïns del Turó Parc on poden anar a veure-la, etc.  

- El Sr. Antoni Molist (veí del carrer Calvet, 48), sobre equipaments de Galvany, diu: Voldria parlar sobre 
els equipaments de Galvany, que és el tema. En el passat mandat teníem dos centres cívics, Can Castelló –en 
funcions també de casal de gent gran- i Casa Sagnier, tots dos saturats per les necessitats d’una població de 
més de 46.000 habitants, Galvany. Per aquell govern va ser una prioritat aconseguir espais per equipaments 
per sota Via Augusta; estava dintre del PAD. Els veïns van tombar la permuta per aconseguir la clínica del 
doctor Ripoll perquè no volien que s’edifiqués al parc de l’Oreneta; finalment es salvarà el parc malgrat 
aquest procés que encara està una mica en marxa. I els veïns de Guinardó tenen la torre Garcini, però 
nosaltres seguim sense la clínica del doctor Ripoll. Es va arribar al barri al palau del marquès d’Alella, encara 
que condicionat pel testament de Muñoz Ramonet. També tenim Can Ferrer però no ens ve gratis, ens ve per 
una permuta de volum d’edificació d’un altre barri i que densificarà encara més, si és possible, la zona de la 
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plaça Cardona. El passat mandat va acabar sense que s’invertís un sol euro en nous equipaments, i subratllo 
perquè en el jardí de Sant Gervasi del desembre una consellera de Convergència i unió deia que es va fer una 
gran inversió en adquirir els nous equipaments. Això és fals, no es va invertir un sol cèntim. Al final el 
conseller Puig Ollés ens va convocar en una comissió per equipaments que no va tenir cap recorregut; però la 
sensació també del balanç del final del mandat és que els hi sabia greu. S’ha obert els jardins del palau del 
marquès d’Alella al voltant d’una de les cases que diem encantades del barri; es parla de fer una biblioteca 
fora del palau, veurem quan. En Can Ferrer s’hauria d’estar fent ara mateix el centre cívic que tant ens és 
necessari, però tan sols s’està plantant mig jardí en una primera fase que tindrem allà pels finals del 2018, no 
s’entén tot aquest temps; el mig jardí tindrà com a teló de fons una finca en ruïnes que escenificarà 
perfectament la tristesa i abandó del barri; els veïns podrem fer el centre cívic en un banc. Com tots estem 
d’acord que no tenim suficients equipaments al barri, que estan saturats, que no tenim espai per fer-los, que 
tots ho reconeixem i que ens sap tan de greu aquesta situació, en la comissió de seguiment del consell de barri 
del 22 de febrer representants de l’ajuntament ens anuncien com un fet consumat que el barri perd el centre 
cívic casa Sagnier, un espai guanyat a l’any 2000 pels veïns. Hi havíem llegit al jardí de Sant Gervasi de 
febrer que un responsable del govern deia que casa Sagnier, que Sagnier serà completament pels joves; també 
ens assabentem que el tema s’ha parlat en una comissió d’equipaments on no hi participen els veïns. Tants 
diners gastats en propaganda i en decidim Barcelona i al barri de Galvany els veïns no hi decidim res, només 
ens informa i tard. Diuen que es traslladaran les moltes activitats de Sagnier a Vil·la Urània, per exemple la 
dels infants, la saleta, els tèxtils, la galeria, els tallers, tot plegat ha veurem per què perquè els veïns no hi 
participem. Ens diuen que només està a uns 500 metres més enllà, però Vil·la Urània és d’un altre barri; els 
seus veïns s’ho han guanyat i ells hi participen, com pot veure ara mateix, en organitzar-ho al seu gust, els 
felicito. No cal que ningú ara ens vingui a dir que podem anar a altres centres cívics fora del barri; la 
biblioteca és fora del districte, això ja ho sabem molt bé i ho practiquem, més ara que ens quedarem mig 
centre cívic, el de Can Castelló ocupat en gran part per lo necessari que es fa el de gent gran, Mal comunicat i 
dalt de Monterols; això per una població de quasi 47.000 habitants. La pèrdua pel barri de Sant Gervasi 
Galvany és objectiva i indiscutible; aquests equipaments socials són els que donen vida al barri, fan teixit 
social i comerç. Ja només ens faltarà que ens convidin a anar a comprar a Gràcia. Una vergonya per 
representants polítics i veïnals. És molt legítim que els joves tinguin el perfil del seu casal, també que tinguin 
llocs autogestionats; confiem en aquesta joventut, els de nou tenim lloc. 

- La Sra. Marisol Lorenzo (veïna del c/ Francolí), exposa diversos assumptes: Bona tarda. Seré molt breu. A 
veure, jo visc al Farró, bus al barri ja si us plau, al carrer Francolí entre balmes i Sant Guillem. Nosaltres 
sempre hem protestat per les motos a la vorera que hi ha a la banda mar del carrer, i ara hem vist que des de fa 
una setmana i mitja s’ha substituït la meitat del carrer per motos i s’han posat contenidors, cinc contenidors, 
en un carrer que és bastant més curt de lo que dóna. Tenim actualment carrer Balmes entre carrer Sant 
Guillem cinc contenidors, carrer Sant Guillem cantonada Francolí dos contenidors que no deixen passar als 
vianants, carrer Francolí entre Sant Guillem i La Gleva tres contenidors, carrer Francolí entre La Gleva i 
Saragossa tres contenidors més. Jo crec que són de tot el barri el carrer que més contenidors tenen. S’ha fet 
una actuació al carrer Balmes baixada, s’han tret els contenidors de la vorera i s’han posat al carrer, s’han fet 
zones de càrrega i descàrrega i una parada de taxis; això em sembla perfecte. La part de dalt de Balmes, 
pujada, no s’ha fet aquesta actuació, no, no, desconec els criteris però és igual, però sí que s’han tret els 
contenidors que hi havia a l’acera i s’han passat al carrer Francolí, suposem, perquè han desaparegut d’on 
estaven i ens han aparegut a nosaltres. La meva pregunta és: aquest criteri qui el determina?, és un tema 
definitiu, els contenidors es queden sí o sí o és un tema provisional? Per què en uns carrers es treuen de la 
vorera i es posen en uns altres que no es veuen tant, no són tan lluents com el carrer Balmes. Era només això. 
El tema de les motos a la vorera, si el tema de treure les motos era per posar contenidors ens hem quedat una 
miqueta igual; la vorera és pels vianants, no per motos ni per contenidors, o almenys penso que l’ajuntament 
hauria de pensar així. Lo mateix val pel tema de les motos a la vorera al carrer La Gleva. I de pas us comento 
un tema molt curt: és el tema de la càrrega i descàrrega de casa Atmeller que està al carrer Balmes 260, que 
normalment tenen que començar la descàrrega a partir de les vuit i a les set i mitja cada dematí comença la 
descàrrega amb tot el soroll i totes les molèsties que això representa. Gràcies. 
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Despres, el Sr. Mòdol, respon les intervencions anteriors, i diu: Contestarem, primer penso que ha sigut 
l’Eva, ha preguntat vàries coses. El PGM, la modificació del PGM d’Oreneta doncs tenim la bona notícia de 
que des de la setmana passada es posa en marxa des de Glòries la tramitació de la modificació; parlaves 
d’això, oi? Pel que fa al seguiment de la biblioteca doncs continuem en calendari, per tant , i així seguirem. 
Pel que fa a les pilones de Major de Sarrià ho desconec si hi ha un tema concret per quan estan baixades, ho 
desconec sincerament, no en tenia constància; no sé si algú té cap dada sobre això, si no ho mirarem; no?, 
molt bé. Sobre el Carles Gual que has comentat: tema usos Vil·la Urània: no sé en quin moment es va 
vincular una cosa a l’altra, entenc que són qüestions absolutament diferents el fet de que hi puguem fer 
finalment o no el bar o els usos; entenc que són dos processos que són diferents. Pel que fa al tema del bar ja 
us vem comentar, vem fer un primer estudi que es parlava d’un pressupost obert d’entre 60 i 100, 80 i 110.000 
€, una cosa així, l’obra que s’havia de fer per poder acollir el bar; vem posar en marxa la redacció del projecte 
executiu perquè fos concret i valorar la inversió; l’hem de tenir en les properes setmanes, però el temps..., 
d’acord? Som optimistes al respecte, això sí, d’acord? Pel que fa al que has comentat el tema del bus i de la 
visita de la regidora, pobre regidora; jo no recordo cap regidora de..., cap responsable de mobilitat que hagi fet 
tantes coses a la ciutat com la Mercedes Vidal, i per tant sempre la defenso; està fent una feina molt, molt 
molt important. La resposta en concret sobre el tema del bus de barri doncs lamentablement és aquesta, és a 
dir, la ciutat té moltes peticions; sí que vem dir, vem arrencar aquest compromís respecte a l’estudi tècnic, i 
l’estudi tècnic s’està fent, i també se’ns ha passat un estudi econòmic, i el que se’ns ha dit és que si volem 
tenir bus de barri l’hem de pagar des del districte, i estem analitzant aquesta possibilitat, d’acord? Tant el 
traçat tècnic com des del districte doncs assumir la despesa que està al voltant dels 300.000 € anuals 
aproximadament, més una inversió inicial d’uns 300.000 €; estem veient si som capaços nosaltres d’entomar 
aquesta, aquesta, aquesta despesa o no, perquè com sabeu doncs encabir-ho tot és complicat, però en això 
estem. Respecte a les signatures fantàstic la iniciativa. I, no sé, tinc un punt apuntat, no sé si t’estic responent 
tot, si hi ha alguna qüestió que no, penso que sí. Si hi ha una altra cosa doncs ho comentem... Usos Vil·la 
Urània ja ho hem dit; hi ha hagut un punt que l’hem passat que és el sobre el tema equipaments Galvany que 
te’l respon el Joan Manel. 

Sobre el Turó Parc es va fer una reunió fa uns, no sé, no recordo quan, bueno, a l’institut Menéndez Pelayo, i 
allà es va explicar tot el procés de rehabilitació del Turó Parc que anava per fases, en paral·lel amb la 
construcció de la nova àrea de gossos a piscines i esports. I bé, la previsió és començar obres al maig juny i 
allargar-se fins al final d’any, i fer un treball per fases i bé, anar actuant per allargar les obres i que vagin en 
paral·lel amb l’àrea de gossos de manera que el Turó Parc acabi estant obert, o sigui que l’àrea de gossos 
estigui abans oberta que la finalització de les obres del Turó Parc. Això va ser una reunió, es van explicar allà 
totes les fases, totes les actuacions previstes d’escorrenties, del fons del llac, de la nova àrea de jocs per nens, 
hi ha una nova àrea per, d’esports per gent gran; diverses coses que havien anat sortint al llarg dels anys i que 
s’han anat incorporant al projecte. Sobre els equipaments de Galvany ja ens agradaria a nosaltres tenir la 
vareta màgica, però no, no la tenim; es va en el seu moment, ja hi havia Sagnier, allà s’hi van acumular molts 
serveis perquè era l’únic espai que hi havia disponible, i en el llarg dels temps, dels anys, doncs aquest centre 
ha anat augmentant la seva demanda d’activitats i d’usos i de demandes de cessions d’espai, i s’ha arribat a un 
moment de col·lapse. Ara que tenim l’oportunitat d’un centre cívic de Vil·la Urània doncs donem compliment 
al pla d’equipaments juvenil que hi havia redactat, que determinava en el seu moment que Sagnier havia de 
ser un espai per joves i els motius tècnics són nombrosos i ja es van exposar a la comissió de seguiment, i en 
el consell d’equipaments de Sagnier també es van exposar i allà, vist que se solucionaven molts dels 
problemes que actualment hi ha a Sagnier, no va haver cap veu en contra; i tampoc és cert que no hi participin 
els veïns; en aquella reunió hi havia ben bé trenta persones. Per tant el procés doncs segueix en aquest sentit i 
el que hem de dir és que Sagnier, Vil·la Urània està a menys de 500 metres de Casa Sagnier i està a un km del 
Turó Parc i sagnier està a 850 del Turó Parc, de manera que això que ens roben un equipament de Galvany 
doncs, bueno, ho podem posar entre cometes. 

Un momentet. Marisol, no? Ara anava a contestar, sí. Bueno, has parlat de vàries qüestions. Una he entès que 
relativa a que possiblement en la intervenció a Balmes s’havia com traslladat algun contenidor de més a 
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Francolí, o algo així; si és així ho mirarem, ho desconec; no, no, no, si és així doncs ho mirarem. Respecte a 
motos a vorera ja sabeu el que pensem,vull dir. Lo de Balmes no és una qüestió aïllada, per tant 
continuarem,és a dir que. El que passa és que totes aquestes qüestions ja sabeu que estan molt directament 
vinculades a qüestions de mobilitat i d’altres, i per tant no es pot fer tot de cop; però la intenció és continuar 
amb aquesta línia; creiem que de moment ha estat un èxit l’operació de Balmes i el que volem és anar-lo 
estenent. I pel que fa a la càrrega i descàrrega en aquest local concret, doncs traslladem a guàrdia urbana la 
vostra queixa. No, dels contenidors mirarem exactament quin és el..., si és així o no, perquè el que no tindria 
sentit és que que, bueno, perjudicar a uns veïns per no..., no?, per tant ho mirarem, ho mirarem detalladament 
a veure quina solució podem donar, si és que és així, si és que està vinculada una cosa amb una altra. 

No he entès per què està baixat el piló, si està baixat, si no està baixat. No, no, he intentat saber si teníem 
alguna informació, no la tenim però ho mirarem, d’acord? No en tenim cap informació. I el sensor de 
contaminació atmosfèrica a la plaça Borràs? Jo crec que és un tema urgent. Gràcies. Té raó, me l’he deixat, sí. 

Bé, respecte al Turó Parc Mònica Llobet, que és la vicepresidenta del consell de barri de Galvany, el que 
demanava, vam estar presents en aquesta reunió que s’ha dit; el que demanava exactament a on es pot 
consultar aquests documents per fer-ho partícip a altres veïns del barri; està parlant de participació; allà teniu 
la seva adreça, segur que la coneixeu, doncs li envieu la informació que ella està demanant, si us plau. 
Respecte... No teniu aquesta informació, poder, del projecte? Respecte a això de robar jo no ho he dit pas, o 
sigui, no he dit pas de robar, de que un barri robi a un altre, no ho he dit pas, eh?, no posem entre cometes ni 
de cap manera. A la reunió d’equipaments no estaven presents els veïns, estaven tècnics i polítics que jo 
sàpiga, però no veïns; estem parlant de participació de veïns. I bé, la realitat és que Galvany es queda com 
està, és a dir a mig equipament, a mig centre cívic, aquesta és la realitat. Gràcies. 

Gràcies. I Carles finalment i tanquem. 

Són dos temes dos rèpliques? Amb el tema d’usos agrair l’aclaració de que no estava condicionat ni molt 
menys; però bueno, el fet de que hagi passat tant de temps i que l’últim hagi estat justament el tema de la 
cafeteria pot ser ha suscitat aquesta, però bueno, és que fa molt de temps que no... Va haver un període en que 
ens vèiem bastant sovint per fer sessions de treball d’usos i continguts, però ara que ens estem apropant més 
al tancament i inauguració del centre n’hem fet menys, vull dir, és una contradicció que voldríem que, si es 
pot solventar. I també agrair aquest enfoc positiu de que..., bueno, bé... No ha arribat al minut. Passo al bus de 
barri. Només, llàstima que no hagi tant d’optimisme aparentment; a veure, però sí que volem fer un oferiment, 
que és si s’entra ara en una dinàmica d’estudi de viabilitat, d’itinerari, de per aquí per aquí per allà, vull dir 
que tot té que ajudar o tot té que configurar aquest estudi, aquesta anàlisi, oferir-nos també a participar-hi 
nosaltres; és a dir, no ens agrada mantenir-nos una mica a l’expectativa de a veure què se’ns diu i quan se’ns 
diu i com se’ns diu, perquè a més se susciten aquestes podríem dir dubtes o contradiccions; vull dir, una oferta 
-és casi una petició- de que se’ns convoqui en aquest sentit. Gràcies. 

Molt bé, gràcies. Regidor?, alguna cosa a dir? Alguna cosa a dir respecte a les tres rèpliques?, Dues? No? 
D’acord. Doncs fem les últimes quatre. Bernat Julià, CUP Sarrià-Sant Gervasi. 

Efectivament. Bé. Primer volíem fer una prèvia i, Convergència i unió aprovava al congrés dels diputats una 
magnífica llei per agilitzar desnonaments, ocupacions i demés; no sé si aquesta llei podrà ajudar en l’afer 
Figuerola o si això està solucionat ja. I pel que anàvem a dir avui, molts temes ja han sortit, per tant intentaré 
no estendre’m massa. De fet la intervenció que feia Antoni Molist era un resum fantàstic de la pobres situació 
en que es troba el barri de Galvany. Sí que volíem fer incís en el tema de Can Ferrer que està molt bé que es 
facin jardins però segueix havent-hi un edifici allà i segueix sense haver-hi absolutament cap tipus d’actuació 
per fer-hi el centre cívic que cal. Hi havia també el tema Sarrianenca, no m’estendré. I el tema del bus de barri 
que són una mica els temes que estem treballant nosaltres. El que sí que ens agradaria fer una última pregunta: 
avui també amb la diguem insistència habitual de qui , qui no dóna espais als joves, hi ha peticions que 
demanen que Casa Sagnier segueixi sent intergeneracional, i al mateix temps i a peticions que demanen que 
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es desallotgi l’ateneu popular de Sarrià, la qual cosa és bastant intel·ligent, dir traiem l’espai pels joves que 
s’ha aconseguit després de molts anys de lluita al barri de Cassoles, i en canvi pues el que ja s’ha aconseguit 
diguem per la via de l’autoorganització dels propis joves pues també els hi traiem i així de pas pues els joves 
no pinten res en aquest barri, que no han pintat mai, pues que segueixin sense pintar, que és el que ha 
aconseguit de fet Convergència en els seus, en el seu govern. I respecte al tema de l’ateneu popular li volíem 
preguntar al senyor regidor si té algun tipus de forma de comunicació que vagi més enllà d’enviar la guàrdia 
urbana, perquè que nosaltres sapiguem, nosaltres tenim informacions de que a priori en aquell espai en els 
últims dos mesos l’única comunicació que hi ha hagut per part de l’ajuntament és a través de la guàrdia 
urbana, ah, això sí, perdó, després d’haver canviat el pany sense absolutament avisar; bueno, el propi 
col·lectiu explica en un comunicat de fa més d’un mes i mig, gairebé dos mesos, no sé si la seva comunicació 
és aquesta, trobo que, bueno,vaja, entenem que és bastant pobre. Moltes gràcies. 

Moltes gràcies. A continuació té la paraula la Dolors Pons Mora sobre Via Augusta. 

Gràcies. Hola, bona tarda. Bueno, jo des de l’any 2003 que m’arrossego per aquest Ajuntament, vam 
començar un grup de veïns a fer una lluita de la línia 9; es va parlar de la línia 9, nosaltres vam aconseguir que 
fessin un canvi de traçat de lo que era la línia; era l’època que estava el senyor Casajoana, que ha marxat, el 
senyor esquerra, el senyor Villalante, Àngels Esteller, llavors va haver-hi el moment de la crisi, se’ns va 
comunicar que la línia 9 es tallava, però en aquell moment ens van també, un any abans ens havien presentat 
un plan del Ferrater, per damunt de lo que són ferrocarrils catalans, allà a Via Augusta, a la vorera de Via 
Augusta, hi havia el plans ens van ensenyar, uns jardins moníssims i tal. Haig de dir que fa trenta anys que jo 
visc –jo en faré quaranta- però fa trenta anys ens van treure una hermosa passarel·la asquerosa que teníem 
però que podíem de casa meva anar a Sarrià. Això em passa a mi i li passa a quantitat de gent que va amb 
carritos, amb nens petits, senyores amb cadires de rodes, o sigui, tot lo que és la vorera de la Via Augusta 
baixant a l’esquerra –on viu aquest senyor- també, visc jo i tal, estem totalment fora de lo que és entrar a 
Sarrià; si ho vull anar a prendre’m unes patates al Tomàs o passo pels ferrocarrils –que no em toca més remei- 
o tinc que anar a donar la volta a dalt de tot, casi tocant a Bonanova, o a baix. Penso que si aquests jardins que 
va el Ferrater planificar, preciosos, amb uns..., es podria fer algo que a lo millor no fos tan bonic; jo no m’he 
hi atrevit a dir res, hem estat set anys callats, set, o sigui des de que va acabar lo de la Via Augusta, ai, lo de la 
línia 9 fins ara, però clar, si ja comencem a dir que ara cobrirem el Valle d’Hebron, cobrirem la Gran via, 
cobrirem no sé què..., suposo que és que hi ha més diners; o sigui si hi ha diners per cobrir la Gran Via i que 
em sembla superperfecte, hi ha diners per cobrir el Valle d’Hebron i per fer un parc o no sé a on pel Poble 
Nou, pot haver-hi una mica de diners per fer algo perquè la gent que vivim a l’altra banda de la Via augusta 
tinguem una facilitat d’anar a l’altra; no demanem cap això, però sí una..., no tindre que passar sempre per 
ferrocarrils perquè la gent...; la meva mare tenia noranta anys i no podies treure-la, perquè no podia passar per 
ferrocarrils, tenia que anar o a dalt a la Bonanova i no em sembla correcte. Hi ha molta gent a Sarrià, Sarrià és 
un barri de gent encara que no ho sembli de senyores grans viudes, pobres, perquè totes són viudes 
d’autònomos no de gent empleada, i aquesta pobre gent té problemes de mobilitat greus. Volia més coses però 
com això ha canviat molt, quan jo venia érem cinc o sis i ara som un fotiment de gent, la pròxima vegada diré 
més coses. 

