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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta obre la sessió. 

Tot seguit, dona la benvinguda als assistents a la primera Audiència Pública del 2022.  

Recorda que el temps d’intervenció és de dos minuts per a cada intervenció, més un 
minut de rèplica, si en volen fer ús, i demana, si us plau, que tothom respecti aquests 
temps perquè hi ha moltes persones que volen intervenir i, si no, la sessió s’allarga 
molt.  

Comunica que, en aquesta sessió, el procediment serà fer intervencions individuals, 
rèplica del regidor i rèplica d’un minut, si en voler fer ús. Afegeix que començaran per 
les intervencions de les persones que són a la sala.  

Tot seguit, dona la paraula al senyor Amical Marroquí. Com que no hi és, dona la 
paraula al senyor Ahmed Abair, que tampoc hi és. A continuació, dona la paraula al 
senyor Serafin Millán. 

El Sr. Serafin Millán Picazo (en nom propi) 

Buenas noches. No sé si me escucharéis mucho porque estoy recién… Perdonad por 
la voz. Sabéis que hay varios temas, no sé si comentarlos, espero que me deis la 
respuesta, mejor. El tema es, precisamente, un problema del local, más todos los 
problemas que tenemos de botellón en la plaza y en la calle, en el pasaje San 
Bernardo. Entonces, preferiría, si acaso, para luego cuando tenga que decir o 
responder a lo que me contestéis, como ya sabéis de qué va el tema de todo lo que 
tengo pendiente. 

Si me perdonáis, pues, no forzar un poco la esta. Pero, bueno, es más bien por el 
tema de lo del local, el tema de lo del botellón en la placeta y el tema de los problemas 
que tenemos allí de convivencia con las estas que tenemos pendientes. 

Entonces, no sé si me podéis decir algo, lo decís luego o cómo va el tema.     

La presidenta li comunica que li respondrà el regidor. 

El regidor 

Bé, bona tarda a tothom. 

Serafín, respecte al local, no?, que has trucat unes quantes vegades a la Guàrdia 
Urbana per molt de soroll, s’ha fet alguna inspecció, la Guàrdia Urbana de proximitat 
em sembla que també està en contacte amb tu, ha contactat amb tu, ha parlat amb tu 
diverses vegades. Quan truques perquè hi ha molt de soroll, la Guàrdia Urbana hi va, 
ja sigui uniformats o no uniformats, i, aleshores, el que fan és fer les actes 
corresponents amb allò que troben. La dificultat, efectivament, està que a l’arribar 
moltes vegades, segons sembla, baixen la música i no hi ha possibilitat de localitzar 
què és el que està passant. De totes maneres, és un dels focus que sabem que és 
problemàtic, perquè tu ho has posat en coneixement de la Guàrdia Urbana i estem en 
contacte amb tu, i hem d’anar fent aquest seguiment i cada vegada que hi hagi 
aquesta problemàtica trucar al 112 perquè la Guàrdia Urbana vindrà i a veure què és 
el que pot aconseguir amb les limitacions que tenim. Però vull dir que aquest és un 
dels… I, a més a més, no només a través de la Guàrdia Urbana, sinó que a través de 
consellers d’altres partits i altres ens has fet arribar les queixes, les demandes i 
personalment m’he interessat per aquest tema i des de la Guàrdia Urbana se sap 
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quina és la problemàtica, el que passa és que no poden anar cada nit, no poden anar 
a cada moment, han d’anar quan tu truques i dius que està passant alguna cosa, vale? 
Hi ha una dificultat, efectivament, de localitzar això que tu dius, perquè, segurament, 
tanquen la música quan arriba la Guàrdia Urbana. 

Respecte a les persones que es concentren a la plaça Terenci Moix, tornem a dir el 
mateix que ja hem dit en altres audiències públiques, a Terenci Moix i a altres llocs, hi 
ha dispositius, hem passat alguns mesos d’un cert descens de la concentració de 
persones a l’espai públic a tot el districte. Des de fa tres setmanes, tornem a tenir un 
repunt, no arribem al nivell que havíem arribat mesos enrere, ni tampoc en tots els 
llocs. Però els dispositius estan preparats amb la idea de veure de quina manera 
podem evitar que hi hagi concentracions i, al mateix temps, després poder-los evacuar 
al més ràpid possible i de la manera més ordenada possible. I, evidentment, Terenci 
Moix, que ja fa mesos que s’han vingut fent intervencions, algunes de les quals amb 
molta intervenció policial, doncs, és una de les places en què de forma dinàmica i 
depenent del que passi cada cap de setmana, perquè no sempre és igual, hi haurà 
l’actuació conjunta de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per fer els desallotjaments 
corresponents. 

Era això? 

El Sr. Serafín Millán Picazo    

Sí. Puc contestar jo ara? 

La presidenta li comunica que encara li queda temps d’intervenció.  

El Sr. Serafín Millán Picazo    

A veure, ho dic perquè la solució és…, si jo fa vint-i-cinc anys que estic vivint en 
aquest pis i no he tingut problemes fins ara, des de fa vuit mesos, que no puc dormir a 
casa, perquè sento com parlen, sento com mouen els trastos, els mobles, com…, no 
sé si fan caixes als discos o el que facin, no pot ser que a les dos, tres, quatre, cinc de 
la matinada estiguin movent mobles o es fiquin cinc persones dins del vàter, parlin de 
tot el seu, parlin de cocaïna, parlin de drogues, parlin de tot, i jo estic dormint a casa. I 
l’altre dia, com vostè diu, ve la policia a casa i la policia ha vist com sí que se sent des 
de casa meva la música, com parlen i tot el sarau. Llavors, si vostè la resposta que 
m’està donant és que he de continuar…, el mateix que em va dir ell que han 
d’insonoritzar, però que, com que val molts diners, ho faran d’aquí a uns anys, quan 
hagin guanyat diners. Què passa? Jo he d’estar sense dormir per les nits, igual que la 
meva dona, igual que altres veïns? El problema és aquest: no podem dormir. 

Jo ja sé que veniu… El que estem dient, moltes vegades, jo truco molt al 112, per 
diversos temes, però el que no pot ser… La setmana passada vaig trucar dijous, 
divendres, dissabte al 112, i em truquen a l’hora, als cinquanta minuts, cinquanta-cinc 
minuts, i em truquen des del carrer Lleida dient-me si encara estan fent soroll, si hi ha 
tota aquesta gent i que no tenen efectius per enviar-me. Fins que, gràcies a Déu, hi ha 
policia, que és molt bona policia el que tenim, tant sigui Guàrdia Urbana com Mossos, 
que jo sempre els defenso a mort, vaig amb ells… Llavors, el que no pot ser és que 
vinguin…, i moltes vegades és el que diem, si veuen el cotxe, baixen la música. No es 
pot fer a les onze del matí. Jo solament et diré una cosa: ahir i abans-d’ahir van ser les 
dos primeres nits en mesos que no tenien música posada, però a les cinc de la 
matinada avui estaven movent mobles. Dissabte i diumenge va ser mortal…     

La presidenta li comunica que hauria d’acabar la intervenció. 



4 
 

El Sr. Serafín Millán Picazo 

Si us plau, continueu mirant-lo, però és que el que no pot ser és que jo no pugui dormir 
a casa meva.  

El regidor 

Sí, el compromís segueix sent-hi. La intervenció de la Guàrdia Urbana o dels cossos 
de seguretat també és limitada en alguns casos. Que es posi gent al lavabo a parlar és 
difícilment controlable per part de qualsevol policia pública. I, per tant, aquí el que hem 
de veure és de quina manera no es compleixen les ordenances, si hi ha festa, si hi ha 
música més forta, etcètera, i aquí hi haurà la intervenció que correspongui, amb 
l’expedient, amb la multa, amb el que s’hagi de fer. Però després hi ha algunes altres 
coses, com algunes de les que has citat, que, efectivament, has de trucar al 112, però 
que la intervenció i la capacitat d’actuar, en aquest sentit, és molt limitada. Però, bé, 
sabem, estàs en contacte amb la policia de barri i així ha de seguir sent. 

El Sr. Serafín Millán Picazo 

Solament dir-li una cosa. A veure, el que no pot ser tampoc és que fa uns dies que no 
estan oberts pel matí ni a mitja tarda, que aquesta gent vinguin a les sis de la tarda o a 
les nou i pico de la nit i, llavors, s’estiguin fins a les set del matí. Aquesta gent, si no 
tenen permís per obrir per la nit, que se’n vagin a un polígon i que facin allà el que 
hagin de fer, però no a un edifici de gent que estem vivint.  