Moltes gràcies. A continuació en Jesús Escardó, del Sanatori: Hola, bona nit. Bueno, la meva pregunta parla 
del PAD; a veure si ens podeu explicar una miqueta com queda el tema del PAD, el pressupost i demés, i 
enviar-ho també al correu de l’entitat de l’associació. Han parlat aquests dies des de l’hivern, començaments 
de l’hivern sobre el pla de futur dels barris de muntanya; això és un punt, entenc que és un punt dintre del 
PAD però tot lo demés queda , tota la resta del PAD queda com així desfigurada, no se sap si hi ha pressupost, 
si no, com quedarà demés. Si podrien donar una explicació sobre el tema. Gràcies. 

Moltes gràcies. I finalment el Lluís Amat, de l’Associació de veïns de Pedralbes: Bona tarda. Perdoneu que 
hagi arribat una mica tard, un petit contratemps m’ha fet impossible. Bé, recordar que encara tenim pendent el 
tema de Cardenal Vives i Tutó, fa molt de temps que estem reclamant una solució de les voreres que van des 
del Vives i Tutó, o sigui, Frai Eloy de Viaña fins a Bosch i Gimpera; allà és un pas escolar i que hi ha un talús 
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que quan plou doncs es fa un fangar, i això fa temps; i a més a més els forats dels arbres fan que tinguin molt 
poca cabuda de pas; per lo tant els agrairíem que ho recordessin. També tenim pendent les ditxoses parades de 
bus, que hem parlat moltes vegades, que hem tingut reunions amb TMB, perquè penseu que aquestes parades 
d’autobús fan grans retencions de trànsit que prou ja és de per si fort, i simplement seria canviar-les de 
posició, en el qual cosa la circulació podria funcionar. A part que els autobusos aquests que tenim a aquesta 
zona, el V3 són molt sorollosos, perquè són autobusos antics i és clar, pues cada vegada que arrenquen pues el 
soroll aquest molesta als veïns. I per últim, això ja no és un recordatori sinó és una recomanació: avui, aquesta 
nit han pintat a avinguda Foix algunes línies de separació, les estan pintant, també pas de vianants, però s’han 
quedat a mitges; els hi recordem que ho facin tot perquè a més passos de vianants; i també que hi ha un 
engraellat a la sortida del pàrking de la cantonada, de la sortida del pàrking diguéssim, del, com es diu el 
carrer aquell? El... sí, el Pedró de la Creu, perdó, és que ara no em sortia el nom; doncs que ho tinguin en 
compte perquè per sortir d’aquest pàrking que hi ha 250 places a les hores punta és molt difícil. Res més, 
moltes gràcies. 

Moltes gràcies. Té la paraula el govern. 

El Sr. Mòdol, diu: Al portaveu de la CUP, volia dir-li una cosa que no em correspon perquè les preguntes i 
les queixes i els suggeriments dels veïns es dirigeixen al govern del districte, i per tant el president regidor o 
regidor president doncs no forma part del govern, és una figura institucional que no ha d’entrar al debat 
polític; alguna vegada ha passat alguna cosa i ja la hem aclarit, però no... Formalment no heu de dirigir 
diguem-ne opinions o crítiques polítiques al president regidor perquè això és diguem-ne una sessió 
d’audiència pública dirigida al regidor executiu i al seu govern. Això és una formalitat, tot i així evidentment 
estem en llibertat d’expressió, tothom pot dir el que vol i per tant podeu dir el que vulgueu evidentment. Dir-
vos, potser hi ha una petita confusió en el que dius tu; el grup parlamentari demòcrata al congrés dels diputats 
va presentar una proposició, una proposició no de llei, en aquest cas proposició de llei, i va ser tramitada, 
debatuda i aprovada. Aquesta proposició no deia més que, dins del marc legal vigent estatal, el que es volia 
era agilitar el desallotjament d’ocupacions mafioses, de grups mafiosos. Jo no sé vosaltres on esteu, eh?, com 
ocupats, com okupes encara, no ho sé. En qualsevol cas vem fer una iniciativa parlamentària que va ser 
aprovada. Si a la CUP això no li agrada té tot el dret a protestar, però en cap cas t’admetré que equiparis grup 
mafiós o persones mafioses a persones del meu partit o grup parlamentari. Dit això, dit això, com que tu tens 
llibertat d’expressió jo també la tinc i contesto amb tota cordialitat, d’acord? Moltes gràcies. Ara cedeixo la 
paraula al regidor executiu. 

Bé, doncs, heu parlat de vàries coses, Bernat. Bus barri Cassoles, tens Can Ferrer i tens ateneu popular, no sé 
si havia alguna altra qüestió més. Començaré pel final; no sé si ets el vocal d’aquest grup de gent, però si és 
així és molt fàcil, perquè parleu de falta de comunicació doncs aquí estem. Per tant tothom que vol reunir-se 
amb mi, jo no crec que hi hagi ningú que hagi demanat visita hora amb mi i no s’hagi reunit; no he rebut cap 
petició de cap persona que estigui a Hort de la Vila, formal, per venir-me a veure, cap ni una, i per tant quan 
la rebi doncs així ho faré. No sé si és que també..., no sé; sincerament també em costa parlar amb gent que no 
sé qui són, tinc aquesta dificultat, però cap, cap, cap inconvenient... Perdona, però tu en quin món vius, 
company. 

M’agradaria visitar totes les cases de Sarrià, també, però malauradament el meu temps no dóna per tant. Qui 
vulgui parlar amb nosaltres aquí està el despatx, aquí està el districte, i cap inconvenient, això sí, dins de la 
legalitat total i absoluta. Veig que aquest ademés és un tema que avui sortirà durant el plenari, perquè penso 
que hi ha alguna proposta del grup, no sé si és Convergència, i per tant tindrem ocasió d’explicar exactament 
en quina situació estem. Comunicació tota, sempre, no amb aquesta gent sinó amb tothom, i per tant aquí 
estem , i quan vulgueu ho rebrem i en parlarem. No sé si sobre Can Ferrer has dit alguna cosa i sobre el bus 
barri crec que ja ho hem comentat anteriorment. Hi ha alguna altra qüestió? Si no, bueno, com tothom 
evidentment. Fem rèpliques ara? 
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No necessitava que m’expliqués la llei, ja me l’havia llegit, i en tot cas el tema de la mafiositat, bueno, jo crec 
que si més no és dubtable tenint en compte els numerosos casos de corrupció, però és igual, no entrarem en 
això que ja no ve al compte. No, jo el que li deia, senyor regidor, era que, com exposa el propi col·lectiu en un 
comunicat diria que última setmana de gener o primera de..., no, sí, última de gener, diria hi havia un acord de 
l’ateneu popular amb el districte; de fet la senyora gerent em podrà confirmar-ho, en el que es feien el que 
s’anomenava el pla de cales, i acabat el pla de cales es reprenia l’activitat fins que no es plantegés cap altra 
cosa; el que passa és que a meitat d’aquest pla de cales algú va canviar, algú, algú que estava al càrrec 
d’aquest pla de cales , a meitat no, perdó, quan havia passat tots els terminis d’aquest pla de cales algú que era 
responsable d’aquest pla de cales va canviar el pany i resulta que quan la gent va voler tornar a entrar no va 
poder, i quan va demanar reiteradament, reiteradament, se li donés la còpia; en principi se’ls hi va dir que sí, 
després se’ls hi va dir que ja veuríem, després se’ls hi va dir que no, i finalment com òbviament com mana per 
dir-ho d’alguna forma la autoorganització, vam prendre la iniciativa i efectivament s’hi va tornar a entrar i 
han tornat a recuperar l’activitat com efectivament havien acordat. 

El Sr. Mòdol diu: T’ho torno a repetir: o ets portaveu o no ho ets, però no estàs gaire ben informat; llavors el 
que et diria és que a més de fer de portaveu, que diguis als teus companys que quan vulguin hora aquí estem i 
en parlem. Sobre –no sé si és aquest l’ordre- però el Lluís Amat –és que tinc els papers...- sobre *(no s’entén) 
i tothom vam fer una reunió específica amb uns veïns ara fa no res, i els vem proposar un seguit d’actuacions; 
just la setmana passada era, oi? O començament d’aquesta, i per tant estem treballant en això; no constava. 
No, no, has parlat de Vives i Tutó, oi?, sí, oi? Jo he entès Vives i Tutó, no?, sí o no. Ah, d’acord, val, val, val, 
d’acord. Bueno, doncs quan vam rebre als veïns, vem rebre un seguit, un grup de veïns i vem estar parlant 
sobre quina solució podíem donar i no se’ns va parlar d’això, doncs potser aquest tema no el vem tractar. No, 
si són ells els que ens vam demanar hora; torno a dir: si algú ens demana hora el rebem sempre que podem. 
Llavors van venir un grup de veïns d’aquest carrer i se’ns van demanar un seguit d’actuacions, s’havien 
iniciat algunes des del districte i ens vem posar d’acord; jo crec que el tema va bé; si hi ha algun altre àmbit 
que hem d’estudiar doncs ja ho sabem, d’acord? Pel que fa a les parades de bus, ho contestes tu, Joan Manel? 

Les parades de bus ja vem parlar fa temps; vem quedar que es demanava un informe tècnic a TMB, el va fer, i 
donava una sèrie d’arguments tècnics que impossibilitaven el canvi de parades; l’informe us el vem fer arribar 
i per tant ara mateix no, no, aquest tema estaria tancat. I pel que fa a la flota d’autobús antiga, doncs en l’últim 
any i mig s’han adquirit cent nous autobusos, vull dir que estem en procés de renovar-se tota la flota. 

Al Jesús Escardó parlava del PAD. Jo crec que el PAD, si teniu alguna, algun..., jo crec que l’hem comentat, 
però si hi ha alguna qüestió en concret o voleu que especifiquem alguna cosa més o podem fer. Respecte al 
pressupost i a les intervencions o les inversions previstes que estan, doncs la idea és fer-ho públic, no només 
el pressupost sinó el calendari de les inversions , d’acord?, perquè no s’ha fet mai i és una voluntat el fer-ho. 
Doncs com som molt pioners estem vencent moltes traves per fer-ho, però ho farem, d’acord?, i us explicarem 
exactament quina és la previsió d’inversió, on, i fins i tot hem fet tot un material gràfic perquè entengueu on 
es fa cada inversió, quina, quina inversió es fa i que què; esperem convocar-vos en breu. La Dolors, que 
comentava moltes coses; és cert, vull dir jo sóc veí de l’altra banda de Via Augusta de tota la vida també i per 
tant conec molt bé la situació. Has parlat de vàries coses; tenim una bona notícia en aquest sentit que és que 
finalment doncs ferrocarrils de la Generalitat pensa implementar un ascensor que va des de la banda que 
vosaltres dieu fins al vestíbul, i per tant ja haurà aquest pas accessible d’una banda a l’altra. El districte en 
paral·lel està treballant el que és, estava treballant el que és l’accés de les escales per veure si es podia 
millorar l’accessibilitat. Bueno, crec que són bones notícies; això no treu que evidentment continuem insistint 
sobre el tema de la permeabilitat de banda i banda, la passera...; la passera no sé, en algun altre moment ho 
vem comentar. Segur que havia el projecte efectivament del Ferrater del parc aquest, en aquest, que es va 
quedar pendent d’execució, va quedar pendent d’execució en part per inversió en part perquè el nou del 
aparcament doncs havia unes determinades mancances o deficiències del mur de contenció, i el que acceptem 
ara és la inversió per restituir, o sigui per deixar com havia d’estar prèvia urbanització l’obra de l’aparcament; 
això està pressupostat i es fa en breu, i en paral·lel també m’han encomanat si es podia fer, encara que no fos 
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tot el parc, doncs una intervenció parcial per millorar, substituir en part o no el que havia estat aquesta passera 
horrible que tu comentaves; per tant ho estem treballant. No sé si has comentat alguna cosa més... 

Jo hi he arribat aquí i me quedat sobtada; estava acostumada a venir, tots ens coneixíem, érem quatre o cinc, 
bueno, i de cop i volta dic ostres!, això és sèrio ara, la cosa funciona. Llavors sí tindré més coses. Lo que sí 
aquesta mateixa que estem parlant de, o sigui, realment el grup que portàvem tot lo de la línia 9, que si 
comences a mirar cap enredera des de l’any 2003 hi ha un fotiment d’informació perquè vem estar parlant 
amb quantitat de gent, bueno, i vam aconseguir que canviessin el traçat. Però lo que sí volem fer és que, clar, 
hem estat callats set anys perquè hem dit no hi ha diners, no hi ha diners; però clar, ara comença sembla ser 
que si es fan més coses... Perquè clar, jo l’altre dia vaig anar a La Grapadora i em vaig quedar al·lucinada dels 
parques de La Grapadora, vaig dir conyo!, pero esto qué es!, y en mi casa delante de mi casa hay una mierda! 
I és que és veritat. Llavors començarem a lluitar perquè penso que Sarrià això sí que és veritat, nosaltres ens 
queixem de que paguem molt a Espanya i que Espanya no ens torna res; i Sarrià és el barri que més paga a 
Barcelona i és el barri que menos rep de Barcelona; això és una realitat com un temple, per lo tant penso que 
ara que comença això tenim que lluitar pel nostre barri; que em sembla molt bé molt bé que facin un parque a 
Nou Barris... 

Dolors, ha quedat entesos, i compartim jo crec tots els que estem aquí les teves paraules. Gràcies. Tens la 
paraula si vols. 

No, només dir-te això, que en qualsevol cas ens emplacem quan vulgueu a parlar de tots els temes que creieu 
oportú. En quan a la inversió al districte doncs sóc el primer que ho va denunciar només arribar al càrrec i 
tenim la tranquil·litat o la consciència tranquil·la que estem millorant tant com podem la inversió i que com a 
mínim en aquest mandat serà una miqueta més del que havia estat mai, però realment estem en un dèficit clar 
respecte a la resta de la ciutat; ho combatim, però no sé si ens en sortirem. 

Molt bé. Doncs moltes... Lluís, una última rèplica, en breus segons, si us plau. 

Ràpidament. Vives i Tudó té dos trams: un és el de mobilitat el cantó que va cap a Riudor i l’altre que va cap 
a Bosch i Gimpera. Estem demanant el tema de Bosch i Gimpera que se solucioni d’una vegada; I respecte si 
es torna a crear una comissió per parlar del tema de Vives i Tudó, del tema de mobilitat que se’ns avisi, que 
no se’ns va avisar aquesta vegada. I per últim el tema del bus: sí que tens raó que van passar un informe, però 
nosaltres vam dir que no hi estàvem d’acord, i suposo que algú de trànsit pot justificar que aquestes parades 
d’autobús no estan correctament i que estan obstruint el trànsit; i per lo tant crec que aquests senyors no tenen, 
no deuen ser els todopoderosos de Barcelona, suposo que trànsit deu tindre, i si no que els de la companyia 
aquella que fa estudis de mobilitat que informi sobre el respecte. Gràcies. 

Despres, el Sr. Martí diu que, abans del següent punt de l’ordre del dia, informar de que, tot i que no està 
incorpotat a l’ordre del dia, hi ha la previsió de que es pugui llegir, perquè ha entrat a l’ordre del dia, al darrer 
moment, un text d’una declaració institucional, que es llegirà a la part dispositiva final. Per tant, no hi és en 
l’ordre del dia oficial, però hi ha un nou punt d’una declaració institucional sobre el rebuig de la 
violència de gènere. 
 
2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, d’11 de 
desembre  de 2016: 
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. González, que recorda que es varen lliurar recentment a tots els membres 
del Consell l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, d’11 de desembre de 
2016, i que, per tant, si no hi ha alguna observació a fer, s’ha d’entendre aprovada.  
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3. Part informativa: 
 

El Sr. Martí passa la paraula al Sr. González, que exposa els primers dos punts: 
 
3.1 Donar compte dels escrits dels grups de CiU i de C’s, dels canvis de logo i de denominació actuals de 
Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió.Demòcrates) i Grup Municipal CIUTADANS-Cs, 
respectivament. 
 
3.2 Despatx d’ofici: Restar assabentat de l’aprovació de les llicències d’obres majors, d’obres menors, 
d’activitats, comunicats i assabentats d’obra i d’activitats, des del 19 de novembre de 2016 fins al 7 de 
març de 2017. 
 
3.3 Informe del regidor del Districte:  
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Mòdol, que, acompanyat d’un power point, diu: 
 
- Inauguració de la placa d’homenatge a Isabel Núñez.  

- Presentació del llibre Masies i vida rural a Collserola.  

- Els convenis amb l’hospital Plató i l’escola Llotja.  

- L’extensió del Projecte radars que tots coneixeu.  

- L’eliminació de l’ús del glifosat, que com sabeu és un tema que va despertar com, en el seu moment, pel 
desplegament i la prova pilot que s’havia fet només en un Districte, doncs va despertar les queixes d’alguns 
dels pares de les escoles del barri. Finalment s’ha decidit avançar aquest procés i per tant s’ha eliminat l’ús ja 
del glifosat en el manteniment del verd de la ciutat.  

- Hem implementat el carril de servei del carrer Balmes previ a les obres que s’han d’executar, per la 
demanda que teníem de veïns sobre la manca d’accessibilitat a les voreres. Creiem que era necessària aquesta 
intervenció, i, evidentment, un cop finalitzades les obres doncs aquest espai es veurà ampliat, però com a 
mínim hem solucionat el que era més urgent que és aquesta manca de disponibilitat per, tant pels motoristes 
incívics, que no ho són tots, i també per la presència dels propis contenidors a sobre de les voreres. Amb 
aquesta operació doncs hem aconseguit alliberar temporalment les voreres fins a l’execució de les obres. Com 
sabeu també el que es farà ara és una operació similar al carrer Príncep d’Astúries, és a dir, buidar voreres 
mentre no s’executen les obres.  

- És va fer la presentació, com ha comentat abans algun veí, de la cinquena fase de la xarxa bus en unes 
sessions informatives com coneixeu.  

- Es va fer la trobada amb l’Alcaldessa, penso que era divendres passat.  

- I continuem amb el Pla de mobilitat cremant etapes, amb el calendari que estava previst, doncs s’ha acabat la 
part de diagnòstic i ara començarem ja amb la part de propostes.  

- S’ha dut a terme, a l’espera de les conclusions, el procés participatiu de la Llosa de Sarrià, que ha despertat 
com sabeu molta discussió, jo crec que molt rica i molt interessant, i si teniu aclariment, alguna qüestió que 
vulgueu fer doncs ho dieu.  
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- S’han fet reunions informatives sobre diversos projectes: Carrers Saragossa i Sant Eusebi, mercat de 
Vallvidrera, rehabilitació del Turó Parc..., són temes que ja coneixeu i que heu anat seguint la majoria dels 
grups en presència dels consellers.  

- Quant a l’estat de les obres: Les cito només (carrer Francolí, carrer Torres i Pujalt, carrer Septimània, carrer 
Berna, Vil·la Urània -com sabeu està a punt de finalitzar-se amb aquesta petita qüestió pendent de si 
finalment encabim un bar o no en l’edifici que es va mantener-, i la remodelació del casal de Sarrià).  

El Sr. Martí passa la paraula ara als portaveus dels grups: 
 
- El Sr. Casals, diu: Deixi’m president fer-li un comentari: Si m’equivoco o m’ha semblat a mi, m’ho vol 
respondre sense problema. No sé si és el millor dir-li a un grup de veïns, sigui qui sigui, quina entitat sigui o 
qui representi aquí i demés, si són un grup de mafiosos o no, simplement crec que no, no era l’idoni, i el Sr. 
Martí li respon: Si em permets, portaveu, t’ho aclareixo molt ràpid, jo no he dit que hi hagi ningú aquí que 
sigui cap grup mafiós, jo simplement he fet referència a l’objectiu d’una iniciativa parlamentària aprovada pel 
Congrés dels Diputats, que es referia a agilitar els processos de desallotjament d’ocupacions fetes per 
organitzacions mafioses, i res més, gràcies. 

De nou intervé el Sr. Casals, i diu: Perfecte, quedem entesos, doncs. En l’informe del regidor executiu m’ha 
agradat veure el somriure vàries vegades, ha sigut graciós si més no. Intento centrar-me en alguns punts per 
no allargar-nos gaire: 

- Felicitar-vos per la inauguració de la placa.  

- Molt bé la presentació del llibre.  

- I perfecte els convenis signats amb l’hospital i la Llotja.  

- Sobre el Projecte radars, realment felicitar l’extensió a tots els barris que anomeneu trama urbana, és veritat 
que és un projecte imprescindible jo crec pel Districte, intentar que projectes similars que hi ha en els barris 
de muntanya s’intentin potenciar o treballar en paral·lel al projecte radars i que això també pugui estendre’s a 
la trama no urbana que anomeneu vosaltres.  

- Sobre l’eliminació de l’ús del glifosat ho celebrem, doncs és evident que els efectes que té això en la salut i 
en el medi ambient era necessari que això s’acabés, però simplement tres matisos: Crec que és important que 
es faci una certa pedagogia i que es comuniqui bé en el veïnat la importància de no utilitzar aquest tipus de 
productes o aquest tipus d’herbicida, important que s’adapti el sistema de neteja general de la ciutat ja en 
aquesta línea, important crec el paper de Barcelona en un sentit metropolità i de que si hi ha poblacions 
colindants que sí que les estan utilitzant, intentar que Barcelona pressioni de la manera que pugui, sigui a 
través de l’Àrea o sigui des de on sigui perquè es deixi de fer.  

- Celebrar la bona notícia el tema dels carrils de servei dels carrers Balmes i Príncep d’Astúries, però seria bo 
que s’iniciessin el més aviat possible les reformes, seria bo, i, de fet, hi ha una proposta després en aquesta 
línia per part nostra, saber quines són. És veritat la frase aquesta de que hem d’acabar de decidir quina pintura 
posem, que no és qüestió de quines reformes fem sinó la pintura, però és veritat que la pintura condicionarà la 
reforma final, i per tant seria bo presentar el més aviat possible els dos projectes i que s’iniciïn quan abans 
millor.  

- Sobre la presentació de la cinquena fase de la xarxa bus, perfecte, i lamentar un cop més (en el meu cas, 
perquè sóc conseller únic) que coincidís amb un òrgan del Districte i que per tant se’m solapessin les 
activitats i jo presencialment no hi pogués ser en la presentación. I comentar de passada, veient els problemes 
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que s’hi donen, que un cop s’acabi la implantació de la nova xarxa bus, igual seria bo revisar la xarxa de 
busos del barri.  

- Celebrar que vingués l’Alcaldessa per segona vegada al Districte, per segona vegada també a part en els 
últims mesos, també per inaugurar la placa d’homenatge, si en lloc de venir a inaugurar coses també es 
ressolessin les coses i els problemes històrics del Districte i canviessin les inversions que s’han anat 
comentant en algun moment, pues també segurament molt més contents els veïns més enllà d’escoltar 
l’Alcaldessa.  

- Sobre el Pla de mobilitat és evident, i ho hem parlat altres vegades, que va tard però que està bé, que ho 
celebrem que arribi, comentava ara que entrem en una fase de propostes, saber si està calendaritzat, com es 
produiran aquestes propostes, de quina manera, si ho pot explicar una mica millor ja que ha passat una mica 
ràpid.  

- Sobre el procés participatiu de la Llosa, després el grup Demòcrata fa una pregunta en aquest sentit, com que 
suposo que la resposta serà literalment no, la pregunta sí es pot avançar, la pregunta del grup Demòcrata va 
lligada a una solució concreta més o menys, com queda això. Li pregunto com quedarà exactament, entès que 
jo crec que no retornaran els aparcaments, si hi ha alguna idea per part del govern.  

- Quant a temes diversos que no s’han comentat i que crec que estaria bé: S’ha comentat de fet en el primer 
punt la reunió del Pla parcial quan queda, sap que és una preocupació que compartim, tinc la sensació com no 
sé quin veí ha dit, que si ho anem allargant una mica més ja no arribarem al 2019. 

Després ha comentat, o m’ha semblat entendre, que es faria una reunió estrictament amb els veïns afectats a 
curt termini a proposta de Glòries, en opinió del partit que represento estaria bé que se’ns convidés i que 
estiguéssim al tanto l’oposició de quin procés està seguint el govern.  

Sobre la biblioteca de Sarrià m’ha estranyat que no ho comenti perquè es va fer la presentació del projecte 
d’obres, celebrar que arrenqui aquest procés, també si hi ha alguna opinió per part del govern sobre què 
passarà amb l’arxiu històric que al final no pot entrar dintre d’aquest espai.  

No ha comentat res del Pla d’equipaments que habitualment ha anat lligat en els diferents plenaris al Pla de 
mobilitat, s’han anat explicant com en paral·lel, s’ha explicat algo del Pla de mobilitat. 

També saber en quin estat es trova el Pla d’equipaments (si es pot saber).  

I sobre el PGM del parc de l’Oreneta, si quan abans millor, entenc que s’està resolent pues que és important 
perquè hem de cuidar el parc que tenim perquè si no com hem comentat amb el conseller, igual acabem 
perdent al final l’estatus de parc natural. 

- El Sr. Ramirez, diu: Gràcies president, bona nit a tothom: 

- Dir que des del grup Popular també ens sumem a aquest reconeixement de la Isabel Núñez, aquest 
homenatge que es va fer a on està el ginjoler, ella que va ser una dona defensora d’aquest arbre com d’altres 
arbres, per exemple els lledoners que es veien afectats pel pou de la línia 9 a la plaça Joaquim Folguera que 
també es va aconseguir salvar una desena que van anar a la plaça de Narcisa Freixa em sembla que és, que 
està una mica més amunt.  

- D’altra banda respecte a l’eliminació de l’ús del glifosat dir que és una bona notícia que finalment també 
s’apliqui després d’aquesta prova pilot a diferents barris de la ciutat, s’acabi aplicant també a Sarrià-Sang 
Gervasi. Entenem que aquest és un herbicida tòxic que afecta molt a la salut, el que sí que és cert és que 
entenem que s’hauria de fer més enllà de l’explicació que s’ha donat avui i alguns altres espais, doncs fer 
alguna campanya de sensibilització de cara a la ciutadania perquè el nou ús d’aquest herbicida el que farà és 
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canviar la fisonomia dels espais verds de la ciutat, i la gent ha d’estar informada de què aquestes males herbes 
que hi creixen no són tals sinó que són una nova forma de gestionar aquest espai verd de la ciutat.  

- Per altra banda, respecte a la presentació de la cinquena fase de la xarxa de bus, portem una proposició per 
part del partit Popular pel desplegament total, ja després en parlarem quan entrem a la part d’impuls i control, 
i, en qualsevol cas, aprofitem per parlar del desplegament de la quarta fase, hi ha hagut una afectació prou 
important al passeig de la Bonanova, la retallada d’un carril des de plaça Bonanova fins al número 10 si no 
em sembla ser del mateix passeig, i que ha generat diferentes queixes per part d’algunes comunitats de veïns, 
fins i tot per La Salle Bonanova, doncs afecta directament a l’horari d’entrada del carril d’accés en aquest 
centre educatiu, i traslladem aquest neguit per part de l’AMPA i d’alguns veïns d’aquesta zona, que miren 
d’alguna manera revertir aquesta situació o buscar alguna solució, perquè si no tenen greus problemes de 
trànsit a les hores d’entrada i sortida en el centre educatiu.  

- Respecte al procés participatiu de la Llosa de Sarrià, des del nostre grup municipal ja vam avançar en el seu 
dia que no participaríem en aquest procés participatiu, doncs vèiem que per part del govern municipal hi havia 
un apriorisme prou important com per no formar part, que era el no tindre en compte la proposta d’alguns 
veïns i alguns comerciants, que era tornar a la situació inicial el tema de l’aparcament. Ens agradaria conèixer 
més detalls d’aquest procés participatiu atès que no hem format part, quines han estat les valoracions més 
proposades per part dels participants o aquet grup motor, i quines han estat les conclusions o la decisió 
finalment escollida per part del govern municipal.  

- Pel que fa al mercat de Vallvidrera, entenem que, esperarem a que es faci aquest concurs públic per veure 
quin serà el projecte definitiu, tot i que sí que és cert que estan definides més o menys les línies inicials, i es 
deia que  fins i tot el tema de les tres sales, entenem que això és perquè siguin sales polivalents, perquè en 
aquest barri hi ha una mancança prou important d’equipaments, i és bo que puguem tindre unes sales que 
puguin ser de diferents usos, que no tanquem únicament alguns molt concrets perquè se li puguin donar 
diferents sortides o solucions.  

- Pel que fa a la rehabilitació del Turó Parc, felicitar aquest anunci de que es pugui dur a terme, però també 
demanar més detalls sobre aquesta actuació en paral·lel, perquè es comentava per part del conseller de govern 
que a la vegada que es comencin les actuacions en el Turó Parc es faran les actuacions de forma paral·lela de 
la zona d’espai de pipican a piscines i esports. Entenem que això no deixarà sense alternativa als usuaris del 
parc que habitualment van amb els seus gossos, perquè llavors tindrem un greu problema, perquè atenent al 
gran ús que hi ha per part dels propietaris de gossos del Turó Parc si no es troba un espai en aquest barri 
podem tindre un problema per tindre espais d’aquest tipus.  

- I finalment ha avançat que dintre de res tindrem algun calendari i alguna informació més sobre el detall 
d’inversions del Districte, sapiguer en quin procés es troba el Pla d’inversions municipal del Districte i el Pla 
d’equipaments al que abans es feia referència també pel company d’ERC, gràcies. 

- El Sr. Bello, diu: Hola, bona tarda a tothom, senyor regidor: 

- En el seu informe hem trobat a faltar que ens parli d’un tema que considerem important com són les casetes 
d’Hort de la Vila, no sé si és que no vol parlar directament però nosaltres sí que volem parlar. Per començar 
m’agradaria explicar als veïns que el passat 21 de gener doncs vam ser convidats per vostè a visitar aquestes 
casetes d’Hort de la Vila, i en aquestes visites ens vam trobar una sorpresa per partida doble: En primer lloc 
ens vam trobar uns tècnics de BIM:SA que ens donen un casc per entrar, perquè lògicament està en risc la 
nostra integritat física, i quan entrem se’ns prohibeix pujar al pis de dalt perquè sembla ser que està per caure, 
és a dir, la primera sorpresa que ens trobem és que el local, la caseta, està per caure.  

Però la segona sorpresa encara va ser millor, perquè resulta que en la planta baixa d’aquestes casetes vam 
trobar que hi havia una barra de bar, i sobre la barra de bar trobem un cartell enorme amb una tarifa de preus 
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de begudes alcohòliques, preus que no són de cost, tot s’ha de dir, i aleshores clar, quina és la sorpresa?, que 
ens vam adonar que tot això que se’ns ha estat dient des del Districte, que és l’Ateneu Popular, que és un grup 
de joves que fan tasques en benefici de la comunitat, que fomenten el dinamisme del barri, etc., ens trobem 
que és un bar de copes, que, per cert, no paga impostos, no cotitza autònoms, i on els subministraments els 
paga el Districte.  

Senyor regidor, podria explicar vostè als veïns quins requisits els exigeix vostè si volen, si qualsevol de 
nosaltres volem obrir un bar de copes? Podria explicar-nos per exemple que lo primer que se’ns demanaria 
per part de l’Ajuntament seria elaborar per un enginyer un projecte per obtenir la llicència mediambiental? I 
en el seu cas un projecte també, elaborat per altre enginyer, que vostè sap perfectament que no són barats, per 
aconseguir una llicència d’obres? O simplement altre projecte que acrediti l’estat de la instal·lació eléctrica, o 
exigir-li també a aquest ciutadà que vol muntar un bar que ha d’aïllar acústicament el recinte, que també se li 
exigeix que tingui una habitació de residus de tres metres quadrats, un magatzem de cinc metres quadrats, un 
accés per usuaris de cadira de rodes per poder accedir al local, lavabos també se li exigiría, faci un càlcul i un 
recompte de l’aforament per possibles multes posteriors que tingui la suficient ventilació i una sortida de 
fums, i un pla de prevenció d’incendis.  

En altres paraules, senyor regidor, podria vostè explicar als veïns que estem aquí que si qualsevol de nosaltres 
volem obrir un bar com tenen aquesta gent, per obrir-lo, és a dir només pujar la persiana, el desemborsament 
inicial que té que fer un ciutadà mig és com a mínim d’uns deu mil euros, només per obrir-lo, sense comptar 
ja que mes a mes s’ha de pagar autònoms?, s’ha de pagar impostos, s’ha de pagar el lloguer del local i s’han 
de pagar els subministraments.  

Per tant, dit això, la pregunta a realitzar és: Per què el govern del Districte tolera aquesta situació, tolera que 
hi hagi un grup que exercita una activitat de bar sense llicència i sense que per part del Districte que vostè 
governa no s’hagi fet cap actuació al respecte? Ni inspecció, ni requeriment ni res semblant? Jo crec que els 
veïns tenen dret a saber la veritat, tenen dret a saber que aquell local en el fons és un negoci, un negoci fet 
sense cap cost, sense haver de pagar un euro, amb un marge comercial d’aproximadament un cent per cent (és 
lo que es deu treure amb la venda de les begudes), però el millor de tot és que, un servidor, bussejant pels 
twitters d’aquests grups, trobo una frase que m’ha cridat l’atenció, i és que una d’aquestes persones per 
justificar la seva activitat, el que estan fent, ens diuen que ho fan perquè ells lluiten contra les desigualtats i 
els privilegis d’alguns. Però si són els més grans especuladors que hi ha al barri, que estan exercint una 
activitat, un negoci sense cap cost i en competència deslleial amb els altres bars de la zona. Nosaltres sí que 
estem en contra de les desigualtats i volem lluitar perquè no es produeixin i els privilegis,  però miri vostè, 
sense agafar-ho com a precedent i en aquesta ocasió estem d’acord amb aquesta frase que diuen els membres 
okupes.  

Considerem que en el Districte sí que hi ha desigualtats i hi ha desequilibris i privilegis a favor d’alguns, 
suposo que vostè en el seu torn de rèplica em dirà alguna cosa com que amb aquests okupes, clar, hem de ser 
flexibles, en la tramitació de la llei no es pot ser tan rigorista, hem de dialogar, no es pot tenir un estat policial, 
bé, arguments que ens va il·lustrar el Sr. Pisarello en el seu dia. Doncs bé, són arguments que no nego que 
puguin estar bé o que els puguem compartir, però clar, per un altre costat ens trobem que en un altre lloc del 
Districte, concretament en la parròquia de Santa Cecília, vostès agafen i davant (no sé si els veïns ho saben) 
un lloc que té un entresòl on fan catequesi i alguns senyors de la tercera edat juguen al dominó, doncs bé, se li 
ha obert un expedient per demanar que cessi l’activitat perquè no té llicència d’activitat so pena d’una multa 
de tres mil euros, és a dir, davant d’un suposat de fet idèntic, és a dir falta de llicència d’activitat, amb un la 
normativa que apliquem és molt laxa i amb altre molt rigorosa, no sé si és perquè potser l’Església Catòlica és 
un tema que vostès dons els motiva especialment, però lògicament estem davant d’una desigualtat, suposo que 
també.  

Suposo que també en la seva rèplica ens dirà que bé, que no només fan aquesta activitat de bar de copes, cert, 
també és un lloc de trobada d’un partit polític que no ha tingut representació en el Districte, i tornem una altra 
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vegada al mateix: Per què un partit polític que no ha tingut representació té un lloc on reunir-se i la resta de 
grups de l’oposició com per exemple ciutadans quan ens reunim, tenim que gastar-nos de la nostra butxaca en 
un centre cívic per reunir-nos amb la nostra gent?  

- En un altre ordre de coses, deixant el tema okupa, també tenim desigualtats en altres aspectes del Districte, 
per exemple en la pantomima que ha estat aquest procés participatiu de la Llosa, és a dir, vostè, suposo que 
per acontentar a algú, es va comprometre en eliminar l’espai de vehicles, i per això no se li acudeix res més 
que contractar una empresa dinamitzadora suposadament per dirigir un procés participatiu, però que en 
realitat el que ha buscat és pseudolegitimar una decisió preconcebuda que era eliminar els vehicles, i tot això 
malgrat que vostè té 1.500 signatures sobre la taula i nombroses queixes, i sobre tot sense tenir en compte que 
des de que vostè ha cobert la Llosa el mercat de Sarrià i els comerciants de la zona han vist disminuir un 20% 
la seva clientela, és a dir, no han fet una previsió d’impacte i el que és pitjor, no han ofert una alternativa.  

- També tenim una altra mostra de desigualtat amb un concurs pel que després li preguntaré, referent a 
vivenda col·laborativa al carrer General Vives número 4, doncs bé, ens trobem que un concurs que acaba de 
començar, una de les candidatures, té publicitat per part de BTV, i la resta de candidatures no estan en igualtat 
de condicions?  

- I no parlem ja del tema pressupostari, que com hem dit, estem a la cua, ni del bus de barri, que com es va 
comentar a una Audiència Pública, estan abans altres barris que nosaltres.  

- Senyor regidor, espero que la trobada amb l’Alcaldessa hagi servit per veure si la consciència de que faci 
inversió al nostre Districte, de que faci inversió social, en infraestructura, en equipaments, i que hagi servit 
d’alguna cosa encara que sóc bastant escèptic tenint en compte que en aquestes xerrades van assistir molts 
militants de Barcelona en Comú, nosaltres, senyor regidor, sí que estem en contra de les desigualtats i els 
privilegis, per això el requerim perquè a la major brevetat possible prengui les mesures oportunes per 
eliminar-lo, sobre tot la principal, l’exercici d’una activitat de bar en un local ocupat per part de grups 
anomenats antisistema però que en el fons el que pretenen és estar per sobre del sistema, és a dir, per sobre de 
tots i cadascun dels veïns. 

- El Sr. Lliró, diu: Sí, gràcies president, bona nit a totes i a tots: 

- En primer lloc manifestar l’alegria per poder-me dirigir a aquesta sala per primera vegada com a portaveu 
del Grup Municipal Demòcrata, i per constatar que des d’avui mateix, que el Secretari ha llegit a l’inici del 
Plenari, doncs ja s’aplica al Districte de Sarrià-Sant Gervasi aquesta nova denominació pel nostre grup polític.  

- És curiós perquè aquest informe de gestió que anem tenint un Ple darrere de l’altre, és un punt que serveix 
per veure i per plasmar cada vegada la distància sideral que hi ha entre les decisions que pren el govern 
Colau i les problemàtiques que els veïns expressen cada dia en els plens, crec que és la imatge viva de les 
poques coses que fa el govern Colau a Sarrià-Sant Gervasi, perquè si comparem el que surt en l’informe de 
gestió amb la quantitat de preguntes de temes importants, de temes transcendents, que surten per part dels 
veïns, veiem que una cosa no té res a veure amb l’altra.  

Ens hem trobat amb un informe de gestió que no parla del problema dels preus de l’habitatge, que no busca 
solucions a la manca d’equipaments, que no soluciona temes tan concrets com el Pla parcial de Les Planes, 
que no ha solucionat la qüestió aparentment senzilla dels pobres de Santa Cecília que s’han quedat sense local 
on poder-se reunir, és a dir, aquelles qüestions que de debò afecten a la gent són qüestions que no es toquen 
per res a l’informe de gestió, i a mi això em sorprèn, perquè se suposa o aparentment no, les institucions 
democràtiques quan es reuneixen en plenaris com el d’avui és perquè els governs puguin d’alguna manera 
passar revista de l’acció que han fet, de la solució que han fet i d’alguna maéra poder rendir comptes amb els 
ciutadans, no?  
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El que ens trobem aquí és que acabem parlant del glifosat que, escolta, molt d’acord amb que se suprimeixi i 
de les aventures de la senyora Colau quan ve a passejar-se per aquí pel Districte a inaugurar una placa o a 
reunir-se amb un grup de veïns, la majoria, doncs, amics del partit polític. El que veiem és que la senyora 
Colau no ve aquí ni per dir que tindrem més pressupost, ni per dir que Sarrià-Sant Gervasi podrà ser un 
Districte tractat com la resta de la ciutat de Barcelona, ni per suposat per solucionar alguns d’aquests 
problemes que he citat entre moltíssims altres, ve per inaugurar una placa, ve per reunir-se amb els seus amics 
però no per solucionar tots els problemes que han sortit aquí que això no són d’un partit polític, són veïns que 
han vingut individualment i han expressat les seves, les seves, les seves problemàtiques. I llavors quan veiem 
aquesta diferència amb l’informe del regidor és quan ens adoém que el govern Colau, a Sarrià-Sant Gervasi 
està fent ben poc per solucionar els problemes de la gent, no? Per exemple, en el cas del Putxet-Farró tenim 
l’exemple de Santa Cecília, però hem vist una cosa molt sorprenent, hem vist com s’arreglava tota la vorera 
de la part de Gràcia i de la República Argentina i, en canvi, els veïns del Putxet no entenen com és que la 
vorera del davant, que és la que és de Sarrià-Sant Gervasi, aquesta vorera no s’ha tocat. Els veïns del Farró ja 
porten no sé quants plenaris consecutius venint aquí a reclamar el seu bus de barri, i no he vist encara que 
s’hagi estat capaç de donar cap solució als seus problemes.  

- Avui han vingut també els de l’Associació de veïns del Putxet a demanar que es farà amb la finca de 
propietat municipal del carrer Manacor número 1 que, a més a més, hi ha una proposició aprovada per aquest 
Consell Plenari, segons la qual, és immediat haver de reunir els grups polítics i els veïns per decidir quines 
actuacions s’hi fan, no? És a dir, qüestions d’aquestes estructurals dels barris que en aquests plenaris els 
informes del regidor en les decisions que es prenen sempre queden apartades, no?, com en el cas de Sant 
Gervasi, per exemple, no?  

- Vull felicitar el govern per l’actuació del carrer Balmes perquè penso que és una actuació llargament 
reivindicadai que, a més, millorarà moltíssim la mobilitat en aquesta zona, el que si que ens agradaria poder 
concretar, i entenc que la proposta avui ERC va en aquesta direcció, és que aclarim quins seran els sentits dels 
carrers i amb això si que hi ha una inquietud per part dels veïns que ara han vist com les voreres s’han pogut 
recuperar, però lògicament volen saber com quedarà el tema del sentit dels carrers, sobretot al tram superior.  

També doncs, en el cas del carrer Balmes, recordar que no abandonem el que és la reforma de les voreres, és a 
dir, ara hem guanyat l’espai tocaria procedir amb la reforma, i també no oblidar la part de dalt, que la part que 
va fins la plaça Kennedy que jo crec que malgrat no, la situació no és tan preocupant com la de baix però 
també és un dels trams que no hauriem d’oblidar.  

- Hi ha una qüestió que el regidor ens ha comentat si hi hauria algun punt a on ens agradaria que s’entrés amb 
més detall, a mi m’agradaria que es comentés amb més detall la qüestió del Pla d’equipaments del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, se’ns va reunir el 29 de novembre, se’ns va donar un document on, d’alguna manera, ho 
diu el propi document, és l’esborrany del resum del Pla d’equipaments, per tant, era un esborrany i encara no 
s’havia concretat res. Crec que aquest Consell Plenari, si pogués ser avui, un esbós però en algun Consell 
Plenari futur jo crec que estaria bé que es portés formalment el Pla d’equipaments en aquest Consell Plenari 
per a que el puguem debatre tots els partits polítics que aquests és el lloc on això s’ha de fer, però que si avui 
ens poguéssim fer un esbós perquè ens aclarissin com que dels equipaments de Galvany, perquè ens aclarissin 
quin és el futur de la biblioteca de Clarà, perquè ens aclarissin com s’encaixa la biblioteca de Sarrià, perquè 
ens aclaríssin que acaba passant amb la Casa Sagnier perquè d’alguna manera podem posar una mica de llum 
a quina serà la distribució dels equipaments al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, crec que avui seria un tema 
interessant per poder aprofundir una mica i per què tots plegats poguéssim debatre. 