Gràcies per tot. 

La presidenta dona la paraula al senyor José Luis Gallego. Aprofita per recordar que 
es respectin els dos minuts de les intervencions. 

El Sr. José Luis Gallego (en nom propi) 

Hola, buenas tardes. Miren, yo vengo a ratificar lo mismo que ha dicho este hombre, 
Serafín, que yo le comenté a esos señores que estaban pintando la fachada, les digo: 
«Esto no lo podéis hacer.» Y ellos me dijeron: «Esto lo hago, porque esto con agua se 
va.» Digo: «Esto no se va con agua, no podéis pintarlo.» 

Y referente a los botellones, lo mismo. El otro día por la noche había un grupo y tenía 
un equipo de música que lo tengo yo en casa que son 500 vatios, que se dice muy 
pronto. Y eso es imposible. Y es cada noche la misma historia, quitando los domingos 
que hay un poquito menos, pero es lo mismo.  

El regidor 

Sí, s’intervenen equips de música, la Guàrdia Urbana té la directriu de fer-ho. De fet, 
no tinc les dades de les últimes tres setmanes, però mesos enrere, quan hi havia tanta 
concentració, es feia a tota la ciutat, i se seguirà fent. I aquí el que hem de veure és de 
quina manera som al més eficaços possible perquè el dispositiu de Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra pugui arribar a les màximes places i als màxims llocs possibles. 
Però la voluntat de seguir-ho fent, la directriu que s’ha de seguir fent hi és. I el que heu 
de fer, malauradament, ja ho sé, és anar trucant igualment al 112. Ja sabem quins són 
els llocs en què hi ha concentracions, no ens direu res de nou. Però la Guàrdia Urbana 
necessita…, i passen coses durant la nit, es va movent, i, aleshores, en funció també 
de les trucades, va veient quin és el dispositiu que ha de fer i com l’ha d’anar movent, 
no? Però la directriu que s’han de requisar aquests equips que fan soroll hi és i, de fet, 
s’està fent. 
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La presidenta li pregunta si vol fer ús del torn de rèplica. Tot seguit, dona la paraula a 
la senyora Maria Núria Puertas. 

La Sra. Maria Núria Puertas Munté (en nom propi) 

Jo vinc del carrer Ferlandina, 23, que estem situats dins de la plaça dels Àngels. La 
plaça dels Àngels a la nit, les aglomeracions a la plaça dels Àngels, és El Periódico del 
febrer d’aquest mes.  

Nosaltres estem en una plaça habitada, vull recordar que és una plaça habitada. El 
problema ja el vam explicar al setembre, a l’Audiència Pública del setembre. La plaça 
dels Àngels s’ha convertit en una discoteca a cel obert, dia i nit, estiu i hivern, amb els 
problemes de soroll, dels crits, dels càntics, de les discos mòbils aquestes que 
parlaven, últimament bongos, i també problemes de seguretat i també problemes de 
degradació de l’espai públic. No només la plaça dels Àngels, sinó tots els carrers del 
voltant, que són Ferlandina, Joaquín Costa, Peu de la Creu, Emili Vendrell, Pintor 
Fortuny, etcètera.   

Això se suma a un problema de soroll que ja arrossega el barri degut al creixement 
sense control de bars, de terrasses i els skaters. Llavors, del setembre fins ara, amb 
pujades i baixades, però el problema a la plaça dels Àngels ha empitjorat. Hem tingut 
reunions al Districte, amb la Xarxa del Raval. Hem tingut reunions a l’Ajuntament, amb 
la Federació d’Associacions de Veïns. El resultat no l’hem vist. Ens fa l’efecte, això és 
el que ens sembla a nosaltres, que ja els va bé tenir el botellón a la plaça dels Àngels. 
I recordem, és una zona habitada, no és un Port Olímpic ni és una Zona Hermètica, és 
una zona habitada. I creiem que les autoritats ens han de defensar. Han de defensar el 
nostre dret al descans, perquè si les autoritats no defensen els nostres drets, ens 
quedem sense drets. 

Llavors, tornem a estar aquí i tornem a preguntar: quan es posarà en marxa realment 
un pla de xoc policial per acabar amb el botellón a la plaça dels Àngels? Demanem 
que s’actuï ja. No demanem que es netegi al matí… Demanem que s’impedeixi el 
botellón. 

La presidenta li comunica que ha exhaurit el temps, que ara li respondrà el regidor i 
després tindrà torn de rèplica, i li demana, si us plau, que respecti els temps.  

El regidor 

Sí, Núria, ho hem parlat moltíssimes vegades, heu estat reunits amb mi aquí, al 
Districte, heu vingut a audiències públiques, a consells de barri. I, sincerament, jo 
també no vull de cap de les maneres que normalitzem aquesta situació i soc el primer 
que no la vull minimitzar de cap de les maneres. I hem de posar tots els recursos 
públics que puguem perquè pugueu dormir, només faltaria. És un dret que és bàsic. I 
hem de garantir el dret a la salut de tots i de totes. 

Per tant, no hem de normalitzar aquesta situació i hem de seguir treballant amb tants 
dispositius com puguem per fer possible que aquestes concentracions tan sorolloses 
no passin.  

Dit això, i aquest és un compromís polític, que vol dir que no ens aturarem a l’hora 
d’esmerçar recursos públics perquè això no passi, m’agradaria també poder explicar 
quina és la complexitat de poder aconseguir el que tots estem buscant. Hi ha unes 
dificultats, perquè hi ha llibertat de moviment, la gent es pot moure, i nosaltres el que 
hem de fer és controlar que les seves activitats siguin activitats que no siguin, 
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evidentment, delinqüencials i que siguin cíviques. Quan hi ha una concentració molt 
gran de persones en alguns llocs, l’actuació policial és una actuació que és reactiva 
sempre. La dificultat de fer-ho de manera proactiva és que, evidentment, la policia no 
pot actuar fins que no hi ha un delicte o fins que no hi ha un incompliment d’una 
normativa. I això fa que sigui molt complicat poder trobar aquest moment en què fer 
l’actuació. 

També crec que hi ha d’haver una actuació que vagi molt més enllà de l’estrictament 
policial, i que ens hem de plantejar des de ja que també els privats i que, per tant, els 
negocis privats també es coresponsabilitzin del que passa a l’espai públic. 

Per donar algunes dades, que podràs dir-me que no serveixen de re, però crec que no 
és de més explicar-les. El 31 de gener, dos desallotjaments de la plaça dels Àngels, a 
la 1 i a les 3.55 de la matinada, d’unes trenta persones cada vegada; el dia 1 de febrer, 
tres desallotjaments, a les 23.45, a la 1.30 i a les 4.20, de trenta persones una altra 
vegada. I aquí amb denúncies, 34 denúncies, 12 denúncies que són multes. De trenta 
persones, dotze denúncies; de trenta persones, trenta-quatre denúncies. Dimecres 2 
de febrer, plaça dels Àngels, a la 1.36, seixanta persones desallotjades, trenta-set 
denúncies per ordenança de civisme. I així podria seguir. 

Per tant, hi ha una actuació policial que s’està fent i que, tanmateix, reconeixem que és 
clar que no és suficient perquè seguiu sense poder dormir. Per tant, hem de veure què 
més podem fer. I aquí, per això, vam iniciar també aquella taula de diàleg en què 
recordeu vam citar els propietaris de bars i les persones que tenien les terrasses, no?, 
a la plaça dels Àngels, en què se’ls van fer tota una sèrie de requeriments, que es 
posessin al seu lloc, que  no posessin més taules de les que tocava, van reconèixer 
que en posaven més, etcètera. S’han fet —i després ja ho explicarem— més d’un 
centenar d’inspeccions a Joaquín Costa per poder controlar tot el que hi està passant. 
Però aquí tens, Núria, i et servirà el que et servirà, però tens el compromís que no 
pararem de modificar els dispositius quan calgui i d’incorporar altres actuacions.  

El creixement desmesurat de bars i terrasses, és una zona saturada en què ja no hi 
poden haver més bars. Les terrasses, efectivament, es van donar unes terrasses 
excepcionals covid, però aquestes terrasses excepcionals covid han de desaparèixer 
properament. Per tant, també hi haurà menys ocupació de la via pública. 

I pel que fa a la degradació de l’espai públic, doncs, a part que estem implementant el 
«Protegim les escoles», al carrer dels Àngels, doncs, a més a més, hi ha tot el pla 
«Cuidem Barcelona» i la propera contracta de neteja en aquest sentit, eh? Però pel 
que penso que és el moll de l’os, que són les concentracions, doncs, dir-te que els 
dispositius policials hi són i hi seran, que s’han fet desallotjaments, tal com he 
comentat, i que la dificultat del dispositiu hi és, però, malgrat que sigui difícil, no 
deixarem de fer-ho.    

La presidenta dona la paraula a la senyora Maria Núria Puertas per al minut de 
rèplica.  

La Sra. Maria Núria Puertas Munté 

Demano que s’actuï preventivament durant el dia fent complir la normativa; que es 
desallotgi la plaça en el moment de tancament de terrasses i no a les quatre o a les 
cinc del matí; que es mantingui desallotjat l’espai perquè el botellot no torni a 
començar. I això significa patrulles fixes; si cal, càmeres controlades a temps real per 
la Guàrdia Urbana; considerar urgents les trucades al 112 quan parlem de botellots i 
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soroll diari; prohibir o impedir les concentracions d’oci nocturn, és a dir, botellots a les 
zones habitades i retornar-les on estaven abans, a les zones deshabitades, i, si us 
plau, que es dediquin els diners, els nostres diners es dediquin a això i no a la 
propaganda.   

I la fotografia no són trenta persones un divendres qualsevol, són tres-centes. 

Moltes gràcies. 

La presidenta li agraeix la intervenció. Tot seguit, dona la paraula a Anouché Fakhr 
Soltani. Com que no hi és, dona la paraula al senyor Miquel Prats.  

El Sr. Miquel Prats Comajuncosas (en nom propi) 

Bona tarda. Deixeu-me que us comenti dos coses. Al carrer Carme/Joaquín Costa hi 
havia un banc fa un temps, ara hi ha un forn degustació amb set taules; al carrer 
Joaquín Costa, número 4, hi havia una ferreteria, ara hi ha un bar discoteca que ocupa 
vint metres de paret, que ha arribat a tindre vuit taules al carrer i que no només a base 
de barallar-nos amb aquests propietaris hem pogut fer que en quedin tres, tot i que no 
n’hi hauria d’haver cap, perquè els finestrons s’utilitzen com a taules. Al carrer Joaquín 
Costa, número 3, hi havia un quiosc, ara hi ha un lloc de menjar per endur obert fins a 
les tantes. A la plaça Emili Vendrell hi havia un restaurant vegetarià amb quatre taules, 
ara hi ha un restaurant amb vuit taules on s’acumulen fins a trenta persones tota la nit. 
Al carrer Joaquín Costa, 11, hi havia una polleria, ara hi ha un local de menjar per 
emportar obert fins a les tantes. Al carrer Joaquín Costa, cantonada Guifré, hi havia un 
videoclub, ara hi ha un forn amb cinc taules i dos taules de terrassa. I podria anar dient 
més exemples fins a arribar a trenta-quatre bars o similars que hi han concentrats en 
quatre-cents metres al carrer Joaquín Costa, un carrer que té seixanta-vuit portals. És 
a dir, portal sí, portal no hi ha un bar. És a dir, tenim un bar i el seu focus de soroll 
portal sí, portal no.   

Molts d’aquests bars s’han obert o s’han reciclat tergiversant el Pla d’usos en aquests 
darrers temps, inclús en aquestes darreres setmanes. És un monocultiu que ha 
convertit el carrer Joaquín Costa i els seus voltants —i des d’aquí una salutació als 
veïns de la plaça dels Àngels, que per a mi són uns herois— en un gueto lúdic, que viu 
d’esquenes a les necessitats dels veïns. No necessitem tindre trenta-quatre bars en 
quatre-cents metres. Un gueto que fa un efecte crida perquè tothom vingui al nostre 
barri i es pugui desinhibir i desplegar actituds que difícilment es tolerarien a altres 
latituds, i no parlo precisament d’altres països.    

Espero la rèplica i ja ho acabaré. 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Miquel, estic totalment d’acord amb tu, no es necessiten trenta-quatre bars o trenta-
quatre el que sigui aquí, hi estic totalment d’acord. 

Tenim un Pla d’usos que limita molt la restauració i limita molt els bars i que juga amb 
les densitats. Aleshores, està limitat i tot allò que vagi sortint que no sigui legal el que 
haurem de fer serà precintar-ho, com hem fet a Joaquín Costa amb algunes de les 
botigues que tenien llicència per a majorista, però que estaven fent minorista, i si no 
m’equivoco, a Joaquín Costa, en els últims dos mesos, s’han precintat dos locals, 
vale? Per tant, dos que s’han precintat. Hi ha una activitat inspectora que està 
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focalitzada en el carrer Joaquín Costa, perquè sabem perfectament quines són les 
problemàtiques que hi ha. Però venim d’un històric de molts anys en què va passar el 
contrari, en què hi havia barra lliure. Tots aquells que el que estan fent és obrir amb 
una llicència que no els toca o sense permís, l’activitat inspectora hi és, hi ha molts 
expedients oberts a Joaquín Costa, hi ha una llei administrativa que ens permetrà 
precintar, no precintar, ens permetrà el que sigui. Però a Joaquín Costa ja no hi poden 
haver més llicències de bar des del Pla d’usos del 2018, que el vam aprovar en el 
2018, és vigent des del 2018. 

Tot allò que és previ, tot allò que és d’abans, i quan hi havia una liberalització, tot allò 
no podem fer re, la llicència atorgada és una llicència que ja és vigent per sempre.  

Per tant, en aquest sentit, Joaquín Costa és una de les nostres prioritats a l’hora de la 
inspecció, però si hi ha una llicència que està donada i que, hi insisteixo, remet a 
temps enrere no la podem revocar. El que podem és controlar… No podem ni 
l’Ajuntament de Barcelona, ni el de Terrassa, ni el de Mollet, ni el de Madrid, cap, eh? 

I una altra cosa important és que a Joaquín Costa no hi ha cap bar que tingui terrassa, 
cap bar —cap bar— té llicència per tenir res a fora. Aleshores, hi ha una activitat 
inspectora que és constant. Jo ara no et sé dir quins són els expedients oberts que hi 
ha al carrer Joaquín Costa, però estic segur que n’hi ha molts. I nosaltres hem d’anar 
seguint contínuament fent l’activitat inspectora, des dels inspectors, amb Guàrdia 
Urbana, etcètera. Sabem que hi ha alguns que són especialment problemàtics, el de la 
cantonada, el que posa la taula que no li toca, etcètera. I això és constantment anar 
fent inspeccions i anar fent el seguiment. Insisteixo que l’activitat inspectora és lenta a 
vegades, però al final aconsegueix el que vol.    

El Sr. Miquel Prats Comajuncosas 

Jo em pregunto que com és possible que entre tots els veïns haguem fet —i aquest 
cap de setmana ho hem comptat— trenta-tres trucades al 112 i ens diguin que passen 
la incidència a la Guàrdia Urbana i no es presentin fins a les quatre de la matinada per 
buidar la plaça dels Àngels i voltants. No enteneu que aquesta situació sostinguda en 
el temps i que hem denunciat manta vegades ens està afectant la salut dels veïns? Us 
demanem per enèsima vegada que prengueu mesures. Els veïns us ho implorem, 
necessitem descansar i viure en un carrer salubre. 

Acabo amb la següent pregunta: quins plans teniu des de la Regidoria per evitar que 
amb el bon temps el nostre barri i, de pas, les nostres vides no es converteixin en un 
infern, com portem aguantant els darrers anys. 

Moltes gràcies.  