De fet va bé citar el tema de la biblioteca Clarà perquè fa ués setmanes va venir la Síndica al barri de les Tres 
Torres i va fer un informe que és demolidor, és a dir, va constatar que les Tres Torres està absolutament 
abandonat pel govern Colau, és extraordinària la deixadesa del govern, la falta d’inversió del govern al barri 
de les Tres Torres, és a dir, si un agafa la llista d’inversió per barris i s’analitza la inversió que va a cada lloc 
la deixadesa de Tres Torres és absoluta i, per tant, crec que seria interessant saber què passa amb la biblioteca, 
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i sobretot saber què passa amb l’únic solar disponible què és al carrer Dalmases, on els veïns estan demanant 
que s’hi pugui fer un solar per ús veïnal, això també estaria bé aclarir quina situació tenim tenim sobre la 
taula.  

- Finalment, pel que fa els barris de la muntanya, crec que ha estan molt clars pel tema del Pla parcial, crec 
que ha estat un dels temes que requereix una solució inmediata, sé que aquest dilluns es va fer, per exemple, 
una altra reunió del Pla de futur, que es van fent reunions però sembla que no acabem de concretar res o, com 
a mínim, insisteixo, en aquest Plenari, què és on s’han d’aprovar les coses, no passa res relacionat amb el Pla 
de futur dels barris de la muntanya. No s’ha tractat en cap cas la qüestió del poliesportiu, què és una de les 
reivindicacions històriques dels veïns de la muntanya, vull dir, insisteixo, que crec que en aquest Consell 
Plenari s’haurien de portar temes concrets, s’haurien de portar solucions concretes a els poemes que la gent 
planteja, crec que no estem parlant de res “descabellat”, sino que simplement estem parlant d’aquelles 
propostes que arriben d’una forma concreta i que, a més, són problemes reals dels veïns i veïnes de Sarrià-
Sant Gervasi. Al final, i celebro perquè cada vegada que el govern fa una entrevista en algun mitjà puja el 
preu del pa, vull dir, al final tot es resumeix amb una frase del senyor Del Llano en una entrevista a El jardí 
de Sant Gervasi que diu: Amb la dotació inferior que tenim el Districte no podem invertir tant com voldríem 
no? És a dir, és com una evidència, però no es proposa cap solució, és a dir, noto que el govern Colau ja dona 
per fet que a Sarrià-Sant Gervasi s’inverteix menys i que no hi ha res a fer, és a dir, no hi ha cap punt 
d’autocrítica, no hi ha cap proposta per millorar el finançament, no hi ha cap intent de situar la inversió a 
Sarrià-Sant Gervasi en la línia dels altres districtes de la ciutat, senzillament i fins i tot públicament en una 
entrevista es dona per fet i s’accepta que la inversió en aquest Districte ha de ser inferior que la inversió als 
altres punts de la ciutat. 

És igual que paguem impostos com tothom, és igual que tinguem els mateixos drets com a habitants que 
tothom, senzillament s’ha decidit que aquí, per algun motiu, polític o no, s’invertirà menys i s’ha acabat, i, per 
tant, tindrem menys equipaments, tindrem menys disponibilitat d’inversió per les persones, tindrem voreres 
en més mal estat, senzillament perquè s’ha decidit que en aquest Districte s’inverteix menys. Per tant i 
resumint, nosaltres agrairiem que els informes de gestió hi hagués menys prenem nota, hi hagués menys palla, 
hi hagués menys medalles, i hi haguessin més solucions concretes als problemes que planteja la gent, sense 
anar més lluny, els que venen cada Plenari a expresar les seves preguntes aquí en directe.  

El Sr. Mòdol intervé de nou per respondre les intervencions anteriors dels portaveus dels grups: 

- Primer de tot felicitar doncs al Sr. Lliró, perquè és el portaveu, vull dir, i pel canvi de nom doncs també del 
seu grup, he intentat anar molt ràpid amb l’informe però per, he intentat ser breu precisament perquè pensava 
que valia la pena entretenir-se només en allò que fos important i perquè molts dels temes entenc que estan 
recollits en les propostes i preguntes que feu tots els grups avui. Com sabeu, jo sempre us ho dic, aquí està el 
meu despatx, vaig trobar que mai he dit que no a cap reunió i, per tant, molta de la informació que esteu 
demanant jo crec que ja la teniu i si no és així doncs us la farem arribar ara mateix.  

- Al Sr. Casals: Has comentat moltíssimes coses, sobre l’ús del glifosat, estic d'acord sobre el tema 
pedagogia, és evident, també ho ha comentat el Sr. Ramirez en la seva intervenció després, és evident que no 
només s’han de prendre aquetes mesures sino que s’han d’explicar molbé.  

Deprés, sobre la qüestió de la visibilitat o no, com afectarà al paisatge urbà de la ciutat, creiem que no afectarà 
tant, sincerament, però s’haurà de veure, i, en qualsevol cas, estem d’acord en que s’ha de fer més 
comunicación. 

Sobre el tema de capitanejar la responsabilitat com a ciutadà a nivell metropolità, ja es així, ja s’estan iniciant, 
no? Tant a nivell d’Àrea, doncs proposen aquestes mesures però després tenim un problema molt gran que 
són les infrastructures, a on no tenim res a dir, que ja el tipus d’intervenció que s’hi fa no el contarem, i, a 
vegades, és el mateix territori i es fan tractaments diferents però en qualsevol cas estem, estem al cas.  
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Sobre les voreres del carrer Balmes i no sé si hi ha alguna pregunta avui concreta sobre això, estem en el 
calendari que vam donar i, per tant, quan s’acabi la redacció i passi pel Comité Executiu, el presentarem, tot i 
que us vam donar un calendari total. De la redacció del projecte, estem en aquestes fases, però estem en el 
calendari que vam dir i vam fixar, perquè em sembla que hi ha una pregunta o una proposta a dia d’avui sobre 
aquest projecte, doncs quan acabem el Comité Executiu, tal com varem dir en el seu moment, doncs el 
veurem.  

Sobre el Pla de mobilitat, no sé exactament, no està tot absolutament calendaritzat, hi ha dues sessions  
previes per fer la diagnosi del que hi ha, hi ha dues sessions en el moment de la proposta a on també es 
recullen, per tant, jo entenc que està recollit així, però si cal qualsevol aclariment més, doncs, ho farem.  

Ha sortit el tema de La Llosa, i has comentat i has fet com una mica de portaveu de la pregunta del grup 
Demòcrata respecte al tema del procés participatiu, on qui ha volgut, ha participat, en tindrem les conclusions, 
i amb les conclusions del procés participatiu, farem el que d’aquí n’hagi sortit.  

Respecte el Pla parcial, m’encantaria tenir la vareta màgica del que no s’ha fet durant 30 anys, ni segurament 
en els 4 anys anteriors, no?, i solucionar-ho en 8 o 9 mesos de govern, hi estem treballant, sabeu que és un 
tema complex, i si algú té la solució que la posi sobre la taula que la comprem ràpid i depressa.  

Respecte a l’arxiu històric, hem de pensar quin altre emplaçament trobem.  

Respecte el Pla d’equipaments, crec que us haviem facilitat aquesta información, si no és així, perquè si que 
ha de fer com un esforç de síntesi, amb un quadre amb el futur de tots les peces que teniem disponibles, 
calendari, etc. Per tant, si no teniu aquesta informació, jo em constava que si que la tenieu, doncs, 
evidentment us el donariem ara mateix si convingués, perquè és un document que varem fer de síntesi amb en 
Xavier Poza quan encara estava en el Districte, per tant, entenia que això ja corria, potser no de manera 
oficial aquí en el Plenari, però però si que la teniem, per tant, no m’hi extendré més, si voleu fer una reunió 
específica sobre aquesta qüestió doncs la farem. 

- Al  Sr. Ramirez: Ha comentat això de l’ús del glifosat, i crec que més o menys ja ho hem aclarit. 

Respecte a la quarta fase, estic d’acord, és cert, de la implemetació de la xarxa ortogonal, que està despertant 
molta controvèrsia. A la gent li costa molt canviar els hàbits, i hi ha moltes reclamacions sobre línies 
concretes d’autobusos que s’han de mantener, crec que estem molt emetents en això, és a dir que entenc que 
hi ha una part de canvi d’hàbit que sempre costa, però el que no potser és que el territori no queda sempre 
servit, i petant, si hi ha alguna mancança en aquest sentit no us preocupeu, perquè farem totes les esmenes que 
siguin necessàries. En concret, respecte l’escola de La Salle, hem mantingut diàleg permanent, abans, durant i 
després i, en principi entenem que hem fet un sacrifici, però que han entomat bé la solución, i si teniu cap 
altra noticia ens ho dieu (nosaltres no la tenim), jo em whatappejo contínuament amb el director, i, a dia 
d’avui, no em consta que hi hagi cap qüestió en concret, si n’hi ha, ens ho feu saber, i evidentment ens 
posarem a solucionar-ho.  

Sobre les preguntes sobre La Llosa, ja ho he comentat abans, s’ha fet tot un procés participatiu, ha participat 
qui ha volgut i com ha volgut, i tindrem les conclusions aviat, i jo us continuu insistint, sempre us he dit el 
mateix i ho reitero en aquí: No hi ha cap conclusió ni cap decisió presa sobre quin ha de ser el futur d’aquest 
espai, i ho torno a repetir, les conclusions les avaluarem conjuntament i entre tots decidirem, doncs, quin ha 
de ser el futur d’aquest espai.  

Respecte el Turó Parc i la zona pels gossos, la idea és que hi hagi en paral·lel un pipican a una zona, em 
sembla que som el primer o el segon Districte que ho tindrem, a la ciutat, se’n va fer un a Nou Barris, és una 
àrea molt gran, tenim peticions directes de gent usuària del parc veí que vol anar amb gos al seu parc i estem 
veient com ho podem gestionar, no té fàcil solución, el que es podria fer és mantenir una petita àrea de gossos 
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dins del parc, que és el que hi ha ara, ens hagués agradat no haver-ho de fer, però estem valorant aquesta 
situación, hi ha molta gent que se’ns ha adreçat doncs per això.  

Respecte el PIM, tenim la voluntat d’explicar-vos com ha quedat, i el Pla d’equipamets us reitero una mica el 
mateix, pensava que tenieu aquesta informació, si no és així us la fem arribar i si voleu que fem aquí una 
presentación. 

Pel que fa a les casetes d’Hort de la Vila, tindrem ocasió de parlar-ne a bastament, com saps aquest és un tema 
que a mi m’apasiona, i al que li dedico moltíssimes hores, crec que res més lluny de privilegiar ningú, no? i 
que les actuacions del Districte en aquest sentit han estat moltes, no només se us ha convidat  a una visita 
d’obres, si no que crec que s’ha estat informant puntualment, i en qualsevol cas en tindrem ocasió en aquest 
mateix Plenari de donar-vos totes les explicacions que siguin necessàries, només faltaria. Ara be, el tema del 
bar de copes m’ha sorprès molt, jo no hi he entrat mai en aquest espai això si que us ho puc garantir, no en 
tenia cap constància, de cada anunci d’activitat que es fa en aquest espai i rep immediatament una notificació 
de que no és pot dur a terme, aquesta no la tenia prou controlada, ara be, comparar aquesta activitat amb la 
parroquia de Santa Cecília m’ha semblat poc encertat però en qualsevol cas ho deixo en el teu criteri, però 
torna a ser el mateix, si hi ha una activitat molesta per algú, i algú la denuncia, nosaltres el que hem de fer 
doncs és anar allà, fer medicions, etc., i crec que estem pendents de  tenir una reunió amb el parroc, si no vaig 
errat, i en la que volieu asistir, estem pendents, perquè haviem en principi parlat amb el Fran Ribera, si no 
recordo malament, que ens muntava ell una reunió específica sobre aquesta qüestió. Respecte a si allò és una 
seu de la CUP, doncs en algun moment ho ha semblat, crec que encara vam ser més contundents en 
l’actuació, evidentment, el que no es podia tolerar és que precisament des d’un partit polític es convoqués 
públicament la gent en aquest lloc, i, per tant, crec que vam ser molt diligents en actuar molt ràpidament.  

Respecte a La Llosa, ja t’ho he comentat però si hi ha alguna qüestió doncs ho veiem, ens hem reunit, per cert, 
amb els comerciants, aquestes dades, o  sigui  en mitja hora de reunió ni hi havia 1.500 signatures dels 
comerciants, ni hi havia un 20% de baixa de l’activitat econòmica i, per tant, si hi ha alguna novetat en aquest 
aspecte, doncs, estem encantats també de tenir-la. A dia d’avui no tenim aquesta información, però en 
qualsevol cas, no vol dir que si hi ha qualsevol, i de fet, dono el meu compromís de si hi ha qualsevol  efecte 
negatiu sobre aquesta decisió que és reduir 40 places de La Llosa sobre la seva activitat comercial, doncs la 
valorarem, ja els dic que en fem seguiment amb ells mateixos.  

Respecte la vivenda, doncs absolutament d’acord, tenim la preocupació i aviat us anunciarem alguna 
intervenció important en el Districte per què hem trobat la solució i poder posar més habitatge, i quan la 
tinguem més concretada doncs us la explicarem.  

- Al Sr. Lliró: A banda de felicitar-te, has parlat del carrer Balmes, teniu el calendari, si voleu el repassem, 
cap problema, està tot com estava previst, no s’obrirà la part de dalt, el projecte s’ha fet sobre tot l’àmbit, no 
només l’àmbit on s’intervindrà.  

Sobre el Pla d’equipaments ja n’hem parlat.  

Sempre fas unes intervencions molt apocalíptiques sobre la senyora Colau, no?, no sóc la senyora Colau, 
soc Dani Mòdol que, també t’ho recordo, fa 9 mesos que estic en aquí, no dic que no sigui senyora Colau  
perquè no estic d’acord en res , però val la pena que t’adrecis a mi, l’Alcaldessa va de tenir a bé venir a visitar 
el Districte, que és una bona noticia. 

Pel que fa al reconeixement d’inversió més o menys, doncs, evidentment, ja saps que et diré, no?, vull dir que 
heu estat governant aquí 4 anys i heu invertit menys del que invertirem nosaltres, així que, per tant, suposo 
que el criteri que crec que tots compartim és que som un Districte infradotat, no?, i ja sé que direu que no, 
perquè les inversions indirectes i no sé què i tal, però el números són els números, i, per tant, sembla mentida 
que hagi d’arribar la senyora Colau al govern perquè s’inverteixi més a Sarrià, no?, és com bastant curiós. 
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Een qualsevol cas, ja us dic, jo us agrairia que us adreceu en a mi, que sóc el regidor executiu del Districte, i 
que per tant, aquí estic per respondre a totes les, les vostres qüestions.  

Despres, intervé el Sr. Del Llano, i diu: 

- Sobre l’ús del glifosat, està bé fer la pedagogía, tot i que el problema des del meu punt de vista no crec que 
sigui molt important però si que allà hi ha uns informadors repartits per tota la ciutat que van informant de 
diferents qüestions de civisme i la convivència i per tant doncs aquest tema pot ser un tema més en que 
informin i per tant ja donarem el missatge perquè doncs facin aquesta tasca més pedagògica en aquest sentit.  

- Sobre els gossos, efectivament, com m’ha dit el regidor, no deixarà d’haver-hi alternativa, per això és fa per 
fases perquè mentre tant no hi hagi l’àrea de gossos (que no és un pipican), és una àrea de gossos de gairebé 
1.000 metres quadrats, per tant és una cosa diferent a la que s’havia fet fins ara, per què tinguin alternativa. 

- D’això que l’Alcaldessa ve aquí per inaugurar una placa i reunir-se amb els seus amics, doncs ho sento molt 
però l’Alcaldessa l’altre dia va rebre una cistelleta de Pro Vida, i no crec que siguin precisament els de Pro 
Vida molt amics, i després també hi va haver una sèrie de queixes que no eren precisament del nostre àmbit, 
però bé, tot són punts de vista.  

- Sobre el que no hem fet res, caldria fer una retrospectiva el passat i anar mirant, però ara no és qüestió de 
tirar-nos trastos per sobre, però vull dir que venim d’una dinàmica del passat que hem intentat corregir, no no 
vol dir que ho hagin desatès, jo vaig fer unes declaracions, i si que en el moment d’anar acordant els 
pressupostos si podem fer més batalla per intentar tenir més dotació, i podria donar testimoni de persones que 
així van actuar. 

- El nit-bus del barri de Vallvidrera, va ser una realitat, i el Projecte radars s’ha estès, i, per tant, dona 
cobertura a molta gent gran. 

- El tema de les voreres dels carrers Balmes i Príncep d'Astúries, que és una queixa reiterada de la gent que no 
podia passar ni amb el cotxet, doncs també serà una realitat.  

- Les beques menjador han augmentat, són una altra realitat i podria continuar amb més llargs etc., vull dir 
que no és tant apocalíptic, sinó que les coses es van fent en la mesura del possible possible i el millor 
possible.  

Per acabar, el Sr. Martí passa de nou la paraula ara a alguns dels portaveus dels grups que han demanat 
intervenir, i al regidor del Districte: 
 
- El Sr. Casals, diu: Primer, una salvació, doncs m’agrada saber qui es qui i que Convergència i Unió ja no és 
Convergència i Unió, sinó que és el Grup Demócrata, i que no és Colau, sinó que és Dani Mòdol.  

Dit això, disculpes perque jo abans havia dit Convergència i Unió, i tan sols un molt curt tema, del Pla 
d’equipaments i del Pla de mobilitat, doncs no tinc present tenir el calendari exacte, fase per fase de cada quan 
toca fer les propostes (quina reunió hi ha, en quin lloc, etc.), si ens el pot fer arribar, perfecte, jo l’únic 
document que tinc del Pla d’equipaments és l’esborrany en qüestió que abans és comentava, si se’ns pot fer 
arribar tota la documentació d’aquests dos plans, perfecte, a l’hora que comparteixo el que crec deia el 
portaveu del grup Demòcrata, que estaria bé que aquest Pla d’equipaments es sotmetés a votació o debat en el 
si del Consell Plenari, suposo que en una mesura de govern. 

- El Sr. Ramirez, diu: Sí, gràcies, també molt breument, fer esment a un parell de de temes. En primer lloc el 
tema de l’àrea d’esbarjo da gossos de Piscines i Esports, doncs quan preguntava el tema de l’alternativa, 
bàsicament era perquè com que per la presentació que ha fet el conseller, deia que s’hi multarien les 
actuacions en el parc amb l’execució d’aquesta àrea, i que això sembla ser que anirà per lluny, perquè, si no 
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estic mal fixat, a partir la publicació en el BOP dels 10 projectes en les 10 àrees que superaven els 750 metres 
als 10 districtes de la ciutat de Barcelona es va retirar perquè havia un error material que s’ha subsanat i s’ha 
publicat una altra vegada fa una setmana o una setmana i mitja, i això suposo que endarrerirà l’execució 
també d’aquests projectes, no?, doncs si és així millor, però en qualsevol cas si s’han de decidir muntar en allà 
totes les actuacions que no deixem els usuaris de l’àrea d’esbarjo de gossos en aquest moments sense un espai 
on puguin anar els seus gossos perquè si no tindrem un problema en aquell barri.  

I pel que fa a les trobades amb l’Alcaldessa, després de les declaracions del conseller, doncs ja queda bastant 
clar que no va ser una trobada amb l’Alcaldessa, si no amb la representant del partit polític Barcelona  en 
Comú. 

- El Sr. Bello, diu: Muy brevemente, le agradezco sinceramente, Sr. Mòdol, que nos haya ofrecido, o tendido 
la mano para reunirnos y hablarlo. Yo le acepto el ofrecimiento, si quieren nos reunimos. Le aporto 
documentación que tengo (fotografías, vídeos, etc.), medios de prueba para que usted pueda hacer 
actuaciones. Así mismo quiero agradecerle que gracias a la determinación de Cs, pues ustedes, ayer, porque 
fue ayer que se reunieron con el párroco de Santa Cecília para dar una solución. Espero que vaya, ya se lo 
digo yo que nosotros lo sabemos, esperemos que haya servido esta reunión pues para dar una solución.  

También recordarle lo de la CUP: Vamos a ver, hubo una Comisión de Presidencia en febrero, donde el Sr.  
Pisarello lo comentó, es decir, que este conoce de ello, entonces, y tampoco es una  sorpresa porque ahora 
mismo un señor se ha presentado como la CUP. En su decargo, tengo que decirles que el señor Bernad parece 
que tenga dos caras, una vez es representante de los “joves”, otra vez es de la CUP, y uno bien bien no sabe 
exactamente a quien representa, pero no nos dejemos engañar, es decir, es la CUP y actua a través de una 
pseudo-associación y otras veces  a través “dels joves” para ejercer sus actividades, de hecho, el 3 de febrero, 
cuando usted llevó a los antidisturbios, quien iba a esa reunión es Maria Rovira, concejal de la CUP que por 
cierto iba acompañada de 50 personas, podriamos hablar del aforo porque 50 personas en este local es más 
que discutible. Y con respecto a La Llosa, bueno, simplemente decirle que participamos los tres consellers de 
Cs y también había otros consellers, que nos dijeron directamente que lo del parque ni hablar, y a partir de 
aquí hablamos de lo que queramos. 

- El Sr. Lliró, diu: Sí, molt breument, només assenyalar que també per fer una intervenció més curta i més 
ajustada, no he citat els temes concrets del barri de Sarrià perquè com sabeu, les 3 iniciatives que  presentem 
avui com a partit polític, totes 3  fan referència al barri de Sarrià, una, pel que fa a Hort de la Vila, i una altra 
pel que fa a la Sarrianenca. Aprofitem per donar tot el suport a la proposta de tenir un nou espai que s’adequi 
a la seva activitat. I, finalment, una pregunta sobre el procés participatiu de La Llosa de Sarrià. Dit això, el 
que em sorpren és que en l’últim Plenari, ja sé que fa  tres mesos, però a l’últim Plenari el govern va presentar 
aquí un pressupost d’una inversió de 47 milions d’euros d’ara fins a finals de mandat quan els números 
auditats i perfectament tancats dels exercicis anteriors diuen que el govern Trias va invertir a Sarrià-Sant 
Gervasi 74 milions d’euros, és a dir, no és que jo inventi el números, és que els números són aquests, el 
govern Trias té uns números que ja estan perfectament auditats perquè ja s’han tancat els seus, els seus 
exercicis, i els números que ha presentat el govern Colau són aquests, una inversió de 47 milions d’euros a 
Sarrià-Sant Gervasi. No és que aquí ningú s’inventi res, és que són els números que estan sobre el paper 
perfectament auditats i tancats. 

- El Sr. Mòdol, diu: Si ningú s’ha d’ofendre continuem. No sé si algú esperava valorar contrarèplica, si no és 
així continuem, d’acord? 

4. Part decisòria: Informes i proposicions dels grups polítics del Consell: 
 
4.1 INFORMAR la Modificació del Pla Especial d’Ordenació del col·legi OAK HOUSE SCHOOL, 
situat al carrer Sant Pere Claver, 12-18: 
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El Sr. Martí dona la paraula a la Sra. Boguñà per presentar aquest punt, amb la projecció d’un power point, i 
diu: Bona tarda, passariem a informar breument sobre la modificació del Pla Especial d’Ordenació del 
col·legi OAK HOUSE SCHOOL,  situat al carrer Sant Pere Claver, 12-18. Actualment aquest col·legi ja té un 
Pla Especial d’Ordenació del conjunt d’edificis que el formen, la titularitat és de la Fundació Privada OAK 
HOUSE, i els objectius principals d’aquesta petita modificació de planejament són corregir un error material 
que hi ha en el gàlib tres d’un dels blocs que especifica que seria de planta baixa quan en realitat era de planta 
baixa més ú, traspassar un sostre no consumit dels gàlibs dos i vuit en el gàlib aquest tres que seria el projecte 
que ara es realitzaria, i l’ampliació del perímetre regulador d’aquest gàlib només a planta soterrasant. Els 
paràmetres modificats en realitat serien l’edificabilitat que no s’ha executat dels gàlibs dos i vuit que serien 
143 metros que s’ampliarien en aquest gàlib tres, l’ocupació que s’ampliaria en 136 metres i l’augment 
d’ocupació  sobre sota rasant, perdó, que s’ampliaria en 156 metres.  
 
Aquest plànol que es veu és la ubicació de tots els edificis que conformen el col·legi, i el que està subratllat 
més em fosc seria el gàlib tres, a l’edifici aquest tres que s’enderroca que és a l’antic menjador i cuina, el  que 
es farà en aquest edifici serà una piscina sota rasant i més aules amb planta baixa en planta pis. En aquesta 
serien les les seccions dels blocs que hi han actualment. El que estaria a dalt i a mà esquerra seria l’edifici 
número 3, amb la situació de l’edifici, el nivell de la planta baixa es manté el que tenia el planejament 
anterior, aquest plànol marcaria la ordenació definitiva d’aquest bloc 3, què també està a dalt i a l’esquerra, 
que és més fosc. I aquesta seria una secció que es veu aquí a la piscina que estaria sota rasant, la planta baixa i 
la planta primera. Aquí ara veurem dos plànols de l’edifici, aquesta és la piscina aquesta sota rasant amb un 
espai de vestidor, aquesta seria la planta baixa i la planta primera que és una mica reduïda que té un forat que 
mira sobre la planta baixa, i després veurem un dibuix del que conformaria tot el conjunt. 
 
El Sr. Martí passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot, i, tots ells, per 
unanimitat, l’informen favorablement. 
 
En conseqüència, s’adopta l’acord següent: INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla 
Especial d’Ordenació del col·legi OAK HOUSE SCHOOL, situat al carrer Sant Pere Claver, 12-18, amb els 
vots favorables de tots els grups del Consell, per unanimitat (ERC, BComú-E-PSC, PPC, Cs i Grup 
Demòcrata). 
 
4.2 APROVAR la Medalla de la Dona del Districte 2017 a proposta del Consell de la Dona: 
 
El Sr. Martí dona la paraula al Sr. Del Llano per presentar aquest punt, i diu: Bé, doncs, és un moment 
especial del Plenari perquè, bé, exposem la deliberació de l’últim Consell de la Dona en que es va tractar 
aquest tema el passat 1 de febrer, es tracta de la candidatura aprovada en aquesta sessió. El procés d’elecció 
va comportar la presentació de fins a 11 candidatures, la qual cosa, aquest any, és un èxit de participació i van 
caldre, en el moment final de les diferents candidatures, doncs, dies votacions en què n’hi va haver una 
primera en que un triple empat a 4 vots i la segona votació doncs la candidatura finalista en va obtenir 6, i les 
altres dues en van tenir 5 entre les dues. La candidatura guanyadora va ser presentada per la senyora Eduré 
Vila, a qui agraïm l’esforç i les ganes de participar en aquest procés de reconéixement, i l’agraïment també el 
fem extensiu a la resta de persones i entitats que ens han han fet arribar les altres candidatures.  
La candidatura finalista és una persona veïna de Sarrià durant tota la seva vida, és concertista de piano i 
especialista de música de cambra, va iniciar els seus estudis musicals de ben jove i, fruit del seu talent, va 
obtenir el premi d’honor del grau superior de piano al Conservatori Superior de Música Barcelona. Les 
motivacions que van fer, que vàren empènyer el Consell de proposar en aquí, avui, com ha canviat a la 
Medalla a la Dona del Districte, doncs es justifica per la seva incansable i ampla trajectòria musical, tant pel 
que fa a la interpretació, com en l’àmbit de la docència. Ha format molts i grans musics, ha acompanyat a 
molts d’altres, ha actuat com a solista en diverses orquestres i ha fet nombrosos enregistraments per Catalunya 
Música, la Ràdio Nacional d’Espanya, la Televisió Espanyola, així mateix cal destacar el seu esperit 
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inconformista i de superació davant del fet que per conciliar la seva vida familiar va renunciar a la seva 
carrera professional, però va continuar fent classes particulars i millorant el seu talent.  
 
Més endavant, a finals dels anys 70, va començar a col·laborar amb la Orquestra Simfònica de Barcelona i el 
1985, em un procés de selecció en que va ser l’única dona, va guanyar la plaça de pianista titular de 
l’Orquestra, lloc que va mantenir fins la seva jubilació el 2003. La seva vitalitat fa que avui dia encara 
continuï fent concert s com a solista especialista en música de cambra. Per tot això i més com a pianista de 
referència de Barcelona, des del Consell de les Dones s’ha cregut encertat que sigui la senyora Maria Rosa 
Llorens la justa i mereixedora candidata a rebre el guardó Medalla la Dona del Districte aquest 2017. 
 
El Sr. Martí passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot: 
 
- El Sr. Casals, diu: Estem a favor com com sempre de la proposta del Consell de la Dona, i per què és 
evident que malgrat, diguéssim, la invisibilizació històrica del paper de la dona, no?, doncs ens obliga a fer i 
lliurar el guardó d’aquesta mena. Celebrem i acompanyem a l’Ajuntament històricament quan s’ha hagut de 
fer coses de l’estil, ho dic perquè és habitual aquests diez sentir a parlar i recorrent any rere any sobre si cal 
entregar una medalla a l’home, o si cal celebrar el dia de l’home, si cal que deixem de fer aquestes coses 
perquè les dones ja han aconseguit prou, i és important que seguim fent aquestes coses, és important i ara ho 
comentava el Sr. Del Llano, una dona més que va haver d’abandonar la seva vida laboral perquè era 
incompatible conciliar la vida laboral amb la amb la família i per tant, ens agradi o no, diguéssim, això 
continua passant a dia d’avui, i és massa poc habitual que això passi amb els homes i, en canvi, és 
preocupantment habitual que passi amb les doés. És important també aquest any com és en altres caos, en 
anys anteriors el paper cultural de l’entrega que fem aquest any, no?, i crec que és significatiu també el paper 
de les dones en el món de la cultura, i que aquest Ajuntament també es comprometi en promocionat el paper 
cultural, crec que és important. I per acabar, i fins que no tinguem una societat sense relacions de poder, sense 
que l’home estigui per sobre de la dona continuarem estan al costat de qualsevol Ajuntament que vulgui 
seguir fent iniciatives d’aquestes i sempre, i amb això també ens hem destacat, que no siguin propostes partits 
polítics. 

- El Sr. Valls, diu: Molt breument, com una altra any més, doncs, votarem a favor de la Medalla de la Dona, i 
també volem donar les gràcies als membres que comformen el Consell de la Dona del Districte i que, per tant, 
han fet una gran tasca, i també felicitar a la cindidatura guanyadora, la senyora Maria Rosa Llorens, i un 
any més, des del Partit Popular agraïm aquest guardó tant important pel Districte i també per les dones del 
Districte que es mereixen un recoéixement any rere any. 

- El Sr. Bello, diu: Vot favorable. 
 
- La Sra. Cantin, diu: Sí, votarem favorablement, i ens sumem a la felicitació com no pot ser d’una altra 
manera, pel guardó que aquest any recau en la Maria Rosa Llorens i, com cada any, perquè creiem que és de 
rebut, volem fer el reconeixement i també el nostre agraïment al Consell de les Dones del Districte, espai de 
trobada d’homes i de dones sensibles en la igualtat d’oportunitats, i des d’on s’imposa tot allò que sigui la 
visualització dels models femenins que encara ens fan tanta falta. Em plau, en aquest punt, poder saludar a la 
Carme Pérez i al Joan Zarón que ens consta que són lluitadors pr aquesta causa, felicitar-nos tots plegats 
també perquè aquesta qüestió és cada vegada més i més compartida per tothom, homes i dones, estem fent un 
camí que ve d’un prisma més sectorial dels primers feminismes i ara, cada vegada, és d’una implicació més 
global de tota la societat. I aquest ha estat sempre el nostres full de ruta, el nostre model, la implicació de 
tothom per aconseguir les igualtats, la de les dones i la de qualsevol altre col·lectiu, és l’única manera 
d’aconseguir-ho si ho fem tots junts. Per acabar voldria fer només dues coses: Una declaració i l’altre un prec 
al govern. El grup Demòcrata ens declarem hereus del llegat de totes les dones de medalla de Sarrià-Sant 
Gervasi que va començar el 1996 i arriba fins a dia d’avui, i, per això, ens creiem responsables de la seva 
visibilitat i la seva perdurabilitat. Els seus noms són, de la més actual la més antiga: la Rosa Maria Oliu, la 
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Mercè Leon, la Pilar Bayés, la Mercè Caselles Rollan, la Flora Miserachs Vidal, la Roser Ponsati Capdevila,  
la Maria Concepció Folch Arnau, la Maria Dolors Bonal i Fargas, la Rosa Maria Campillo, la Tin Campus, la 
Mercè Bullit, la Lluïsa Granero, la Rosa Ponsà, la Montserrat Corét, la Carme Romeu, la Lourdes Cuní, 
l’Angelina Trallero, l’Anna Beiga, l’Aurora Dias, la Carme Aimerich, la Carme Serrallonga i l’Elisabet 
Bonreclif, i el prec al govern és que a Sarrià-Sant Gervasi hi tenim una perla què és la publicació “Dones de 
Medalla”, aquesta publicació sorgeix de la feina i de l’impuls del Consell de les Dones, i que va començar  a 
l’abril del 2009. Aquest llibre varecollir totes les guardonades de tots els anys i els seus perfils estan recollits 
elaborats per altres dones, per tant és una lectura molt interessant de fer. Va ser tal l’èxit, que el 2012 va 
haver-hi una segona edició d’aquest llibre. Donat que els darrers 5 anys no estan inclosos i ha hagut 6 dones, 
6 senyorasses impressionants que falten incloure i aquest any serà la setena, creiem que seria bo, donat que el 
mandat passat el nostre grup va fer una reserva pressupostària per poder fer una nova publicació d’aquell 
llibre amb les dones que faltaven, doncs, volem demanar al govern que creiem que seria de justícia, de fet, és 
de justícia que tingui aquesta inversió que, al final, el que fa és honorar en definitiva a tothom en aquest 
Districte de Sarria-Sant Gervasi.  

- El Sr. Del Llano, diu: Vot favorable. 
 
En conseqüència, s’adopta l’acord següent: APROVAR la Medalla de la Dona del Districte 2017 a favor de 
la Sra. Maria Rosa Llorens Tortosa, a proposta del Consell de Dones, amb els vots favorables de tots els 
grups del Consell, per unanimitat (ERC, BComú-E-PSC, PPC, Cs i Grup Demòcrata). 
 
4.3 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell: 

 
4.3.1 Proposició del Grup Municipal d’ERC: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que 
es convocarà, en un termini de quatre mesos, a veïns, teixit associatiu i partits polítics per informar de 
quina serà la proposta de reforma definitiva del carrer Balmes, entre la plaça Molina i la plaça Joaquim 
Folguera: 
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Casals, per presentar dita proposició, i diu: Sí, moltes gràcies president, 
s’ha comentat en anteriors punts, també en el punt de l’informe del regidor, i versa sobre la reforma del carrer 
Balmes. Som conscients que en l’anterior mandat en especial es reunia un grup de treball amb veïns, patits 
polítics i demés a principis d’aquest mandat  aluna reunió també es va donar sobre això. És cert que porta 
temps sense reunir-s’hi, entenem que en els últims espais de participació el govern no ha acabat de deixar 
clara quina era la última proposta sobre la reforma que acabaria sent el carrer Balmes, els matisos de pintura 
que comentàvem abans, etc., atès que encara no existeix aquest projecte definitiu, la nostra proposició és que 
el Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que es convocarà en un termini de 4 mesos a veïns, 
teixit associatiu, partits polítics per informar de quina serà la proposta de forma definitiva. 

El Sr. Martí passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot: 
 
- El Sr. Mòdol, diu: El calendari que esteu proposant va més enllà del que teníem previst i, per tant, és una 
mica estrany com contestar-lo, diguem, perquè, en principi, perquè el que estava previst és que abans de 4 
mesos ja ens veiem, per tant, podem acceptar la la la proposició, diguem, però la concreció sobre la que 
demanes del projecte, crec que és la fase en la que estem, és a dir, quan acabem el periode executiu us el 
presentem, per tant, no tenim cap cap inconvenient.  

- El Sr. Guillén, diu: Sí, gràcies, president, bona nit a tothom, des del grup Popular, ens posicionem a favor 
d’aquesta proposició del grup d’ERC, creiem que ja existía a l’anterior mandat un grup motor, ja es van fer  
aquestes reunions, i seria bo que el govern actual continués en aquesta línia, és a dir, ja havia quedat clara la 
inversió que es faria al carrer Balmes, des de l’anterior mandat, i seria bo donar-se pressa per part del grup 
que governa a fer les, més que reunions, a fer les obres que van des de plaça Molina fins a la plaça Joaquim 
Folguera. Tanmateix creiem que seria bo un termini abans de 4 mesos, perquè 4 mesos seria si contem des 



 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

39 

 

d’avui, mitjans de juliol, sí que seria bo convocar aquesta reunió abans de 4 mesos. El govern va fer alguna 
proposta, una prèvia, sóc membre de la Comissió de seguiment del Farró, i van passar espècie de video i es 
van proposar unes imatges d’uns contenidors que anirien a una part del carrer, una part de Galvany, una part 
del Farró, també seria bo aquesta reunió del grup de treball aclarir aquests temes, ja que creiem que  afecta a 
ambdues bandes del carrer Balmes, no únicament a una banda (que seria la part de Galvany). Per tant per part 
nostra donarem suport a la presentació presentada.  

- La Sra. Escofet, diu: Hola, bona nit a tothom, el grup municipal de Cs votarà favorablement a aquesta 
proposició, ja que creiem que és una mesura de transparència que garanteix el dret de ser informats a veïns, al 
teixit associatiu, als partits polítics sobre la reforma definitiva del carrer Balmes entre plaça Molina i plaça 
Joaquim Folguera. 

- El Sr. Lliró, diu: Sí, també votarem a favor, vull posar molt èmfasi amb el tema del sentit de circulació, és a 
dir, aquest és segurament el problema que més preocupa els veïns, especialment els veïns del Putxet perquè el 
fet de tenir doble carril de circulació per ells és bàsic per poder entrar i sortir de casa seva i del seu barri i, per 
experiència, diguem-ne, com a grup que ja vam impulsar en el passat mandat, la qüestió de la reforma carrer 
Balmes, som conscients que aquest és un punt que no és senzill i, per tant, jo crec que com més transparència 
hi hagu, més diàleg hi hagi entre tots doncs molt millor. És molt nécessari aquest grup que es proposa 
precisament per això, sobretot per abordar quina és la mobilitat dels veïns que queden més directament 
afectats pel sentit de circulació del cargol Balmes. 

En conseqüència, s’adopta l’acord següent: APROVAR la proposició presentada pel grup d’ERC (El 
Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que es convocarà, en un termini de quatre mesos, a 
veïns, teixit associatiu i partits polítics per informar de quina serà la proposta de reforma definitiva del 
carrer Balmes, entre la plaça Molina i la plaça Joaquim Folguera), amb els vots favorables de tots els grups 
del Consell, per unanimitat (ERC, BComú-E-PSC, PPC, Cs i Grup Demòcrata). 
 
4.3.2 Proposició del Grup Municipal del PPC: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda 
instar al govern municipal al desplegament i implementació de la totalitat de la nova xarxa ortogonal de 
bus, amb la incorporació de la línia D30 amb recorregut per l’avinguda Diagonal, en el tram que afecta al 
Districte: 
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Ramirez, per presentar dita proposició, i diu: Sí, gràcies, president, és 
una proposició sobre el desplegament de la 5a fase de xarxa ortogonal que abans ha fet referència el informe 
del regidor. Des de la seva implantació el 2011, respecte el desplegament de la xarxa ortogonal, sempre en 
l’Ajuntament de Barcelona va imperar el consens i l’acord municipal. Es va assolir una, un consens i es va 
acordar per una mica de tots els grups de posar en funcionament aquesta xarxa, de quines eren les línies que 
havíem d’oferir aquesta nova xarxa de bus i en qualsevol cas, tot i que tinguessin diferents noms, coincidíem 
en el mateix concepte i en el mateix projecte. Bàsicament, les principals característiques d’aquesta xarxa eren 
que era més senzilla, donava més conductivitat a la xarxa de bus, més orientada també a la demanda, 
millorava substancialment la freqüència de pas, així com com la velocitat comercial i per altra banda oferia 
una millor capacitat als seus usuaris. Ara, sembla que el govern municipal  descarta una d’aquestes línies, 
concretament la línia D30, que és el que fa el su recorregut per l’avinguda Diagonal i que té una afectació 
important a un carrer, com és l’avinguda Diagonal que en una part afecta el Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
D’altra banda també creiem que és una línia que si no hi és afectarà en el seu conjunt al total de la xarxa, 
doncs, en ser una línia de les de les 3 diagonals que hi havien projectades, aquesta línia donava bastanta 
cobertura d’interconéxió amb la resta de línies de ciutat. I el motiu no és altre que el govern municipal, que el 
govern municipal s’ha decantat i ha sigut prioritari el desplegament del tramvia per la Diagonal.  

Entenem que aquesta decisió el que fa és comprometre el bon funcionament de la xarxa ortogonal, una xarxa 
de transport de capacitat d’autobús a Barcelona, doncs es tracta, com deia abans, d’una de les línies que 
espunjava tota la nova xarxa de bus. I vull recordar que en el passat va haver-hi una consulta ciutadana prou 
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important en la que el 80% de la de ciutadania va decidir que no volia el tramvia per aquesta via. Podem 
veure, a més, que l’avinguda Diagonal és dels corredors de la ciutat de Barcelona que més demanda observa, i 
no ho diem nosaltres, també ho diuen els els tècnics de l’estudi inicial de la xarxa ortogonal, on es posa de 
manifest en l’anàlisi de les seves càrregues i l’ocupació de la xarxa de bus que aquestes línies transcorren per 
l’avinguda Diagonal tenen una ocupació d’hora punta per damunt del punt de saturació, la qual cosa obliga a 
incrementar les freqüències en aquest tronc i fins i tot els tècnics ja ens informaven que en aquesta en aquesta 
via, l’avinguda Diagonal, s’havia d’incrementar la freqüència del servei d’autobús. En aquest cas, a més, el 
govern municipal no té el consens polític suficient per engegar el tramvia per la Diagonal i posar marxar a la 
xarxa d’autobusos amb la seva nova configuració. Per això lo que demanem des del grup municipal Popular, 
és que el Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acordi instar el govern minucipal el desplagament i 
implementació de la totalitat de la nova xarxa incloent aquesta nova línia que és la D30, que passa per 
l’avinguda Diagonal  

El Sr. Martí passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot: 
 
- El Sr. Del Llano, diu: No votem a favor d’aquesta proposició, perquè la voluntat és desplegar el tramvia, 
com bé se sap, però el fet és que el desplegament de la cinquena fase no deixa descobert a la Diagonal per què 
totes les línies que donin servei actualment continua funcionant i per què, a més, hi ha un Pla director 
d’infraestructures de l’ATM 2011 2020 que preveu el desplegament del tramvia per la Diagonal.  

- El Sr. Casals, diu: En algun moment m’he perdut entre la proposició i la resposta perquè jo creia que 
parlàvem de la xarxa ortogonal i no del tramvia, però, per tant, em limito a respondre de la xarxa ortogonal, 
on votarem a favor perquè és conegut que ERC sempre ha estat a favor de la xarxa ortogonal, i perquè crec 
que són compatibles les dues propostes de part, i si voleu entrenar al tema del tramvia, un altre dia amb calma.  