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Tots els membres de l’equip de govern vivim al districte i m’atreveixo a dir que el 90% 
viuen al Raval; jo visc al Casc Antic, és a dir, passada la Via Laietana, però la resta 
tots viuen al Raval, o pràcticament tots, l’Oriol a la Barceloneta, no?, bé, però la gran 
majoria al Raval. Sabem perfectament i coneixem de primera mà la problemàtica del 
soroll. Per tant, és que la vivim, eh? Jo també la visc a casa meva. També truquem a 
la Guàrdia Urbana perquè també ens està passant això. 
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El nostre compromís, que no és només un compromís de la Regidoria, sinó que és un 
compromís de la cinquena tinença o de la sisena tinença de Prevenció i Seguretat, i és 
una responsabilitat compartida, és que hem de seguir explorant totes les vies 
possibles perquè això no es doni. Avui s’obre l’oci nocturn, amb l’oci nocturn ens 
dona…, bé, podem tenir la hipòtesi que pot ser gent que es desviï cap allà, aleshores, 
hi haurà un altre tipus de patiments a les zones d’oci nocturn, evidentment. Però el 
compromís, Miquel, és el que he dit abans, el convenciment que això no ho hem de 
normalitzar, que això no ha de ser i que hem de dissenyar dispositius flexibles que 
siguin adaptables cada cap de setmana i seguir amb l’activitat inspectora, que 
t’asseguro que en aquest districte és molta. L’activitat inspectora administrativa té la 
capacitat que té. No té la capacitat de tancar locals. No té la capacitat de revocar 
llicències, no de l’Ajuntament de Barcelona, de cap ajuntament de l’Estat espanyol. Té 
la capacitat d’inspeccionar i obrir expedients i multes. I, a partir d’aquí, pot també fer 
uns precintes, que els precintes duren fins que el propietari demostra que ho ha 
adequat o que ja no tornarà a fer allò.   

Per tant, tenim una capacitat limitada amb un cos d’inspectors al districte molt 
tensionat, que també fa inspeccions de nit, fa inspeccions de nit i fa inspeccions de 
cap de setmana conjuntament amb la Guàrdia Urbana. I, per tant, tenim el compromís 
o teniu el compromís que no deixarem de fer-ho. I aquí tenim, a més a més, a la 
Guàrdia Urbana implicada en la nit, tenim més Guàrdia Urbana que mai a la nit a la 
comissaria de Ciutat Vella, això ho he explicat moltes vegades, que des de fa un any 
aproximadament la unitat de Ciutat Vella és exclusivament per a Ciutat Vella, mentre 
que abans era també per a Sant Martí. Per tant, ara tots els urbans que tenim a Ciutat 
Vella són només per a Ciutat Vella i, a més a més, s’ha duplicat la unitat de nit. Hi ha 
una persona encarregada de la nit i hi ha un únic intendent que coordina totes les 
feines. Per tant, tenim més Guàrdia Urbana que mai, tenim un cos d’inspectors implicat 
i tenim la voluntat de seguir amb aquests dispositius adaptant-los dia a dia. I Joaquín 
Costa, plaça dels Àngels, és una de les nostres prioritats sens dubte.    

La presidenta dona la paraula al senyor Guillem Capdevila. Li comuniquen que és 
baixa per covid. Tot seguit, procedeix a llegir la pregunta del senyor Capdevila: «Des 
de la  
Xarxa Veïnal del Raval volem que clarifiquin el protocol d’actuació a les diferents 
places del Raval per poder garantir el dret al descans del veïnat. Si la Guàrdia Urbana 
actua a les quatre de la matinada els caps de setmana, constatem que a la plaça dels 
Àngels resulta impossible el descans nocturn. A part, pensem que cal tenir un pla 
especial per a quan arribi el bon temps i no permetre que es cronifiquin les diferents 
problemàtiques generades i activitats, com pot ser tocar els bongos a les dues de la 
matinada d’un dilluns i el botellot continu que, es miri per on es miri, no es poden 
deixar passar.»   

El regidor 

Tornem a tractar el mateix tema i no em vull repetir, eh?, però d’una de les coses que 
ha llegit la presidenta, que diu el Guillem, que potser ens està seguint, la Guàrdia 
Urbana no actua a les quatre del matí, la Guàrdia Urbana no deixa d’actuar vint-i-
quatre hores al dia i durant la nit està actuant durant tota la nit també, i també amb els 
desallotjaments, no només els desallotjaments, eh?, perquè, a més a més, la Guàrdia 
Urbana, evidentment, té moltes altres tasques cada dia i cada nit que són dependents 
de les trucades que hi ha i dels incidents que puguin passar.  
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Per tant, i ho he dit abans, a les 11.20 desallotjaments, a la 1.36 desallotjaments, a les 
23.45, una altra vegada a la 1, a la 1.46, a les 2.44… Estic fent un repàs d’unes 
quantes places del Raval, eh?, i no només del Raval, el passeig del Born, la plaça Pau 
Vila, Riera Alta, la plaça Reial, la plaça del Gas de la Barceloneta, a les nou i mitja de 
la nit… Bé, per tant, hi ha tota una actuació de la Guàrdia Urbana, i també coordinats 
amb Mossos d’Esquadra, que és durant tota la nit. I si es desallotja a les quatre de la 
matinada, el més probable és perquè s’estigui desallotjant en alguns altres llocs abans. 
Però no vull repetir-me tampoc en el que he dit abans, hi ha hagut un dia —que ho he 
llegit— que es van fer fins a tres desallotjaments de la plaça dels Àngels: a les 23.45, a 
la 1.30, a les 4.20. Per tant, hi ha actuació durant totes les hores. I, en aquest sentit, hi 
ha un compromís de la Guàrdia Urbana també que aquesta és una de les 
problemàtiques en les quals ha d’actuar.  

Gràcies.   

La presidenta dona la paraula a la senyora Maria Cala, que no hi és. Per tant, dona la 
paraula al senyor Pol Martín Carbonell, de l’Associació de Skaters. 

El Sr. Pol Martín Carbonell (en nom de l’Associació de Skaters) 

Bé, m’agradaria, primera, quines accions hi han previstes per eliminar d’una vegada 
els «lateros», perquè crec que són una mica la problemàtica, la gènesi de tot el soroll 
que hi ha a les nits. Segona, dir, per exemple, com a suggeriment, per exemple, un 
dels problemes que hi ha amb l’skate sobretot és al carrer Joaquín Costa, jo a més soc 
veí de Joaquín Costa i a mi el soroll també em molesta. Llavors, per exemple, 
aprofitant quan es facin obres de canonades, de serveis, etcètera, si no es podria 
aprofitar per ficar almenys com una franja d’un paviment llis que reduiria moltíssim les 
vibracions que es fan, que produeixen el soroll. És a dir, no fer accions específiques, 
sinó aprofitar obres que s’han de fer, segurament, en els pròxims anys, doncs, cada 
vegada incloure algun tipus de mesura perquè… També he sentit en alguna audiència 
que deien «no, però és que l’skate o els patinets o…», bé, no només són skates, eh?, 
hi ha mil coses que van amb rodetes, no?, que no estan dins de la normativa com a 
transport, però és igual, la realitat és que molta gent va amb aquest tipus de transport. 
Per tant, crec que s’hauria d’incloure.     

Tercera, de la mateixa manera que s’ha inclòs una patrulla vint-i-quatre hores al dia 
ara a Sant Antoni, no podrien fer el mateix a Àngels?, i comprovem realment quins són 
els problemes i acabem ja amb aquesta història. Per exemple, vaig llegir que s’havien 
ficat set-centes multes a skaters a partir de les deu de la nit. La realitat avui en dia és 
que, a partir de les vuit de la tarda, és literalment impossible patinar de la gent que hi 
ha, vidres trencats… Vull dir que els skaters ja no poden patinar realment.  

I després, bé, una altra opció també seria ficar, de la mateixa manera que fèieu a 
altres barris, dinamitzadors o voluntaris, per exemple, quan tanquen la carretera de 
Sants, etcètera, doncs, per què no ficar dinamitzadors de la plaça també, no?, que 
fessin complir tots aquests acords que vam fer amb els skaters fa dos anys, amb 
aquest procés que vam obrir amb els veïns, etcètera. 

I després també no entenc jo com a veí el paper de les papereres que es fiquen ara 
els caps de setmana. D’alguna manera, si jo entenc que va bé per netejar, però també 
pot donar el missatge que una mica és foment del botellón, no?, es pot llegir així. Una 
mica també preguntar això. 

Ja està.  
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La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

El tema dels llauners és un tema de molt difícil abordatge perquè el delicte que s’està 
cometent és un delicte tan petit que no hi ha possibilitat, pràcticament, per part de la 
Guàrdia Urbana de fer pràcticament res, no? De fet, normalment quan veuen una 
patrulla de la Guàrdia Urbana ja els donen les quatre o cinc llaunes que porten, que 
valen menys d’un euro cada una, i ja està. Per tant, hi ha una intervenció que pot ser 
dissuasiva, però que realment no acaba de cap de les maneres amb aquesta 
problemàtica, no? I, evidentment, hi ha més en els llocs en què hi ha més concentració 
d’oci nocturn i en els que hi ha més capacitat de negoci en aquest sentit.  

S’han provat moltíssimes coses. Jo no sé les desenes de milers de llaunes que s’han 
requisat en els últims anys a la comissaria de Ciutat Vella. Abans em sabia els 
números, arriba un moment ja que no val la pena, perquè són desenes de milers que 
es requisen cada any, amb una incidència mínima, eh?, perquè el que val allò és no 
res, és un material, evidentment, que no és robat, és un material que és comprat i que 
no hi ha cap delicte en portar unes llaunes pel carrer, i que, després, quan la Guàrdia 
Urbana l’enganxa, el que acaba passant és pràcticament res, perquè la normativa, 
doncs, evidentment, el producte que porten és irrisori. Per tant, és una problemàtica 
que, per a mi, té molt a veure amb les zones de concentració d’oci nocturn. 

El que dius d’aprofitar les obres per posar un paviment diferenciat, jo no tinc clar si 
això es pot fer o no, però, en tot cas, sí que farem alguna prova durant aquest any, 
espero, de paviment sonoreductor en el districte, vale?, i en el Raval. S’ha fet una 
prova pilot a Gràcia, si no m’equivoco. I, aleshores, mirarem a veure de quina manera 
ho podem fer també aquí perquè, bé, doncs, tampoc no hi ha una seguretat de cap 
proveïdor que efectivament el seu paviment pugui ser sonoreductor, d’acord? Per tant, 
no aprofitant les obres, que al final el que faríem seria només un tram del carrer, sinó 
aprofitant alguna de les obres que puguem fer a veure si podem fer aquesta prova 
pilot. 

Sobre el patrullatge vint-i-quatre hores de la plaça dels Àngels, jo no vull dir que és el 
que ha de fer la Guàrdia Urbana, que per a això són els tècnics especialistes en 
aquest tema. El que demanem és que aquesta problemàtica se solucioni l’abans 
possible. I si consideren que posant una patrulla a la plaça dels Àngels vint-i-quatre 
hores se soluciona, jo no diré que no, vale? Ara, també em pregunto en el moment… 
Això ho vam fer, per exemple, al passeig del Born l’estiu passat, si no m’equivoco, que 
també hi havia moltes concentracions en el passeig del Born, arribava una hora, cap a 
les set, les vuit del vespre, que es posava una camioneta, no?, una furgoneta de la 
Guàrdia Urbana damunt del passeig. I la gent s’ajunta a xerrar. Quan la gent s’ajunta a 
xerrar no hi ha un delicte, no hi ha una normativa que s’estigui incomplint. Per tant, és 
difícil poder-hi actuar, no? Arriba un moment en què hi ha tanta gent al voltant que està 
més o menys xerrant que què ha de fer la patrulla de la Guàrdia Urbana? Se n’ha 
d’anar, perquè si es queda, a més a més, es quedarà travada i serà una furgoneta de 
la Guàrdia Urbana que després no estarà disponible. 

Aleshores, això es va fer durant un parell o tres de caps de setmana en el passeig del 
Born, que teníem concentracions de vuit-centes, de set-centes, de nou-centes 
persones, es va fer de forma preventiva i es va veure que no servia per a res, perquè 
no dissuadia la gent d’igualment estar al voltant asseguts i xerrant, vale?  
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Per tant, si la Guàrdia Urbana considera que posar una patrulla vint-i-quatre hores a la 
plaça dels Àngels soluciona alguna cosa, doncs, que ho faci. No ho sé. Però no crec 
que sigui aquesta la solució. 

El que comentes de dinamitzadors o de persones que puguin explicar la normativa i tot 
això és una bona idea.  

I les papereres els caps de setmana, honestament, no ho sé, no ho sé, i això sí que 
t’ho hauria de preguntar. No hi ha cap voluntat de cap de les maneres, al contrari, de 
dir a la gent que ha de sortir al carrer a beure, ni molt menys.     

El Sr. Pol Martín Carbonell  

És que jo, veient-ho des de fora, sembla que sigui… Bé, és igual, és un tema estètic… 

Respecte als paviments, simplement volia dir que no es tracta de fer com a Gràcia un 
paviment especial, etcètera; vull dir, amb els paviments que ja existeixen a Ciutat 
Vella, no és el mateix circular amb rodes petites sobre un paviment que té una junta 
cada cinc centímetres amb uns panots que amb unes lloses grans, per exemple, de 
seixanta i quaranta, si són llises, si la junta no té bisell, si les juntes són petites… O 
sigui, el que produeix soroll són les vibracions amb la junta. Ficant simplement un, no 
ho sé, carril central, per exemple, amb molt poca junta, amb lloses de seixanta per 
quaranta, ja està. Vull dir que no…, és simplement això. A més, són uns paviments 
que ja tenim a Ciutat Vella. Vull dir que no cal fer gaires proves. No és el mateix un 
skater que passa per Joaquín Costa que un skater que passi no ho sé, ara no se 
m’acudeix cap carrer, però, bé, quan hi ha seixanta per quaranta… Crec que és fàcil 
de fer. No voldrà dir que la gent anirà més ràpida o més lenta, simplement faran menys 
soroll. I, a més, és això, no es tracta de fer una actuació especial, sinó simplement 
quan es vagi a fer una actuació, canviar canonades, etcètera, aprofitar… 

La presidenta li comunica que hauria d’anar acabant.   

El Sr. Pol Martín Carbonell 

Després, bé, això de les llaunes, potser és un delicte petit, però, bé, realment, el 
descans de tothom no és tan petit. Llavors, bé, no ho sé, és que jo faig memòria i ja 
portem vint anys de llauners i, ostres, a altres ciutats no passa això. Bé, potser caldria 
anar a l’arrel, no sé si s’ha d’anar pel venedor o on, però, bé. 

I després això de la furgoneta, bé, a veure si a les quatre del matí sí que la Guàrdia 
Urbana pot actuar o quan sigui, ja sé que van actuant en diferents hores, doncs, bé, 
que actuïn a les dotze amb la furgoneta, i ja està. Vull dir és que, no ho sé, jo no ho 
veig malament perquè, realment, és una zona que va una mica calenta i estaria bé 
arreglar-ho. 

I ja està, el tema papereres ja l’hem parlat. 

El regidor 

Les intervencions en aquest sentit de la Guàrdia Urbana no és que se’ls digui a les 
onze, a les dotze, a la una, a tal hora has d’entrar, és quan es veu que és el moment 
adequat, quan hi ha els efectius corresponents, quan s’ha pogut dissenyar el 
dispositiu, aleshores es fa l’entrada, que també és depenent del que hi hagi en altres 
places, perquè cada nit és diferent. Aleshores, la indicació de fer-ho hi és i, a partir 
d’aquí, hi ha uns responsables a la nit que són els que prenen la decisió de quin 
moment és el més adient per poder-ho fer.  
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La presidenta dona la paraula a la senyora Manuela García. Com que no hi és, 
procedeix a llegir el seu escrit: «Queixes sobre els diferents locals que fan festa de 
manera irregular.» Entén que és local al qual es referia el senyor que ha parlat abans i 
que, per tant, el regidor ja hi ha donat resposta.  

Algú del públic assistent demana per intervenir en lloc de la senyora Manuela García. 

La presidenta li respon que, li sap greu, les normes no permeten que algú parli en el 
lloc d’una altra persona i que ella ha de fer complir aquestes normes.  

A continuació, dona la paraula al senyor José Manuel.    

El Sr. José Manuel (en nom propi) 

Bueno, hola, buenas tardes. Voy a ser muy rápido, es una pregunta e informaros de 
una cosa. 

Es cierto que queréis… Bueno, el cambio de sentido de Nou de la Rambla, por lo de 
entrar de Ramblas, todo esto… ¿Es cierto que no ahora, pero en un futuro tenéis 
pensado hacer zona peatonal ese trozo de Nou de la Rambla, desde Ramblas hasta 
Drassanes? O semipeatonal, o peatonal, creo que…, no lo sé. Si es cierto que lo 
queréis hacer, porque entonces corremos el riesgo que nos convirtamos en la calle 
Blai o en Joaquín Costa, porque ya estáis oyendo los vecinos de Joaquín Costa, 
Joaquín Costa y plaza dels Àngels ya está perdido. No perdáis ahora Nou de la 
Rambla. 