- El Sr. Miret, diu: Sí, buenas noches, nosotros vamos a votar a favor, pero me sabe mal decirlo, ya lo has 
visto, no escuchan, tenemos un gobierno que no escucha, un gobierno al que le gustan los procesos 
participativos que son más procesos, yo les llamaría pantimaninos, patomimaninos, no, no, no, ya no me sale 
la palabra, realmente es un gobierno que no escucha, está hablando todos los días de estas cosas y luego, al 
final, hace lo que le da la gana sin un tipo de consenso.  

- El Sr. Lliró, diu: Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposició, de fet, sense anar més lluny,  
aquesta setmana es presentava, en la línia del que es comentava, un estudi de la Universitat de Barcelona que 
desaconsella fortament, tant pel que representa d’inversió, pels problemes que comporta mobilitat la 
implantació del tramvia a tot el tram de la Diagonal, i, en canvi, la nostra proposta sempre ha estat, 
precisament, implantar el bus elèctric que faci exactament el mateix circuït sense necessitat d’obres, sense 
afectacions a la mobilitat i d’una amanida molt més flexible i molt més adaptables a una ciutat de, diguem-ne, 
en moviment, com és la de Barcelona, per tant, en aquest sentit, la línia de bus que proposa el Partit Popular 
en aquesta proposició va, precisament, en la mateixa direcció que és la nostra proposta, que és un bus elèctric 
de gran capacitat que doni servei a tota la Diagonal. 

El Sr. Ramirez intervé de nou, i diu: Sí, bàsicamét, gràcies president, només per agrair el suport de gran part 
dels grups d’aquest Consell Plenari, que permetrà que s’aprovi aquesta proposició, i dir-li al representant del 
govern de que si el tramvia ells pensen que és la solució, haurien d’escoltar més a la ciutadania, als tècnics. I 
per altra banda, què pensa en fer si treuen l’autobusos de l’avinguda Diagonal mentre es fan les obres del 
tramvia, perquè indubtablement, una via tan important com aquesta, quedarà fora de servei, i una línia tan 
important com la de D3 que lo que feia era interconéctar la resta de la xarxa ortogonal quedarà sense servei 
per totes les nostres veïns i farà una fractura prou important entre el Districte de Sarrià i el Districte de 
l’Eixample.  

Per acabar, el Sr. Del Llano intervé de nou, i diu: Que no fem cas a la ciutadania?, laFAVB mateixa està a 
favor del tramvia. 
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En conseqüència, s’adopta l’acord següent: APROVAR la proposició presentada pel grup del PPC (El 
Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda instar al govern municipal al desplegament i 
implementació de la totalitat de la nova xarxa ortogonal de bus, amb la incorporació de la línia D30 amb 
recorregut per l’avinguda Diagonal, en el tram que afecta al Districte), amb els vots favorables dels grups 
del Consell del PPC, d’ERC, de Cs i Grup Demòcrata, i desfavorable del grup de BComú-E-PSC. 
 
4.3.3 Proposició del Grup Municipal CIUTADANS-Cs: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
acorda que en el termini màxim de dos mesos es convoqui i formalitzi un grup de treball entre els diversos 
grups polítics amb representació al Districte, el propi govern i representants de la Fundació Privada del 
RDC Espanyol de Barcelona per que, entre altres ítems, fixi un calendari d’una primera exposició 
itinerant amb la història del Club en els diversos centres cívics i altres possibles equipaments del Districte: 
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Miret, per presentar dita proposició, i diu: Muchas gracias, presidente, 
cuando nacimos ya existía, cuando nos muramos seguramente seguirà aquí, estamos hablando del RCD 
Espanyol, un club que és centenario, de esos más de 100 años que està ese club en marcha, 70 años o más han 
transcurrido en Sarrià. El estadio de la carretera de Sarrià se inauguró en el año 1923 y fue derribado en 1987. 
No solamente esto, nosotros somos fundadores (el club) de la Liga y de la Copa del Rey, en aquellos 
momentos no era la Copa del Rey, pero bueno, de la Copa. Los primeros goles de la Liga y la Copa se 
marcaron en el estadio  de la Carretera de Sarrià, y fueron marcados por jugadores del Espanyol. EL estadio 
de Sarrià era conocido en España y en el mundo entero, solamente hace falta recordar que en el Mundial de 
España de 1982, los mejores partidos que se jugaron en ese Mundial se jugaron en el estadio de la Carretera 
de Sarrià. Todos, los mayores, nos podemos acordar de la Argentina de Maradona y de Ardiles, del Brasil de 
Zico y Raí, o de la Italia de Dino Zoff y Paolo Rossi. Por todo ello queremos recuperar el  Espanyol para 
Sarrià, queremos conmemorar a una de las instituciones más representativas importantes que ha dado este 
Distrito, queremos que el Distrito, sus representantes y el club, se impliquen conjuntamente para recuperar el 
vínculo existente entre ellos. Nos hemos reunido con la Fundación del club y hemos llegado a puerto y, en 
esos acuerdos, hemos llegado, hemos decidido que estamos convencidos que tenemos que estar todos los 
grupos implicados. Por ello, esta noche, queremos proponer que en el plazo máximo de 2 meses se convoque 
y se formalice un grupo de trabajo entre los diversos grupos políticos con representación en el Distrito, el 
propio Gobierno y el representante de la Fundación privada Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, para 
que fijemos un calendario de una primera exposición itinerante con la historia del club en los diversos centros 
cívicos que hay en el Distrito o en otros posibles enclavamientos, gracias. 

El Sr. Martí passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot: 
 
- El Sr. Mòdol, diu: Bueno, por el tono de la intervención ya he visto que eres del Barça, evidentemente 
cualquier asociación deportiva, cualquier entidad del Distrito, y para los que somos del barrio toda la vida,  
tenemos que apoyar esta iniciativa y cualquier otra que venga, y por tanto, evidentemente votaremos a favor y 
nos pondremos en marcha, con lo que nos pondremos en contacto directamente con el club para ver qué es lo 
que se quiere llevar a cabo y para dotar de recursos que, en principio, por lo que entiendo, es dotar de espacios 
para que se pueda, ¿no?, llevar a cabo esta exposición, pues eso, estaremos siempre a favor de esta iniciativa y 
cualquier otra que ponga en valor pues la historia del Distrito y la historia de esta entidad. 

- El Sr. Casals, diu: Moltes gràcies, president, entenc que l’afició del conseller portaveu està a twitter i la 
d’algun altre conseller estan a algun club de futbol, que no té pinta de ser el Barça, com deia el regidor, així 
que nosaltres ens abstindrem, doncs crec que hi ha grups de treball bastant més urgents en el Districte, i de 
problemàtiques que crec que sortiran en la resta del Plenari, com per haver de centrar un grup de treball en 
debatre això. Crec que si la Fundació privada en qüestió volia fer això era tan fàcil com emplaçant  
l’Ajuntament a fer-ho, no hi hauria d’haver complicació. A part, fer-ho en una Fundació privada d’un club 
que no és ni al Districte, ni a la ciutat tampoc, no sé si té molta vinculació a dia d’avui, i que no és una entitat  
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si no que és un club esportiu i, per acabar, no crec que els homenatges amb la placa pertinent que hi ha, en 
l’espai pertinent, i tal, ja es van fer en el seu moment. Que si ara es vol fer un repàs històric, doncs que es 
posin en contacte amb els centres cívics, que són qui programen això, i no crec que hagi de passar per un 
Plenari. 

- El Sr. Ramirez, diu: Sí, gràcies president, el RCD Espanyol és una societat anònima catalana, fundada a la 
ciutat de Barcelona a l’octubre del 1900, i és avui en dia un dels clubs de futbol més antics de la Lliga 
espanyola. Des de la seva fundació ha estat estretament a la ciutat de Barcelona, també al barri de Sarrià, s’ha 
de dir que l’estadi més important i que forma part de la història d’aquest club, d’aquesta entitat ha estat sens 
dubte el estadi de Sarrià, on va disputar els seus partits des de 1923 fins el 1997 (any del seu enderrocament). 
En aquest sentit i amb coherència al que sempre hem demanat des del grup municipal Popular, en el seu dia 
van ja demanar una placa commemorativa, no la que hi ha ara, perquè deixa bastant que desitjar al que 
realment li correspon al club, hi ha altres iniciatives que estem portant i que estan en marxa a les xarxes 
socials, per exemple, una iniciativa a change.org recollint multitud de signatures en aquest sentit, en 
coherència i en commemoració del 20 aniversari de l’enderroc  del camp de futbol del RCD Espanyol en 
aquest Districte, així que com no podria ser d’una altra manera, donarem suport a aquesta proposició, i 
manifestar el nostre reconeixement al RCD Espanyol com a entitat vinculada a la ciutat des de la seva 
fundació, i a favor d’aquesta commemoració que se’ns proposa, així com aquesta exposició itinerant.  

- El Sr. Lliró, diu: Vot favorable 

El Sr. Miret intervé de nou, i diu: Si, bueno, quiero dar la gracias a todos los grupos, seguramente, pues, 
extensivo de parte del RCD Espanyol, y curioso lo que dice el compañero de ERC, si no quieres participar, no 
te preocupes, avisaremos a vuestro portavoz del Parlamento español, el señor Gabriel Rufián, a ver si se 
quiere sumar él también a este grupo de trabajo, gracias. 

Per acabar, el Sr. Casals intervé de nou, i diu: Més que res perquè aquell cap de setmana el dia que ho 
presentaven, havia estat present el vice-president del govern i president del partit, havia estat veient el partit 
de l’Espanyol, però simplement vull manifestar que crec, sincerament, que el Gabriel Rufián no estaria molt 
content d’acompanyar-vos en reunions com aquestes, començant per que el següent emplaçament després de 
Sarrià va ser Montjuïc, on es va assassinar a Companys per allà el voltant i vostès no el condemnen. 

En conseqüència, s’adopta l’acord següent: APROVAR la proposició presentada pel grup de Cs (El Consell 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que en el termini màxim de dos mesos es convoqui i formalitzi 
un grup de treball entre els diversos grups polítics amb representació al Districte, el propi govern i 
representants de la Fundació Privada del RDC Espanyol de Barcelona per que, entre altres ítems, fixi un 
calendari d’una primera exposició itinerant amb la història del Club en els diversos centres cívics i altres 
possibles equipaments del Districte), amb els vots favorables dels grups del Consell de Cs, de BComú-E-
PSC, del PPC, i del Grup Demòcrata, i l’abstenció del grup d’ERC. 
 
4.3.4 Proposició del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió.Demòcrates): El Consell del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal impedeixi l’accés ciutadà a la finca de propietat 
municipal del carrer Hort de la Vila número 29 i que procedeixi a efectuar les reformes oportunes perquè 
aquest espai pugui esdevenir el més aviat possible un equipament municipal al servei de tota la ciutadania: 
 
El Sr. Martí passa la paraula al Lliró, per presentar dita proposició, i diu: Sí, breument perquè és un tema que 
ja s’ha comentat en el torn de preguntes dels assistents, i, a més, també s’ha comentat a bastament a l’informe 
del regidor, però nosaltres volíem proposar o portar en aquest Plenari una proposició per que quedés clar el 
posicionament del govern en relació ala finca de propietat municipal d’Hort de la Vila número 29. S’ha de 
tenir en compte i s’ha de remarcar especialment que aquesta és una finca de propietat municipal que durant un 
temps ha estat ocupada, finca de propietat municipal vol dir que és propietat de tots els veïns i que, d’alguna 
manera, està pagada amb els diners de tots, i que, per tant, qualsevol ús privat d’una finca de propietat 
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municipal al final és un atac contra el que és la ciutadania de tots plegats que tenim dret a utilitzar lògicament 
de forma lliure els els equipaments que són de propietat municipal.  

Molt amablement, el govern, fa uns mesos ens va convidar a poder visitar la casa per dins, i com vam poder 
constatar, com s’ha comentat també, és una casa que està francament en mal estat, fins i tot els tècnics i els  
polítics, deien que hi havia alguns elements per això és la casa i que, per tant, és una casa que s’hi ha d’anar 
en compte. Per tant hi ha un altre element, que és el de la seguretat, que també té afectacions directes sobre 
aquesta finca i, si sumem, primer, que és una finca de propietat municipal i que, per tant, ha de d’anar 
destinada a un ús que sigui per tots els veïns i veïés del Districte i del barri de Sarrià, i si sumem, a més a més, 
el factor de risc, doncs que és tancar-la fins que es repari i pugui ser utilitzada per fer-hi un equipament 
municipal  que el pugui utilitzar tothom, per exemple, la gent de la Sarrianenca que avui mateix han vingut 
aquí per dir que volen un espai per la cultura la festa popular, que crec sincerament, i és una opinió personal, 
que seria un espai fantàstic per aquestes aquestes entitats un cop estigués fet i fins aleshores en aquest espai 
que proposem avui en aquest aquest Consell Plenari. La qüestió és que entenem que és una finca que ha 
d’estar tancada, que l’Ajuntament ha de començar, com més aviat millor, a fer les reformes oportunes, perquè 
tan aviat com sigui possible sigui un espai per ús de tots els veïns i veïnes de Sarrià-Sant Gervasi. Per això 
que la nostra preposició diu que el Consell del Districte Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal 
impedeixi l’accés ciutadà a la finca de propietat municipal del carrer Hort de la Vila número 29 per tal que es 
puguin procedir a fer-hi les reformes oportués perquè aquest espai pugui esdevenir, al més aviat possible, un 
equipament municipal servei de tota la ciutadania. 

El Sr. Martí passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot: 
 
- El Sr. Mòdol, diu: Bé, em passa una mica com en la proposta que ha fet ERC sobre la reunió al grup de 
treball del carrer Balmes, és a dir, ens esteu demanant coses que ja fem, i, per tant, crec que, a més, aquest és 
un punt que es va tractar en la Comissió d’urbanisme de l’Ajuntament, a Casa Gran, en aquest cas a preguntes 
del regidor Jordi Martí, va respondre la meva companya la Montserrat Ballarín, per tant, crec que les 
actuacions tècniques administratives per fer la gestió écessàries per impedir la presència de persones a la finca 
ja s’estan portant a terme totes, és a dir, totes. Si voleu més detalls, no tenim cap inconvenient en donar-vos-
les. El que és cert, és que impedir l’accés requereix de tot un seguit de qüestions quan una casa està ocupada i 
que aquests aquestes accions també s’han donat totes, però per tant, entenc que quan dius que es prohibeixi 
l’accés al ciutadà, el que vols dir és que no s’hauria d’accedir en aquest edifici per l’estat en que es troba i de 
fet, i totes aquestes accions ja les estem fent i per tant no hi tenim cap cap inconvenient en votar absolutament 
a favor de la proposta que feu, però reiterar-vos que totes aquestes accions s’estan duent a terme, que no és 
fàcil, perquè la situació com conéixeu és complexa, per tant, votarem a favor, però si teniu necessitat de 
qualsevol altra informació, aquí estem. S’han iniciat tots els tràmits en aquest sentit, us actualizo la darrera 
qüestió que ha sorgit, què és que aquest grup de joves, doncs, a través d’Internet, em penso, fan una recolecta, 
Verkami, sí per arreglar l’edifici on hi havien fotografies on semblar que seria alterant l’estat de l’edifici, i, 
per tant, el que hem fet és automàticament aturar l’encàrrec del projecte de rehabilitació de l’edifici perquè, 
com sabeu, un contracte d’aquestes característiques és molt important per saber l’estat original de l’edifici i 
l’estat final,  per tant, com que hi ha hagut una alteració de l’estructura de la coberta de l’edifici, tal com ens 
mostràven les fotografíes, hem de replantejar l’encàrrec tècnic que havíem fet, i, per tant, hem de ser curosos, 
evidentment, no amb aquestes qüestions i, per tant, la última és, com sabeu, que el dia d’avui, s’ha suspès 
l’encàrrec a La Col (els tècnics redactors d’aquest projecte), i, mentre tant, fins que no sapiguem quin és 
l’estat real de l’edifici, perquè ha estat alterat sense el nostre consentiment durant tot aquest temps, aquesta és 
la situació en la que ens trobem a dia d’avui, primer, la seguretat, ja ho sabeu, la defensa de lo públic per tots, 
evidentment, i en aquesta línia considerem i, per tant, doncs estem a favor de la vostra proposta.  

- El Sr. Casals, diu: Ens abstindrem, tot i poder compartir part del relat, ja ho sap el grup Demòcrata, doncs 
entenem que és una què és una manera encoberta de fer fora els joves, i per això segurament no ho compartim 
tant, no entrarem en el joc aquest, així que ja s’ha donat en altres casos i sempre hem votat i ens hem 
manifestat així, i, per tant, no sorprèn tampoc i també doncs lamentant-ho. En la línia del que comentava ara 
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el regidor, el que si és important és que es facin aquestes obres, en la línia del que s’ha comentat en el primer 
punt de l’ordre del dia, doncs lamentem que un any i mig, gairebé després de que s’hagi produït aquesta 
ocupació i que, per tant, l’edifici d’Hort de la Vila núm. 29 estiguin en el punt de l’ordre del dia, 
recurrentment, dels plenaris, doncs encara no sé han fet aquestes obres d’adeqüació i, per tant, si pot ser que 
es facin en la màxima brevetat possible entès que, diguéssim, el Districte necessita aquests aquipaments i 
aquests espais.  
 
- El Sr. Ramírez, diu: Si, gràcies president, jo, si em premet, si ho troba adient, i el regidor està d’acord, 
tenim un seguiment d’una proposta aprovada anteriorment que va en aquest sentit i que tracta sobre el mateix 
tema, però per economia processal i estalviar temps, si volen, si em vol tornar la resposta després en la rèplica 
o alguna cosa, és pràcticament la nostra proposta és en el mateix sentit, és una que es va aprovar el mes de 
març 2016, en qualsevol cas, la donaria per subsanada en aquest mateix tema. Nosaltres donarem suport, com 
no podia ser d’una altra manera, i votarem favorablement a la proposta del grup Demòcrata, primer, perquè 
vam presentar una proposta molt similar, ara s’incorporen nous fets, però també estem d’acord en què no es 
produeixi l’accés a les  ciutadans i ciutadaés a aquesta finca, atenent els informes tècnics i la manca de 
seguretat d’aquesta finca. I, per altra banda, tan ràpid com sigui posible, es faci el procés participatiu i es doni 
un ús pels ciutadans d’aquest Districte. El que passa també és que és veritat que el govern minucipal ho té una 
mica complicat, en el sentit de que en el seu dia va permetre aquesta ocupació i ara tenen el problemes que 
tenen, perquè vull recordar que per part de la Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, dins de les 
primeres 24 hores de l’ocupació d’aquell immoble, és a dir, el dia 11 de desembre de 2015, es va incoar un 
expedient de recuperació de possessió, però el llavors regidor executiu del Districte, Sr. Pisarello, no va 
executar aquest expedient, i va permetre la ocupació de les persones que havien ocupen de forma il·legal 
aquest espai, malgrat la situació en la que es trobava de deteriorament aquesta finques.  

Els incompliments han estan sistemàtics, abans el regidor això ho diu, parlava de que cada vegada que hi ha 
una activitat, hi ha una notificació als ocupants d’aquest espai, a mi m’agradaria sapiguer quantes sancions 
s’han imposat o quants expedients s’han incoat contra els ocupants per fer activitats il·legals (per tindre 
consum de begudes alcohòliques, vendre de begudes alcohòliques, fer concerts de música, o fer activitats que 
no estan contemplades), i, en qualsevol cas, mirant de buscar una sortida legal perquè d’alguna manera es 
pugui fer fora aquesta gent, encara que sigui per la via d’urgència, per un tema de seguretat. Crec que aquí hi 
ha informes que evidencien, perfectament, que la seguretat no és la més adient per aquest espai i crec que es 
podria prendre alguna mesura molt més activa, en el sentit de que es podria precintar i impedir l’accés dels 
ocupants d’aquesta finca. A més, aquí també s’ha de denunciar que, malgrat nosaltres vam fer una visita amb 
l’equip de govern d’aquesta finca, i vam poder veure, en primera persona, en quina situació es trobava la 
finca, uns dies després, concretament el 3 de febrer, es va anunciar un acte polític per part d’una entitat, com 
és Arran, i com és el grup municipal de les CUP en aquest espai, el que semblava que inicialment s’anava a 
prohibir, finalment es va fer el xantatge de la CUP una altra vegada i el xantatge dels ocupants d’aquesta 
finca, i se’ls va deixar entrar, amb el risc que això comportava, perquè més d’una cinquantena de persones 
van estar en aquest espai quan no estan les situacions com per poder acollir aquestes persones. En qualsevol 
cas, el que demanaríem és que és fes complir la llei, no es cedeixi al xantatge i a la burla de la llei que hi ha 
per part d’aquests grups antisistema, i el més ràpid més ràpid que es pugui, es facin aquestes gestions per 
deixar lliure aquesta finca, es pugui posar a disposició i se li doni un ús veïnal. Per això donem suport a 
aquesta iniciativa que presenta el grup Demòcrata. 

- El Sr. Bello, diu: Nuestro grupo da pleno apoyo a la  propuesta del grupo Demócrata, no solamente por lo 
que hemos adelantado antes, cuando valoraba el discurso del regidor de que hemos asistido por una invitación 
en que nos pusieron casco, porque el edificio se caía, si no quería añadir un hecho de riesgo más que parece 
ser que no se ha valorado en su integridad, y es que estamos hablando todo el rato de las casas d’Hort de la 
Vila número 29, y nos olvidamos del número 27. El número 27, para los vecinos que no lo sepan, es una casa 
que antiguamente estaba también ocupada pero és de disposición municipal y parece ser que vivía una señora 
que tenía el síndrome de Diógenes, y está toda esa finca llena de trastos viejos. El patio de esa finca está llena 
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de palés, sí señor Mòdol, luego si quiere se las enseño, y éramos testigos todos los grupos que estábamos allá. 
La terraza está llena de palés de madera, pero llena de trastos de muebles viejos, en el patio que es contiguo, y 
solamente hay un pequeño muro que separa al patio d’Hort de la Vila, 29, el patio ocupado. No me quiero 
llegar ni a imaginar que podria pasar si un cigarro mal apagado o una espuréta de una barbacoa, porque 
realizan barbacoas, pudiera llegar a parar en el otro patio y pudiera crear una desgracia. Tal vez, por eso, le 
rogamos que haga más inciso en medidas de seguridad, usted ha hablado que hace lo que puede, estoy 
convencido de ello, creo que se le pueden decir muchas cosas a usted, pero no se puede decir que no sea usted 
una persona okupa-friendly, pero creemos que es insuficiente porque la realidad es que desde hace 2 meses 
hay chicos que están allá, actuando, haciendo actividades, si mira usted el calendario de sus páginals webs, 
cada día se reúnen por las tardes, de 6 a 11 de la noche, haciendo actividades que son de riesgo. Por tanto, le 
rogaría que incrementase aún más esas actividades que dice usted que está realizando, para evitar una 
desgracia, porque, si no, tal vez, Dios no lo quiera, la próxima vez, en vez de enviar a los antidisturbios, como 
ha dicho el señor del PPC, esperemos que no pase, pues tenga que enviar ambulancias. 

Per acabar, el Sr. Mòdol intervé de nou, i diu: Ni okupa-friendly, ni okupa no-friendly, aquí, diem, el primer 
de tot, que crec que aquesta iniciativa va sorgir amb bona voluntat de cedir un espai a joves que tenien ganes 
de fer alguna cosa, però el que és evident és que, per sobre se tot, hi ha la seguretat, sempre, i sobretot la 
defensa del bé comú, i aquest és un edifici que és de tota la ciutat, com bé dèieu i, per tant, en aquest sentit 
s’està actuant, i quan dic que s’han fet tots els passos, vull dir que s’han fet tots els passos, per tant, si 
demaneu que en fem més, donc digueu-me quins, per què s’instà al desallotjament, fet tots els tràmits, vull 
dir, jo no sé quin pas més podem fer, com sabeu el fet que sigui un edifici ocupat, doncs té tot uns 
requeriments i uns procediments que s’estan seguint, i és que, més enllà d’això i d’enviar cada vegada que hi 
ha convocatòria a la Guàrdia Urbana, doncs poca cosa es pot fer.  

Al Sr. Ramirez dir-li respecte al tractament dels números 27 o 29, que és exactament el mateix, el que sí que 
sé és que el 27 està molt millor estructuralment que el 29, això sí que és cert. El tema del pati que deia el 
desconec, sí que s’ha parlat amb el veí, i evidentment ha de deixar la casa tan aviat com sigui possible, per 
tant, el tractament és el mateix per una casa com per l’altra.  

Quant al cedir al xantatge que es comentava abans doncs crec que vostè em conéix prou com per saber que 
difícilment cedirem a cap xantatge, el criteri que es va fer d’intervenció en allà va ser sempre, per part de 
seguretat, per per de Guàrdia Urbana i es va decidir el dispositiu que es muntava i en el moment que es 
desmuntava només atenent a qüestions de seguretat, en tot moment. I és veritat que finalment es va celebrar 
aquesta festa, a dins, amb una sèrie de persones, però es va valorar, arribat el moment, sí era més perillós 
mantenir la posició per part del màxim responsable de la Guàrdia Urbana que era el convenient i, per decisió 
del màxim mandatari de la Guàrdia Urbana es va decidir que era millor, en aquest cas, la retirada, d’acord?, 
per avaluar posibles possibles danys, ni xantatges ni atentats, criteri professional de les persones d’aquesta 
ciutat amb qui tenim, com saben, tota la confiança, i si es tornés a produir aquesta situació, es tornaria a 
aplicar el mateix dispositiu, d’acord?  

Per tant, crec que estem estem tots d’acord que és una pena que aquest tema hagi acabat derivant en una 
qüestió més d’ocupació, i que estiguem parlant més d’aquesta qüestió legal i administrativa que no pas 
d’altra, no?, i del que podia haver estat un altra cosa, però primer és la seguretat que, insisteixo sobre tot  des 
del moment en què vam  accedir al govern del Districte i vam tenir constància que existia un informe que deia 
que hi havia risc, no imminent, també és cert, i que no es podia utilitzar la planta de dalt i que calia fer unes 
reformes, i on hi havia un informe explícit que deia que la única activitat que es podia fer allà dins era 
rehabilitar l’edifici, ens vam posar en marxa, vam encarregar el projecte i hem fet tots aquests passos, i en el 
moment en què s’ha vist que hi havia una actitud per part dels ocupants que, d’alguna manera, no respectaven 
doncs la informació que se’ls estava donant, doncs hem fet tota, totes les tasques que hem estat comentant, i, 
insisteixo sobre que qualsevol altra documentació que calguin, saben que aquest és un tema sobre el qual els 
partits polítics han demanat informació a l’Oficina de transparència municipal, crec que s’ha atès directament 
i molt correctament, i si hi ha qualsevol altre qüestió, doncs aquí aquí estem. 
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En conseqüència, s’adopta l’acord següent: APROVAR la proposició presentada pel grup Demòcrata (El 
Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal impedeixi l’accés ciutadà a la 
finca de propietat municipal del carrer Hort de la Vila número 29 i que procedeixi a efectuar les reformes 
oportunes perquè aquest espai pugui esdevenir el més aviat possible un equipament municipal al servei de 
tota la ciutadania), amb els vots favorables dels grups del Consell de Cs, de BComú-E-PSC, del PPC, i del 
Grup Demòcrata, i l’abstenció del grup d’ERC. 

5. Part d’impuls i control (precs, preguntes i seguiments de proposicions): 
 

5.1 Precs:  
 
5.1.1 Del Grup Municipal del PPC: Instar al govern municipal del Districte a mantenir els serveis actuals 
al centre cívic Casa Sagnier, que és intergeneracional, situat al carrer Brusi, 61, al barri de Sant Gervasi 
Galvany, i que no sigui únicament un casal de joves: 
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Guillén, que diu: Aquest prec sobre el Centre Cívic de Casa Sagnier del 
que aquesta nit s’ha parlat per part d’alguns veïns, i el tema és el següent: L’actual equipament municipal al 
Districte de Sant Gervasi-Galvany sobre el que s’adreça al govern aquest prec fa referencia a que no sigui 
únicament un casal de joves, hem de tenir en compte que el barri de Sant Gervasi-Galvany únicament té, o 
tenia, dos centres cívics, un és Can Castelló, què és un casal de gent gran, i per això el prec que proposem és 
que el Centre Cívic de la Casa Sagnier no sigui únicament un casal de joves, si no que es mantingui tal com és 
actualment, que és un Centre Cívic que fa propostes per totes les persones. 
 
Li respon pel govern el Sr. Del Llano, que li diu: No acceptem el prec per diversos motius que ja vam 
exposar en el seu moment en el  Consell d’equipaments i també en la Comissió de seguiment del Barri, doncs 
hi ha un Pla d’equipament juvenil que així ho determina, és a dir, que Casa Sagnier acabi sent un casal que 
doni servei prioritàriament a les necessitats del joven, el nostre Districte és un dels que té un tant per cent més 
elevat de població juvenil, i la realitat del voltant del centre, en diversos instituts i escoles, també justifica la 
decisió. Per tant, amb aquesta solució es resolen diversos problemes d’espai per les activitats, perquè ara 
mateix hi havia un col·lapse d’activitats diverses, no es podia crèixer en nombre, i hi havia col·lapse en els 
espais, tampoc es podien cedir espais, les entitats demanaven i no se’n podien cedir més sales de les que 
demanaven les entitats i els veïns. Així mateix, es resol un problema de llistes d’espera pels serveis més 
infantils, que són la saleta i els grups de criança, per tant, part dels serveis que ara s’ofereixen aniran a un lloc 
que no està gens lluny de Casa Sagnier, i, a més, el Punt d’Informació Juvenil podrà oferir més serveis al 
jovent i, per tant, atendre’l més i millor. Per tant, hi ha motius tècnics més que suficients que justifiquen 
aquest canvi, i, li respon de nou el Sr. Guillén, que diu: Contestar-li al conseller del govern que s’ha pactat 
ara al Consell de Barri, doncs no estava dintre dels 10 punts que teníem, i transformar-ho en un casal de joves, 
és que no hi era, i altres punts que vostès van fomentar de més, van fer que els veïns, les entitats veïnals de 
comerciants fessin 10 prioritats, i a cap de les 10 estava el casal de joves. Per tant, que vostè vulgui ficar un 
casal de joves perquè és una decisió política, pues miri, no està al PAD del Districte, ni lo que van pactar les 
entitats, on  tenim una Vil·la Urània que està molt aprop, però els veïns de Galvany, jo li he dit abans, no 
tenen a dia d’avui cap centre, únicament Can Castelló, que és un casal d’avis, i Vil·la Urània és un centre molt 
gran. I si vostè hi vol ficant jo vaig, pues miri, el centre de Vil·la Urània també és molt gran, o, si no, 
contractin vostès una altra empresa que presti serveis a Vil·la Urània. El que no podem fer és desmantellar 
pràcticament a Galvany i deixar-li sense centre cívic, altres barris de Barcelona, o altres districtes, Nou Barris, 
Sant Andreu, Horta, etc., n’hi ha barris que tenen 8 centres cívics, i el que vostè m’argumenta és que és una 
decisió técnica, i diuen que això és molt bo i que anirà molt bé pel barri, això, escolti, això és mentida, el barri 
de Galvany es queda desmantellat, i desvetllat per vostès, pel govern de Barcelona en Comú, i jo sí pregaria 
una mica de cordura al govern, perquè això ho saben. Al barri Galvany no tenim serveis, és a dir, no tenim 
escoles bressols, els que tenen són molt minsos, igual que a les Tres Torres, o sigui, són dos barris que el 
govern d’Ada Colau o el govern de Barcelona En Comú, està desmantellant a Sarrià-Sant Gercasi, i 
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Galvany i Tres Torres, principalment, són dos barris on a l’Alcaldessa no l’interessa a lo millor invertir, 
perquè ens imagiém des del grup Popular que els resultats electorals per ells són els pitjors de Barcelona, a 
Galvany i a Tres Torres la gent no votan a Colau, ni a Barcelona En Comú, la gent ha votat a Cs, al grup 
Demòcrata, i al Partit Popular, i imagino que això no interessa, és “territorio Comanche”, i reitero que aquest 
desmantellament correspon a aquest criteri, perquè argumentar que és una decisió tècnica, no se sosté, quan 
els veïns no demanaven un casal de joves on,  com a molt, ja es feien activitats per als joves. A Casa Sagnier 
ja es compartia i era un centre cívic intergeneracional que estava prou ben  dotat i amb els serveis  actuals de 
que estàven dotats.  
 
5.1.2 Del Grup Municipal del PPC: Que el govern municipal del Districte en col·laboració amb el 
Consorci del Parc Natural de Collserola, impulsi un pla per executar la millora de les condicions de les 
actuals fonts existents en el Parc Natural de Collserola, com també tot el conjunt d’indicacions destinades 
a millorar la orientació i a oferir informació al llarg del recorregut de la zona del passeig de les aigües 
referent a: 1. Mapes topogràfics, millorant les indicacions d’aquells punts d’interès. 2. Senyalització dels 
quilòmetres recorreguts. 3. Senyalització i millora dels equipaments i les zones de descans: 

 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Valls, que diu: Des de el grup municipal del Partit Popular presentem 
aquest prec donada la realitat que afecte la zona del Parc Natural de Collserola, on molts dels elements 
presents en aquest Parc no s’estan conservant tal i com s’haurien de conservar. En aquest cas cal destacar el 
deplorable estat en el qual es presenten les fonts naturals prsents al Parc Natural de Collserola dins el terme 
municipal de Barcelona, en aquest cas, molts de nosaltres conéixem l’ús que se’n fa d’aquestes fonts naturals 
per la provisió d’aigua, per exemple, excursionistes, ciclistes, corredors, etc., i ens consta que hi ha un total 
d’unes 120 fonts, i, per tant, aquest prec té l’objectiu de fer una crida per tal de que el govern municipal 
impulsi un pla per la millora de la senyalització, l’accés i la conservació d’aquestes fonts. També presentem 
aquest prec donat al deplorable estat que presenten molts d’aquests elements que tenen un ús orientatiu, 
presents en tota la zona del passeig de les Aigües, més coneguda com la carretera de les Aigües, i a on molts 
veïns, doncs, del Districte, també gent de la resta de Barcelona, doncs, gaudeix d’aquest espai fent esports i, 
per tant, demanem que els elements dels quals fem referència que s’haurien de millorar, són mapes 
topogràfics, senyalització dels quilòmetres recorreguts, senyalització i millora dels equipaments i les zones de 
descans. Per tant, en aquest sentit, considerem, doncs, que l’objectiu és millorar les condicions d’una zona on 
es practica habitualment esport, i a on els els barcelonins puguin gaudir d’aquest espai sense cap tipus 
d’impediment i sense cap tipus de barrera doncs que els hi permeti gaudir d'aquest espai i practicar un esport. 
 
Li respon pel govern el Sr. Navalón, que li diu: Li anuncio que no acceptem el prec, però li justificaré. Miri, 
primer perquè el Parc de Collserola ja té un pla per renovar i anar reparant fonts, ara, pensem com vostè bé ha 
dit que n’hi ha prop de 100, a mi em costa una miqueta més, però entre 100 i 130 fonts a tot el Parc de 
Collserola. El manteniment d’aquestes fonts, on en realitat el Parc ja té un pla destinat econòmicament a les 
fonts, però són moltes fonts, però això ja està en marxa, no és que ens ho inventem ara, en els últims anys 
s’han reparat moltes illes. En el segon punt, em demana vostè que es faci un conjunt d’actuacions  destinades, 
molt bé, doncs miri, li dic, es porta, des de fa mesos, treballant conjuntament en els districtes que tenen 
muntanya, que tenen dintre del Districte el Parc de Collserola (Horta-Guinardó, Nou Barris i nosaltres), un pla 
de senyalització que ja està dotat pressupostàriament, que, per sort, seran recursos extres que es porten al 
Districte perquè es pagaran amb els ingressos de la taxa turística, i estem parlant de remodelar i canviar quasi 
totes les noves indicacions, i sembla que n’hi ha a la carretera de les Aigues, però també estem parlant de 
coses que veurem fora del què és la carretera de les Aigües, al mirador de Sarrià, es remodelaran i es 
resenyalitzaran quasi totes les entrades al Parc en tots aquests indrets que he dit, evidentment, també en el 
nostre. També afectarà a la senyalització que n’hi ha al Parc de Collserola des del Baixador de Vallvidrera, i 
també algun camí més, doncs n’hi han alguns als nostres barris (Mas Sauró, el Rectoret, etc.), i que afecten i 
que tenen entrades naturals o tallafocs dins del Parc. El que sí que li puc anunciar és que aquesta dotació ja 
està aprovada, que es desplegarà, i es començarà a executar en aquest primer semestre, i la inversió total 
d’això és al voltant de 350.000 euros, dels quals Sarrià rebrà uns 180.000 euros. Amb això aprofitarem i 
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modernitzarem i canviarem tots els cartells d’indicació del Parc, i, ja li dic, penso que és molt important 
remodelar, per exemple, el mirador de Sarrià, que està massificat els caps de setmana, posarem papereres 
noves, canviarem les tanques i, sobretot, seguint un mateix model a tot el Parc, cosa que a vegades, depèn de 
quina zona, o de quin Districte, això variava. 

Intervé de nou el Sr. Valls, que diu: Bàsicament per dir que, si tan bé els hi sembla, lo normal seria acceptar 
el prec, llavors ens agradaria saber dins d’aquest període del que parla (el primer trimestre), si és a nivell de 
ciutat, o si és a nivell de Sarrià-Sant Gervasi, doncs no acabo d’entendre realment que em mostreu tanta 
preocupació per millorar la senyalització i també de millorar la senyalització de les fonts, doncs, i el per què 
no accepta aquest prec, i alhora també m’agradaria saber també la dotació pressupostària en la millora del 
condicionament de les fons naturals, sé que has parlat de la dotació pressupostària de les de les fonts, i de  la 
senyalitació del Parc Natural de Collserola, que costa d’uns 180.000 euros, però, en canvi, no has destacat 
l’import de les fonts, per m’agradaria que en aquest cas ho fes, i li respon de nou el Sr. Navalón, que diu: 
Tens una segona informació i tanquem, i el prec no ha estat acceptat, t’ho torno a justificar, no l’acceptem 
perquè ja s’està fent, i la dotació econòmica per les fonts no la sé exactament perquè ho porta el Consorci del 
Parc de Collserola directament, on tenen unes dotacions pressupostàries anuals, a la qual sé que destinen una 
partida important per a fonts, però no et sabria dir. En canvi, sí que puc dir lo altre, perquè és a ciutat però 
participen nosaltres directament en decidir quines tanques es canviaran, a quins miradors nostres es faran les 
reparacions, llavors sí que et puc dir aquesta quantitat exacta, inclús, si volguessis, et puc fer arribar el treball 
que s’ha fet conjuntament amb els dictrictes per que ho vegis i està pressupostat, i parla exactament de tots els 
punts, si vols, després, te’l puc passar, vull dir que això sí que t’ho puc matisar, perquè encara que és de 
ciutat, hem col·laborat els quatre districtes i com et dic, ve dotat per la taxa turística que ve de ciutat, però 
nosaltres hem decidit d’on farem les actuacions i en quines quanties.  

5.1.3 Del Grup Municipal CIUTADANS-Cs: Que s’adoptin les mesures adequades per què aquest mateix 
any i els següents puguin estar oberts al menys el 50% dels centres cívics del Districte per a l’ús i gaudi 
dels veïns i visitants durant el mes d’agost: 
El Sr. Martí passa la paraula a la Sra. Escofet, que diu: Des de el grup municipal de Cs som conscients que 
els hàbits i la forma de vida de les persones ha canviat, i, per exemple, no tothom pot fer vacances el mes 
d’agost, hi ha famílies, joves, o gent gran, que es queden treballant, o simplement que els agrada gaudir de la 
nostra ciutat a l’agost, a més de nombrosos visitants que hi ha a l’estiu. Per aquests fets demanem al govern 
que per aquest any i els següents, si és possible, realitzi les mesures oportunes per a poder obrir com a mínim 
el 50% dels centres cívics del Districte, i així poder gaudir i fer ús, tots els veïns i veïnes, durant l’agost.  
 
Li respon pel govern el Sr. Mòdol, que li diu: No acceptem el prec perquè la modificació en els plecs o en els 
anuncis de licitació dels contractes de gestió dels equipaments no es preveu, ni tampoc es poden addicionar 
prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte a fí que es puguin 
complir finalitats no previstes en la documentacio preparatoria, etc. Per tant, caldria procedir a la realització 
d’una nova contractació de la prestació per cada un dels centres que es volguessin obrir i això suposaria 
indemnitzacions. En tot cas, a mesura que vagin caducant els contractes, es podrien fer revisions en aquest 
sentit. 

5.1.4 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió.Demòcrates): Que el govern municipal arribi a un 
acord amb les entitats de la festa i la cultura popular de Sarrià i es faci càrrec del pagament de les despeses 
de lloguer i les obres d’adequació del local del carrer Mare de Déu de Núria número 7, per tal que 
aquestes entitats puguin disposar del local el més aviat possible per desenvolupar-hi la seva activitat: 
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Bosch, que diu: Al principi del Plenari, el regidor ha contestat la 
Sarrianenca que no sabia que no cabien a Canet, 22, perquè era petit, i ha dit que era la primera notícia. La 
Sarrianenca ha explicat que havia enviat un e-mail a la Regidoria, concretament en el Sr. Llansó, en el Sr. 
Del Llano i a tots els grups de l’oposició també, i que també l’han enviat a les entitats del barri, i vostè no 
sabia res. Nosaltres vam presentar aquest prec a la Junta de Portaveus, on vostè està, per parlar d’aquest tema, 
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i tampoc ho sabia, així que, així que nosaltres que hem fet davant d’aquest cas?, doncs vam veure com el dia 2 
vostès entregaven la casa sense claus a la Sarrianenca, després ens vam assabentar per ells que aquella casa 
era petita i ens vam posar a disposició per ajudar, per a tirar endavant el que és la Sarrianenca, que és una 
entitat de les més importants que tenim de cultura popular ara al Districte. Hem aconseguit un acord, estem a 
l’oposició, estan ells, estan les entitats, només falten vostès que recolzin el local del carrer Mare de Deu de 
Núria, un lloc i un carrer que vostè conéix bé, per què puguin estar a Mare de Deu de Núria 7, un local 
preciós, davant l’Orlandai, a tocar del metro, i que les entitats de cultura popular disposin d’aquest local de 
manera definitiva. Vostè ha comentat que no sabia si es llogaven locals,  l’Ajuntament els cedia, i que té a 
veure?, què  hem d'esperar, que algú ho faci? Que algú sigui el primer i nosaltres serem el segon?, crec que és 
segur que l’Ajuntament lloga locals a particulars i els cedeix a entitats, crec que no està prohibit, i si no ho 
hagués fet, pot fer-ho, podem ser els primers i seria mèrit de tots. Després, només els hi demanem que 
dialoguin amb la Sarrianenca, fa una estona acaba de dir que si algú té solucions, que les posi sobre la taula, 
que els hi comprem de seguida, fa una estona, ha dit, i se m’ha il·luminat tot, en definitiva, que s’arribi a un 
acord amb la Sarrianenca, perquè la propera festa major disposi de local, i que no estigui al local del partit, 
que aquesta gent ens anima a la festa major, ens fa unes festes de barri fantàstiques, i que puguin disfrutar-les.  