Y luego os quería informar, las quejas estrella que hemos tenido nosotros en la zona 
del Raval sud, el famoso Clandestine Gallery este que lleva seis años ahí, bueno, 
operando, bueno, tenéis que saberlo, porque lo hemos denunciado infinidad de veces, 
discoteca ilegal, restaurante ilegal, anunciado en Internet… Pues, hemos conseguido 
solucionarlo porque se ha ido, no es porque el Ayuntamiento haya hecho nada. Ha 
estado seis años, no sé, seis, siete años funcionando. Y ya te he dicho, anunciándose 
en Internet, montando fiestas, haciendo lo que le ha dado la gana… Bueno, se ha 
acabado el problema, se ha marchado, le han subido el alquiler, no le ha interesado, 
pero no es porque el Ayuntamiento haya… Lo tenéis que conocer porque lo hemos 
denunciado infinidad de veces, ya no está. Se acabó el problema. 

Nada más.    

El regidor 

Nou de la Rambla no tenim ni pressupostat ni tenim previst en aquest mandat fer una 
«peatonalització», vale? Una altra cosa és que, amb el canvi de sentit, a veure com 
funciona i més endavant poder-se plantejar què s’ha de fer. Però avui per avui no està 
previst. 

I respecte al que comentes, doncs, sí, moltes vegades ens passa. És a dir, l’activitat 
inspectora és una activitat que ens permet arribar fins a un punt, però després hi ha 
gent, com aquests, que se salten totes les inspeccions, que se salten els precintes i 
que se salten tot el que vulguin saltar-se. I, malauradament, no podem arribar moltes 
vegades fins al final o fins on ens agradaria, que és poder revocar la llicència. I la 
veritat és que em sap greu perquè ja estaria bé poder-ho fer, però, certament, moltes 
vegades no ho podem fer, no arribem a tot arreu. I aquí també moltes vegades quan hi 
ha inspeccions, expedients, posen recurs amb advocats i tot es va complicant 
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moltíssim, i la llei administrativa és molt garantista, no?, i, en aquest sentit, doncs, fa 
que la intervenció en aquest cas municipal sigui molt molt lenta. És cert. I ho lamento.  

Penso que és també un exercici, bé, d’humilitat poder-ho explicar, que realment per a 
nosaltres també és molt frustrant moltes vegades que vingueu aquí any rere any a 
queixar-vos d’una cosa i que l’activitat inspectora no pugui ser tan contundent com 
voldríem. Però no perquè no vulguem ser-ho, sinó perquè ens atenim a un marc legal, 
que no és municipal, que ens permet fer unes coses i unes altres no. I, aleshores, 
consisteix a estar fent molt seguiment constantment, i això, evidentment, doncs, 
genera molèsties, no?, perquè, mentrestant, ells se n’aprofiten.    

El Sr. José Manuel 

Es que no tenía licencia de ningún tipo esta gente. O sea, no es que estudiamos la 
licencia, no, no, no tenía ningún tipo de licencia y ha estado, pues, yo creo que unos 
seis años habrán estado funcionando como le ha dado la real gana, anunciándose en 
Internet y haciendo lo que le ha dado la gana. Esto es ahora. El local ha quedado 
vacío, ya veremos lo que pasa en los próximos meses. Puede ser peor aún lo que nos 
entre que lo que se ha ido, pero, bueno. 

Simplemente era esto. Gracias.   

La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Maria Dolors 
Font. 

La Sra. Maria Dolors Font (en nom propi)  

Bona tarda. A la darrera reunió del mes de novembre li vaig escriure a vostè i també 
vaig escriure a la senyora alcaldessa. La senyora alcaldessa, el 3 de desembre, em 
contesta donant les gràcies del que li dic i que, a l’igual que la denúncia del mes de 
setembre, ha demanat a Ciutat Vella que l’informin. Vostè no m’ha contestat, i suposo 
que tampoc ha informat l’alcaldessa, i ella no m’ha contestat. Tornem a repetir la 
mateixa: al carrer de Guàrdia, número 9, s’ha cobert la terrassa del primer pis, s’ha 
convertit en discoteca, que el senyor José Manuel Cabrera us pot ensenyar les 
fotografies, el so no el sentireu però les llums sí que les veureu, sense cap tipus de 
llicència, denunciat, em sembla que durant dos anys ho hem estat denunciant, i aquí 
ningú s’ha mogut. Que quan teniu una llicència teniu problemes, molt bé, però aquí no 
hi ha llicència, i el bolet ha sortit. O sigui, tothom pot edificar el que li doni la gana en 
una terrassa o on sigui, i l’Ajuntament amen. Després que el ciutadà ho denuncia.  

La discoteca de Guàrdia, número 3, vaig dir que s’estaven fent obres, no té llicència, 
continuen fent obres, no podrà obrir ara el dia 11 perquè està panxa enlaire. L’altre dia 
vaig passar-hi i hi havia la porta enlaire i allò es veu que està panxa enlaire. I se’ls ha 
vist que la runa d’allà l’aboquen a la pneumàtica. Guapo, eh? 

I al carrer de Guàrdia des que hi ha la pneumàtica hi ha més merda per fora que no 
dintre la pneumàtica. Poder us ho haguéssiu hagut de pensar, eh? Perquè a Gràcia va 
ser una desgràcia això de la pneumàtica, i al carrer Guàrdia la hi poseu. Era un carrer 
que, dintre de tot, entre matalassos i porqueries i runes i dallonses, perquè fiquen 
coses, les entatxonen i, llavors, el que hi va no pot tirar res. I fa pena. 

Allà a la casa nova al capdavall que l’esteu fent estaran contents… 

La presidenta li demana que hauria d’acabar, que ara li respon el regidor i que 
després tindrà un minut de rèplica. 
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El regidor 

Dolors, no tinc informació…, diguem que, quan tu ens envies una carta a Regidoria i a 
l’alcaldessa, hi ha tot un sistema perquè tots estiguem informats d’això, eh?  

El que dius que s’ha fet aquesta coberta amb música i tot això, doncs, m’interessaré 
perquè no tinc informació sobre aquest tema. 

I les obres de Guàrdia, 3, dius que és una discoteca que està fent obres sense 
llicència. Doncs, no sé si s’haurà inspeccionat o no s’haurà inspeccionat, però, en tot 
cas, anem a veure, anem a repassar-ho. Jo la veritat és que aquests temes que ens 
dius ara mateix no ho tinc… 

La Sra. Maria Dolors Font 

Això del 9 també està sense llicència. 

El regidor 

Vale, d’acord.  

La Sra. Maria Dolors Font 

I l’altre dia vaig dir, i va haver-hi qui em va renyar, dic…  

La presidenta li pregunta si està en el torn de rèplica. 

La Sra. Maria Dolors Font 

Sí. Vaig dir si teniu un topo i sembla ser que sí, perquè si vaig denunciar que s’havien 
fet obres sense llicència i no s’ha fet cap inspecció i continua funcionant el cobriment 
d’aquella terrassa i tot això, i fa dos mesos. També vaig a la discoteca i continuem 
amb les mateixes. La veritat, no ho sé, no sé si la política que teniu aquí a Barcelona 
és fer com el president Rajoy, ja s’arreglaran les coses i apa. Mira, això de la 
Clandestine Gallery s’ha arreglat sol. Però els sis anys que la gent l’ha patit allà ho 
tenen. Com els pobres del carrer dels Àngels i de la plaça dels Àngels, que això heu 
d’acabar-ho, eh?, perquè no pot ser, la gent acabarà que sortirà al carrer.   

El regidor 

Però, Dolors, no t’estic dient que no s’hagin fet inspeccions, t’estic dient que jo no sé si 
s’han fet inspeccions, que és molt diferent. Una cosa és el que fan els tècnics 
municipals i els expedients i una altra que el regidor ho sàpiga. Per tant, jo no ho sé, el 
que faré serà informar-me de si s’han fet o no s’han fet, i en el cas que no s’hagin fet, 
doncs, fer-ho urgentment. Jo entenc que sí, però jo no ho sé. 

La Sra. Maria Dolors Font 

Poseu-hi «mida» perquè no hi ha llicències. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Maria José Lidon, que no hi és. Tot seguit, 
dona la paraula al senyor Josep Maria Gili i Sardà.  

El Sr. Josep Maria Gili i Sardà (en nom de l’Institut de Ciències del Mar) 

Bona tarda. Això meu és molt ràpid. Us vinc a fer una sol·licitud respecte d’un edifici 
que hi havia a l’actual plaça del Mar. Aquest edifici es va demolir fa uns deu anys 
aproximadament i en aquest edifici hi havia la seu de l’Institut d’Investigacions 
Pesqueres, però sobretot hi havia la seu de l’Aquari de Barcelona. Un edifici que va 
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ser un referent a la ciutat, de la gent que ens visitava, la gent del barri. Realment era 
una… Bé, és la seu que ara nosaltres tenim, estem al barri, però estem tocant al Port 
Olímpic. I el que us demanaria, que ens agradaria molt, és ficar un faristol recordant el 
que va ser aquest edifici per al que és la història de la ciutat, no? Allí per a molta gent 
era l’Aquari públic, moltes generacions ho recorden com un lloc de visitar. Va ser 
també, des del punt de l’institut, un referent per a moltes entitats que avui en dia estan 
per tot Espanya. O sigui que, d’alguna manera, ens agradaria compartir amb els 
visitants i amb el barri i amb tothom una part de la història d’aquesta ciutat, de la qual 
formem part, no?, i que per motius diferents aquest edifici es va demolir, però ara 
seguim estant amb un altre nom, que és l’Institut de Ciències del Mar. Jo vinc aquí 
com a vicerector de l’institut, no? Treballem molt amb moltes entitats del barri i entre 
tots hem coincidit que valdria la pena que hi hagués aquest record i que fos un lloc 
visitable de la ciutat.  

Això és el que us volia demanar. 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bé, com que es dona la coincidència que també soc regidor de Memòria Democràtica i 
portem tota la política de senyalització a la via pública, doncs, m’ho enduc i ho mirem. 
De bones a primeres, no és habitual posar plaques, en els últims mandats, eh?, en els 
llocs on hi havia hagut entitats que ja no hi són, o entitats o…, entitats del tipus que 
siguin. Bàsicament perquè estaríem omplint la ciutat de plaques recordant moltes 
coses que hi ha hagut, o botigues o comerços, etcètera. Si no que el que habitualment 
fem és recordar persones concretes que han tingut un desenvolupament, han tingut 
una implicació i han tingut una importància dins de la història de la ciutat. A més a 
més, persones que hagin estat tradicionalment menystingudes o col·lectius que han 
estat menys valorats de forma habitual. I els faristols els acostumen a posar per 
recordar fets que es varen donar en llocs concrets, els Rebomboris del Pa, la Setmana 
Tràgica, l’assassinat de Salvador Seguí, etcètera; o el que inaugurarem d’aquí a 
quatre dies al Verdum amb els safaretjos, que tenen un condicionant comunitari clar. 

Tenim demandes d’instituts, d’instituts d’estudi, etcètera, que ens demanen que hi 
posen una placa, o de les escoles, i habitualment la resposta acostuma a ser negativa 
en aquest sentit, perquè no entra dins de les polítiques de memòria. Això no treu que 
ho repassem, que ho mirem, que segur que ho heu justificat. Ens feu arribar a la 
Regidoria de Memòria o m’ho doneu a mi ara mateix la justificació, i la tenim en 
compte, hi ha una Ponència del Nomenclàtor en què es decideixen totes les plaques 
que es posen al carrer. I, en tot cas, ho elevem perquè faci la seva interpretació i 
prengui una decisió.   

La presidenta dona la paraula al senyor Gili. 

El Sr. Josep Maria Gili i Sardà 

Dos comentaris. Vaig començar a fer els tràmits aquests amb una persona, que és la 
Núria Bordillos, que, bé, malauradament ha traspassat i em sap molt de greu i 
m’agradaria passar el condol, la veritat. Va quedar tot molt parat, no?, perquè d’alguna 
manera es va malentendre que era per celebrar un aniversari. No era un aniversari. 
Era simplement que nosaltres seguim estant al barri, però per circumstàncies es van 
fixar molt en la idea de l’antiga Escola del Mar, no?, que també va ser una institució 
clau per a Barcelona, i que no està al barri, però que realment creiem que val la pena 
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recordar-la. I el tema del faristol va ser simplement perquè en una plaça no es pot ficar 
una placa. Per això us ho comentava, eh? 

Jo us ho deixo, us ho vaig enviar. Si tinc un altre correu de referència, us ho enviaré. I 
òbviament que està a les vostres mans. La nostra voluntat és conservar aquesta 
memòria perquè estem allí, no? 

Gràcies. 

La presidenta li agraeix la intervenció. A continuació, dona la paraula al senyor 
Antonio Martínez.   

El Sr. Antonio Martínez Gómez (en nom propi) 

Lo habíamos hecho por escrito porque hoy teníamos junta y no sabía si podía venir. 
Entonces, lo debéis tener apuntado ahí.  

La presidenta li comenta que només té la intervenció presencial a la sala. 

El Sr. Antonio Martínez Gómez  

Sí, porque no sabía si podía venir, ¿eh? 

Bueno, hay muchos problemas en el barrio, bastantes problemas en el barrio, pero yo 
quería hacer hoy hincapié en dos de ellos. Uno es los cambios de circulación de 
muchas calles. Porque van despacio, si no, tendríamos un gran problema en el barrio, 
porque, por ejemplo, se ha cambiado la forma de circulación de la calle León, por 
ejemplo, y yo ya he llegado a ver varios casos en que se han enfrentado dos coches, 
uno subiendo y otro bajando. Menos mal que van despacio, si no habrían bastantes 
accidentes. 

Entonces, habría que analizar algunas de estas calles. 

Y el otro tema es la llosa de Sant Antoni, un problemón tremendo. Pero, ¿qué ocurre? 
Que se ha creado una plataforma de la llosa de Sant Antoni en la que reclaman que a 
ver qué se hace con la Ronda. Tuvieron una entrevista con el Batlle y parece que 
ahora hay más vigilancia. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Que al no poder ponerse por allí, por 
ejemplo, los del mercado de la miseria, ¿dónde van?, a nuestro barrio, a Nou del 
Dulce y calles aledañas. Es decir, yo tengo la sensación de que se han entrevistado 
del regidor del Eixample, pero yo no he visto ahí al señor Rabassa. Es decir, ni está ni 
se les espera o… Pero como ese problema hay bastantes más. 

Yo tengo la sensación, o varios vecinos tenemos la sensación de dejadez del barrio, 
de que parece que haya unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda.   

El regidor 

Vale, Antonio, empiezo por los cambios de circulación. Bueno, ya lo sabéis porque se 
ha explicado muchas veces, hemos hecho un proceso participativo en el mandato 
pasado, hemos hecho otras sesiones durante este mandato, en que lo que estamos 
aterrizando es el Pla de mobilitat, ¿no?, un plan que lo que hace es, por primera vez, 
pensar de forma integral todas las movilidades que hay en el distrito, y empezamos 
por el Raval.  

¿Con qué objetivos? El primero, reducir el tránsito de coches, que esto quiere decir 
mejorar la experiencia de caminar a pie, mejorar los carriles ciclables, ¿eh?, y las 
movilidades sostenibles. Después, regular la carga y descarga, ¿no? O sea, hay como 
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unos objetivos en los que decimos cuáles son nuestras prioridades, que pasan por 
caminar a pie, menos coches, bicicletas, transporte público, carga y descarga. Y 
entonces lo que estamos haciendo es implementando toda una serie de cambios, que 
son cambios molestos, que son cambios que muchas veces cuesta al principio de 
acostumbrarse y que son cambios que hemos iniciado hace tres semanas o un mes, y 
lo vamos haciendo poco a poco. Y en algunos casos, efectivamente, son cambios de 
dirección. 

Cambios de dirección, ¿para qué? Para que no se utilice el barrio del Raval para 
pasarlo, para coger una punta, una calle y salir a otra e ir hacia otro barrio. Quien 
quiera ir a otro barrio lo que tiene que hacer es pasar por las rondas. Quien quiera 
entrar en el Raval, entonces sí, hay opción de entrar en todas las calles. Por eso 
cambiamos las direcciones, para evitar que haya un tráfico excesivo, un tráfico que no 
nos aporta nada porque no vienen a hacer nada al distrito, lo único que vienen a hacer 
en el barrio del Raval es atravesarlo. Pues, que no lo atraviesen, que le den la vuelta. 