Li respon pel govern el Sr. Mòdol, que li diu: Sense menystenir per res la feina que s’ha fet, tota aquesta 
feina que ben segur que heu fet des del grup Demòcrata, el que està clar és que d’entrada nosaltres no podem 
atendre, com no podia atendre totes les demandes de tothom que volgués tenir un local en les mateixes 
cirscumstàncies, doncs d’entrada no acceptarem, evidentment, el prec, us agraïm la feina, evidentment, i així 
sabem de les necessitats reals, de l’espai real que necessita aquesta entitat per poder tenir la seva activitat i, 
per tant, farem el que hem fet fins ara que sempre que hi hagi una oportunitat per fer-ho, i quan tinguem 
aquest espai disponible, aquesta entitat, em sap greu però sempre us dic el mateix, no té ni 9 mesos de vida, ni 
2 anys no, en deu tenir uns quants més, suposo que el mandat passat també existia no?, i que igual que es 
pagava el banc de Gràcia, pues podíeu pagar un local, si es el que es volia fer, suposo que has despertat 
aquesta sensibilitat en aquest mandat, i en aquest moment, doncs ben vinguda sigui, nosaltres la tenim igual, 
però per totes les entitats intentem donar resposta des de les nostres possibilitats, i aquesta, d’entrada, doncs, 
considerem que no la tenim. 

El Sr. Bosch intervé de nou, i diu: Us toca a vosaltres resoldre aquest tema, només demanen 150 metres 
quadrats, aquí teniu les cases que hi ha a Barcelona, 14 de cultura popular i a Sarrià-Sant Gervasi zero, i el 
tema de Canet, 22, heu de buscar una altra entitat, feu el favor de dialogar amb la gent que hi ha, i no els hi 
dieu mai més iaies okupes, a la gent no se la tracta pel seu estat familiar, són gent que està en precari, i que té 
els diners esperant per pagar i no poden pagar, i li respon de nou el Sr. Mòdol, que diu: No barregem coses, 
crec que el cas de les iaies okupes, t’he de dir que tenim una excel·lent relació, hi parlem tot sovint i estan 
molt contentes de dir-se així, tenen instat un expedient des del Patronat de l’Habitatge per donar aquest espai, 
moltes d’elles ja han fet arribar la seva voluntat de fer-ho, per tant, no barregem una cosa amb l’altre, va sortir 
l’oportunitat de tenir un espai, i quan aquest es va quedar lliure vam pensar que tenia més urgència per tenir 
espai per posar al seu material i bé, ens vam adreçar a l’entitat que creiem que ho necessitava més, si aquest 
espai no és del seu agrat, doncs en buscarem un altre espai, si és que el trobem i mentrestant altra entitat que 
el vulguin doncs li cedirem. 

5.2 Preguntes: 
 
5.2.1 Del Grup Municipal d’ERC: Quina ha estat l’evolució fins el cessament de les activitats de la Llar 
de Santa Cecília i què preveu el govern fer amb els diversos col·lectius que en aquell espai s’hi trobaven, 
en especial èmfasi, en la gent gran?: 
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Casals, que diu: Sí, seré breu, només llegeixo la pregunta perquè entenc 
que tots estan al cas, i és quina ha estat l’evolució fins al cessament de les activitats de la llar de Santa Cecília 
i que preveu fer el govern amb els diversos col·lectius que en aquell espai hi treballaven i en especial èmfasi 
amb la gent gran? 
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Li respon pel govern el Sr. Del Llano, que li diu: Des de el Districte som sensibles cap a la bona labor social 
que desenvolupa la llar de Santa Cecília, però també volem, i hem de vetllar, per la bona convivència del 
veïnat, per això, arran d’unes denúncies per sorolls i altres activitats d’uns veïns del costat, es van fer les 
inspeccions sonomètriques pertinents, i van sortir positives, per tant, es va procedir a demanar el cessament de 
les activitats. Fet això, ahir ens vam trobar amb el capellà i membres de l’Associació de Veïns del Putxet per 
trobar el camí adequat per reprendre les activitats del casal amb la molèstia mínima per la resta el veïnat, i es 
va acordar que només es poden fer un determinat tipus d’activitats, restringir l’activitat només als usuaris del 
casal per minimitzar les molèsties, apel·lar la seva coresponsabilitat per tenir una bona convivència veïnal, fer 
seguiment periòdic de les activitats i en cas que se’n vulguin fer de noves, assessorar-se prèviament amb els 
tècnics del Districte. 

El Sr. Casals intervé de nou, i diu: Li agraeixo la resposta i m’agrada, i simplment preguntar-li si es poden 
saber quines són les activitats que veu parlar que sí que es podríem fer i quiés són les que no es podrien fer, i 
el Sr. Del Llano li respon que activitats de reunions, de trobada entre els usuaris amb tot allò que no vagi 
gaire més enllà que això, serien activitats de trobada i d’acompanyament, activitats com les que s’havien 
arribar a fer de balls, de gimnàstica, de música, etc., que ja van més enllà de la simple reunió. 

5.2.2 Del Grup Municipal d’ERC: Quines gestions ha fet l’Ajuntament per tal d’habilitar una zona 
d’aparcament al voltant de la parada de FGC del Baixador de Vallvidrera i quines pretén fer?:  

 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Casals, que diu: És un tema que ha sortit abans, som conscients de la 
dificultat per aparcar a prop dels FGC, alhora que també som conscients de que certes parades colindants amb 
municipis externs van bé, a vegades, perquè gent que ve de fora de Barcelona vingui amb cotxe i pugui 
aparcar aquí i agafar els FGC a partir d’aquí. A l’hora que també en els barris de muntanya, en especial, de 
fer, en els barris de muntanya des de certes zones per arribar fins a l’estació de FGC, és important baixar amb 
vehicle privat, però que després puguin agafar el transport públic, per tant, simplement saber quines gestions 
ha fet l’Ajuntament per tal d’habilitar una zona d’aparcament al voltant de la parada dels FGC al Baixador de 
Vallvidrera, i quin es pretén fer partir d’ara. 

Li respon pel govern el Sr. Navalón, que li diu: Primer, dir-li que m’ha impactat la seva pregunta, doncs al  
Baixador de Vallvidrera ja hi ha aparcament veïnal fa molt de temps, en tot cas, a instàncies abans d’una 
entitat, ja he donat una mica el contexte, però ho torno a explicar. A instàncies dels veïns, des de fa anys es 
demana l’ampliació del pàrking perquè és veritat que amb l’augment d’habitants el pàrking està pràcticament 
saturat al Baixador de Vallvidrera a partir de les 9 del matí i 2/4 de 9, aproximadament, i a instàncies d’ells, el 
que estem fent és reprendre, i això ho tinc que dir molt clarament també, la iniciativa que va prendre l’anterior 
legislatura, el partit Demòcrata (antigament Convergència i Unió), i que era instar a ampliar aquest pàrking, 
això es va quedar parat per altres circumstàncies, suposo per acabament del mandat, però el Comissionat 
anterior havia fet gestions. Nosaltres hem començat a reprendre aquestes gestions en la mateixa línia perquè 
enteém que sempre n’hi ha que estar al costat dels veïns en aquestes coses, i el que sí que li puc dir és que, 
com he dit abans públicament, fa dos dies, el dia 14, fa dos dies hem tingut ja la primera reunió amb tú per 
estar parlant i presentar un projecte per ampliació del pàrking de veïns i la possibilitat de fer-ho relativament 
ràpid, no obstant, a mesura que vagi avançant, evidentment, això és una informació pública i nosaltres anirem 
informant del procés. 

El Sr. Casals intervé de nou, i diu: Si en futures ocasions creu l’equip de govern que no s’entén el redactat de 
la pregunta, que no acaba de quedar ben explicat, ho comentem a la Junta de Portaveus i cap problema, i si 
pot ser, d’ara en endavant, les gestions que es facin envers aquest tema es poden fer en el grup de treball de la 
Comissió de seguiment de mobilitat.  

5.2.3 Del Grup Municipal CIUTADANS-Cs: Té coneixement el govern del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi que s’ha fet publicitat d’una sola proposta de presentació d’ofertes del concurs convocat pel 
Patronat Municipal de l’Habitatge per a la cessió del dret de superfície de set solars a la ciutat, un dels 
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quals pertany a aquest Districte? És coneixedor el govern del Districte que publicitar una de les ofertes 
d’un concurs mentre no hi ha resultat del mateix és exclusió automàtica del licitant publicitat?:    
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Bello, que diu: Nuestra pregunta es la siguiente, como usted sabe, el 
Patronat Municipal de la Vivenda convocó un concurso, ya se lo he expuesto antes en el informe del regidor, 
en el cual, para hacer vivienda colaborativa en la parcela de la calle General Vives números 4 y 6, nosotros 
hemos detectado una irregularidad, llamémoslo así, de que estando el proceso abierto, en su fase inicial pues 
ha habido una publicidad en BTV, y creo que no hace falta decir que BTV es controlada por el gobierno 
municipal, y por tanto la pregunta va en esta línea, es decir, si ustedes tienen conocimiento de esa publicidad, 
y, sobre todo, si tienen conocimiento de que hacer un trato de favor a una candidatura con respecto a las otras 
puede invalidar el proceso, pues no olvidemos que en la actualidad estamos con casos judiciales, de viejos 
partidos políticos por temas de favoritismo, y no queremos pensar que ahora que la llamada nueva política en 
el gobierno de Barcelona haga las mismas viejas prácticas. 

Li respon pel govern el Sr. Mòdol, que li diu: Yo te comentaría, primero de todo, que afirmaciones como que 
quién gobierna la ciudad controla un medio público como BTV creo que no se deberían tratar así, porque 
pones en duda muchas cosas que yo creo que no tienes ni derecho a hacerlo, pero en cualquier caso está bien 
sospechar, y sois el partido limpio, el que lo investiga todo, y al que le pasa lo mismo que a todos los partidos 
políticos, que en todos los partidos políticos hay gente que hace las cosas bien y gente que no las hace, que no 
las hace tan bien. Sobre esta cuestión que te tengo que decir que por la formulación de la pregunta, a mí 
personalmente, me sorprendió, se han hecho todo tipo de averiguaciones, y la respuesta es que es un concurso 
que se ha hecho con toda la total transparencia, y que estáis mezclando como dos cosas, el hecho de que 
aparezca en un medio publicidad concreta, supongo que de uno de los participantes, en el concurso, lo 
entiendo así, y el concurso como tal ha seguido su procedimiento como tiene que ser y la publicidad creo que 
es perfectamente legal en este caso, con lo cual, creo que está bien controlar, pero sospechar de manera a 
veces indiscriminada sobre las cuestiones, creo que nos hace un flaco favor a todos, en el fondo, y en cuanto a 
si tengo conocimiento, pues tengo conocimiento de que no hay ninguna cuestión de la que me estás 
planteando. 

El Sr. Bello intervé de nou, i diu: Agradezco sus explicaciones, y creo que está bien sospechar porque 
lógicamente en política “la mujer del César no basta con que sea decente sino que tiene que parecerlo”. No 
obstante, espero que sea como usted dice, y en el futuro no tenga que recordarle que esta candidatura haya 
sido la adjudicataria de este concurso, pues entonces estariamos en otro escenario, i el Sr. Mòdol, li diu de 
nou que: Es que, precisamente, puede esta y cualquier otra empresa que se presente a un concurso público en 
concurrencia pública, con unas bases, con unos pliegos y tal, puede ganar o perder cualquier concurso, el 
hecho de que la casualidad, que lo desconozco, es que no sé ni los plazos, pero el hecho de que esta empresa 
ganase no significaría tampoco absolutamente nada, es decir, que no pongamos siempre como siempre 
estamos como generando una alarma sobre cuestiones que no son necesarias, con lo cual, es que insisto sobre 
que no hace ningún favor, ni a la ciudad, ni a la política, ni mucho menos a los que estamos aquí sentados. 

5.2.4 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió.Demòcrates): Acceptarà i aplicarà el govern 
municipal la decisió presa pels veïns i entitats que van assistir a les sessions del procés participatiu de la 
Llosa de Sarrià en la línia de mantenir els aparcaments?: 
 
El Sr. Martí passa la paraula a la Sra. Martin, que diu: Bon vespre a tothom, el grup municipal Demòcrata 
vol fer una pregunta i vol posar de manifest la seva perplexitat i disconformitat en vers els mecanismes i 
procediments emprats en els processos participatius que el govern de la ciutat està duent a terme. En concret 
ens referim al procés participatiu de La Llosa, un procés que lluny d’haver estat participatiu i comptar amb 
la opinió dels veïns i les veïnes i comerciants el barri, creiem que ha estat un procés induït i direccionades 
quant a les seves sessions participatives que han tingut lloc al llarg dels darrers mesos. Tenint en compte que 
en el mes de novembre es van retirar les places d’aparcament sense consensuar ni informar de l’acció als 
veïns de l’entorn, tenint en compte que vostè, senyor regidor, en el Plenari de data d’1 de desembre, es va 
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comprometre a no actuar a La Llosa de Sarrià en sentit contrari el que decideixin els veïns en el procés 
participatiu sobre aquest espai, en les sessions d'aquest procés celebrades en els darrers mesos, hi va haver 
una clara oposició veïnal a favor de mantenir aparcaments a La Llosa, ho suscribien també 1.500 signatures 
recollides, i tenint en compte que a data d’avui no s’ha vist cap actuació per part de vostès en el sentit de 
mantenir aquest aparcament, la pregunta és si acceptarà i aplicarà, el govern municipal, la decisió pressa 
pels veïns i entitats que van assistir a les sessions de procés participatiu de La Llosa de Sarrià en la línia de 
mantenir els aparcaments. 
 
Li respon pel govern el Sr. Mòdol, que li diu: Bé, tornem a fer afirmacions una mica estranyes, és a dir, jo no 
vaig participar directament d’aquest procés, ara be, sí que vaig conéixer, doncs, aquesta gent, que per altra 
banda no és gent nova, ni gent nova que treballi amb l’Ajuntament, és una gent que, precisament, van 
contractar vostès en el govern  en el mandat passat i que suposo que ho feien tan bé abans com ara, i que 
estaven igual de poc dirigits fa 4 anys que ara no, m’imagino, no?, doncs, el que està claríssim és que, 
evidentment, el que es farà a La Llosa serà el que determini el que aquest procés participatiu, i que ha donat i 
ha suscitat controvèrsia en les paraules del meu assessor, el Jaume Llansó, dient: No, el regidor va dir que 
aquí (……), i que crec que, segurament, va ser una frase desafortunada en un d’aquests procesos, no?, per tant 
la vull aclarir però evidentment tindrem les conclusions, estan a punt d’arribar, i amb el que això sigui, ho 
posarem en comú i decidim el que fem allà, no esperis grans sorpreses, és a dir, vull dir que molt 
probablement estarem igual que abans de començar el procés participatiu, perquè hi haurà tanta gent que 
demanarà que es tornin a posar els places d’aparcament, i el que farem, entre tots, és buscar una solución, 
posarem places aparcament i posarem l’espai públic 

La Sra. Martin intervé de nou, i diu: Sí, senzillament, evidentment és que ha estat  un procés que ha tingut 
molts incidents, un dels primers incidents va ser que aquesta opció de poder posar aparcament va quedar 
exclosa, això va ser probablement el d’aquestes afirmacions desafortunades, i això va provocar que en la 
primera reunió, el 40% de les persones van abandonar la sala, mentre que la segona reunió ha provocat que 
algunes associacions de comerciants s’han donat de baixa del grup motor. Evidentment, nosaltres el que 
volem és és tenir la fermesa i la garantia de que totes les opcions estan contemplades, perquè del contrari, no 
podríem donar per vàlid aquest procés participatiu, i el Sr. Mòdol, li diu de nou que: Doncs tingui la 
tranquil·litat de que totes les opcions estan contemplades i que es respectarà totes les opcions. 

5.3 Seguiments de proposicions: 
 
5.3.1 Del grup Municipal d’ERC: En quin estat es troba la proposició següent, aprovada en el Consell 
Plenari del Districte del 10 de maig de 2016?: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi insta 
al govern del Districte a negociar amb TMB la creació d’un Bus del barri, o mètode de transport públic o 
sanitari que ofereixi el mateix servei, per tal de connectar el barri del Farró amb el CAP Adrià: 
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Casals, que diu: Ràpidament, i perquè ja es va aprovar i perquè, suposo, 
la resposta, simplement és saber com estava la proposició aprovada en el 10 de maig del 2016 que venia a 
demanar el bus del barri del Farró, entenc la seva resposta al principi, però, si de cas es vol apuntar per efectes 
d’acta, doncs endavant.  

Li respon pel govern el Sr. Mòdol, que li diu: Vols que et repeteixi el que he dit abans?, més o menys vull dir 
que el primer pas que vam fer va ser encomanar l’estudi tècnic d’implantació, el que avui hem sabut que els 
veïns volen participar-hi i cap problema, el que tenim és una pre-avaluació, és a dir, ens han dit el cost que 
podria arribar a tenir que no s’assumirà des de TMB, ni de cap partida de Mobilitat, i que, per tant, es 
traslladen, un cop fet l’estudi, si volem la implementació, l’hem d’assumir nosaltres, des del Districte, i se’ns 
ha fet aquesta valoració que us he comentat abans del voltant dels 300.000 euros anuals, són números molt a 
grosso modo però és el que tenim a dia d’avui a sobre la taula, per tant, la nostra intenció quina és?, doncs 
acabar l’estudi, tenir el traçat convenient, fer una valoració econòmica i veure si som capaços des d’aquí de 
donar respostes a això, i si no, poder insistir a la casa gran perquè ens doni suport en aquest tema. 
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El Sr. Casals intervé de nou, i diu: Una segona pregunta o re-pregunta: Casa Gran dona algun argument 
concret per no assumir un cost que a nivell de Casa Gran tampoc és exigeradíssim?, i el Sr. Mòdol, li diu de 
nou que: L’argument que sempre se’ns ha donat, i que vam explicar l’altre dia és que aquesta demanda a 
ciutat és constant, és a dir, no és només d’aquest Districte, i, per tant, es vol donar com una resposta conjunta i 
no generar un cert privilegi cap a una banda o cap a una altra. 

5.3.2 Del grup Municipal del PPC: Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions 
realitzades i l’estat d’execució de la proposició aprovada en el Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi del Districte del 2 de març de 2016: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
acorda: 1. Que el govern municipal procedeixi de forma immediata al desallotjament i precinte de la finca 
ocupada del carrer Hort de la Vila número 29. 2. Que el govern municipal efectuï de forma immediata una 
auditoria de l’estructura d’aquesta finca que determini quin és el seu estat i si existeix algun risc per a la 
seguretat de les persones que pugui haver-hi a l’interior o per als veïns de l’entorn. 3. Iniciar de forma 
immediata un procés participatiu, el més ampli possible, del qual en formin part veïns, associacions i 
partits polítics per tal de determinar el futur equipament d’aquest espai):  
 
El Sr. Martí recorda que ja ha estat tractat aquest punt en altre punt anterior de l’ordre del dia. 

 
5.3.3 Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió.Demòcrates): En quin estat es troba la proposició 
següent, aprovada en el Consell Plenari del Districte del 7 de juliol de 2016?: El Consell Plenari del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acorda: Que el govern municipal ubiqui una biblioteca a l’espai de la 
finca Muñoz Ramonet, situada al carrer Muntaner 282:  
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Lliró, que diu: Sí, molt ràpidament, atès que el passat 7 de juliol vam 
aprovar una proposició que deia que el Consell Plenari del Districte Sarrià-Sant Gervasi acorda ubicar una 
biblioteca a l’espai de la finca Muñoz-Ramonet, senzillament volíem saber en quin estat es trobava aquesta 
proposició que va ser aprovada i que ens poguessin explicar alguns detalls que es puguin avançar en relació a 
aquesta biblioteca que entenem que és un equipament molt necessari pel barri de Galvany. 

Li respon pel govern el Sr. Mòdol, que li diu: Crec que ho hem comentat també abans, però com sabeu, es va 
fer un concurs públic, es van triar uns projectes finalistes, finalment es va adjudicar una proposta i està 
encarregat l’avant-projecte que és el que comprometia, de fet, bàsicamét, el concurs que es va fer, i no tenim 
el resultat d’aquest avant-projecte, quan el tinguem us l’ensenyarem, i, a partir d’aquest punt, s’ha de valorar 
inversió i si es tira endavant, perquè, com sabeu, a la Muñoz-Ramonet no només hi passen parcs i 
biblioteques, diguem, si no que hi ha tota una qüestió de llegat i qüestions legals obertes per tant hem d’anar 
valorant, pas a pas, que és el que podem realment tirar endavant. 

6. Declaració institucional. 
 
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Valls, que llegeix la declaració següent: El Consell Plenari del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona manifesta la importància de recolzar entitats que es dediquen al 
voluntariat social i com actors essencials per la millor de les persones amb risc d’exclusió social, els agraeix 
la tasca que desenvolupen. Reconéix el paper actual i social destacat de les entitats present el Districte de  
Sarrià-Sant Gervasi. Establirà un espai de diàleg continu entre el govern municipal i entitats socials per ajudar 
a fomentar el voluntariat social al Districte de Sarria-Sant Gervasi. I en la transmissió de sensibilització cap a 
la ciutadania en relació a la situació que pateixen aquestes persones que són ateses per entitats socials. Es 
compromet, tal i com està fent, a promoure i a donar suport projectes de caire social al Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi i millorar la situació d’aquelles persones en risc d’exclusió social 
 
El regidor-president del Consell, atès que no hi ha altres assumptes a tractar, dóna les gràcies a tots els 
assistents i aixeca la sessió a les 23.34 hores del dia 16 de març de 2017. 
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Vist-i-plau  
El SECRETARI DEL CONSELL    El REGIDOR-PRESIDENT DEL CONSELL 
 
 
 
    Ricard González i Soriano    Jordi Martí i Galbis  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