Entonces, hemos hecho estos cambios, que son cambios que no son fáciles, mucha 
gente no los conoce, hemos hecho una gran campaña, hemos hablado con 
transportistas de toda Barcelona y del área metropolitana, se ha hecho un esfuerzo 
muy grande, pero, bueno, pues, hay un periodo de adaptación. Y, efectivamente, hay 
momentos en los que hay dos coches que se encuentran frente a frente. Es verdad, 
porque tú lo cambias hoy y mañana no lo sabrá todo el mundo. Poco a poco todo el 
mundo sabrá cuáles son las direcciones.  

Yo no tengo carné de conducir, pero he visto estas cosas, que cuando vas dices 
«hostia, aquí puedo entrar, no puedo entrar». Pero vas conduciendo y haces lo que 
has hecho toda la vida y vas a entrar por una calle y, hostia, te lo han cambiado. 
Bueno, pues te vas a tener que acostumbrar que entrarás por otro sitio, garantizando 
que puedes llegar a todos los sitios. Con lo cual el Plan de movilidad y los cambios de 
circulación no son arbitrarios, no están hechos porque nos haga ilusión, sino que están 
pensados todos y cada uno de ellos con esta finalidad de solamente aceptar, vamos a 
decirlo así, o solamente facilitar a la gente que viene a hacer algo al Raval que sea 
quien tenga que entrar en el Raval y no solamente quien lo traspase sin hacer 
absolutamente nada.   

També hi ha algun altre canvi en els horaris de la càrrega i descàrrega, etcètera. Pero 
como has dicho esto de los coches enfrentados, pues, nos vamos a encontrar en 
algunos momentos. Ha habido en algunos sitios en los que había señales mal puestas. 
Bueno, pues se han tenido que rectificar. Nos hemos equivocado, pues sí, las 
volvemos a hacer, quitamos las que están mal, ponemos… Y ahora hay un control… 
entre el Departament Tècnic del Districte, Guàrdia Urbana…, por lo que nos decís 
vosotros, para tener todas las señales lo mejor posible. Y a mí me parece que ahora 
mismo la cosa está bastante bien.  

Pel que fa a la llosa de Sant Antoni, la reunió que hi va haver dilluns i que, 
efectivament, jo no hi vaig anar, hi va anar l’intendent del Districte, vaig estar informat 
en tot moment. A vegades es convoquen reunions o hi ha qui convoca reunions 
d’urgència i el regidor té una altra cosa i no hi pot anar. Porque quizás alguien le está 
esperando y, entonces, no puede ir, pero no porque no se me espere, no porque no 
me importe, sino porque, bueno, a veces hay reuniones a las que no puedo ir porque 
tengo otras cosas. Y a veces estas cosas también pueden ser personales, ¿eh?  
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Entonces, desde el primer momento sabía que había esta reunión, el intendente 
estaba, al día siguiente hablé con él, hablé con el concejal del Eixample, hablé con el 
teniente de alcalde, hablé con vecinos, sé lo que se habló, etcétera.  

Efectivament, quan la pobresa es presenta en els nostres carrers o a qualsevol carrer 
d’aquesta manera tan crua, doncs, a vegades no agrada, no? Tenim entre trenta i un 
pic a vegades d’unes setanta persones que s’instal·len a la llosa de Sant Antoni a 
vendre productes que habitualment el que han fet ha sigut trobar d’uns altres 
contenidors. És una expressió terrible de la crisi que estem vivint i de la pobresa que 
estem vivint. Això per començar. 

Aleshores, què és el que hem de fer aquí?, perquè, evidentment, jo puc entendre que 
l’espai públic s’ha d’ordenar, no hi ha cap mena de dubte. Primer, una intervenció 
social, que s’està fent; i, quan cal, també una intervenció policial, que també s’està 
fent. I no som ingenus, ja sabem que si s’actua a algun lloc, la pobresa no desapareix i 
se’n va cap a un altre, no? I aquí l’intendent del Districte sap què és el que ha de fer 
per monitoritzar què és el que està passant en els carrers que tu ens has dit, quan hi 
ha moviments a la llosa, i veure de quina manera hem de fer el tractament 
corresponent en els carrers del Raval. Però no hi ha una deixadesa, no hi ha una 
desídia. El que hi ha és, bé, doncs, anar monitoritzant què és el que passa i, a partir 
d’aquí, una actuació que tingui les dues vessants: la vessant social i la vessant policial. 
I és el que estem fent.  

La presidenta li pregunta si vol fer ús del minut de rèplica. 

El Sr. Antonio Martínez Gómez 

El problema de la llosa de Sant Antoni, yo a algunos componentes de esta plataforma 
que se ha creado les llegué a decir que no solo es un problema de la ronda de Sant 
Antoni y de la llosa. Es decir, la gente que se pone allí a vender en este mercado de la 
miseria no vienen del Eixample, vienen de varios puntos de Barcelona, pero sobre 
todo del Raval. Es decir, es un problema que implica a todo el entorno, no solo a la 
llosa.  

El regidor 

Hi estic totalment d’acord, la pobresa és un problema de ciutat i de país i l’hem de 
combatre. 

El Sr. Antonio Martínez Gómez 

Pero que trae como consecuencia otras cosas, como es la droga, se vende droga allí 
también, ¿eh? Es decir, no solo es que vendan las cosas que recogen de los 
contenedores. 

El regidor 

Per això hi ha presència policial, que el que fa és controlar si això que has dit és veritat 
o no és veritat, vale? I, aleshores, en el cas que hi hagi tràfic de drogues, sigui pobre o 
sigui ric qui ho fa, hi haurà una actuació policial. Avui per avui el que hi ha és un 
mercat de persones que venen producte reciclat, i això és el que hem d’atendre. Si hi 
ha algun delicte més aquí o en qualsevol altre lloc, doncs, les policies corresponents 
hauran de fer el que calgui. Però no mesclem el que és el tràfic de drogues, que és 
una cosa, amb un mercat irregular, que és una altra, eh? Són tractaments diferents. I, 
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avui per avui, afortunadament, segons ens diuen els tècnics que saben d’això, que és 
la policia, no hem de buscar una correlació directa. 

La presidenta comunica que, en aquest cas, faran dues intervencions seguides 
perquè intervindran dues persones del mateix col·lectiu, de l’Institut Narcís Monturiol, 
la senyora Cristina Calvo i el senyor Eduard Barrull. Els recorda que els temps 
d’intervenció és de dos minuts i un minut de rèplica, i els demana que s’ajustin a 
aquests temps.  

La Sra. Cristina Calvo Torres (en nom del claustre i de la comunitat educativa de 
l’Institut Narcís Monturiol) 

Molt bé, doncs, jo, com molt bé s’ha dit, vinc en representació del claustre i, de fet, de 
tota la comunitat educativa de l’institut de titularitat municipal i, ara per ara, gestionat 
pel Consorci d’Educació de Barcelona Narcís Monturiol, que està situat al barri de la 
Barceloneta. 

El regidor 

Com et dius, perdona? 

La Sra. Cristina Calvo Torres 

Cristina Calvo Torres. Soc professora de l’institut i, com he dit, vinc en representació 
del claustre i de tota la comunitat educativa. 

Aleshores, nosaltres som un institut de titularitat municipal que fa vint-i-cinc anys 
aproximadament que estem impartint cicles formatius del sector de la química i deu 
anys pel que fa al sector del medi ambient, i som el primer institut a la ciutat de 
Barcelona a impartir aquests cicles formatius de medi ambient. 

Bé, ara per ara, som l’institut públic de referència pel que fa a aquestes famílies, 
aquest sector tant de la química com del medi ambient. Tenim unes instal·lacions que, 
bé, clar, han costat uns diners i un temps d’anar muntant, tenim uns professionals o 
som uns professionals altament especialitzats i que això també, doncs, és fruit d’una 
experiència i d’unes sinergies entre el professorat tant els que ens dediquem als cicles 
del medi ambient com els que es dediquen als cicles de la química. De fet, el nostre 
alumnat la majoria té una inserció laboral altíssima, les empreses i entitats estan totes 
contentíssimes amb el nostre alumnat.  

I ara tot això, doncs, el Consorci d’Educació de Barcelona, que és qui ens gestiona, 
doncs, s’ho vol carregar. Nosaltres entenem que s’ho vol carregar perquè volen, 
diguéssim, desdibuixar-nos, passar la gestió al Parc Salut Mar, anar traient els cicles 
que es fan actualment a l’institut i anar convertint… 

La presidenta li demana que concreti perquè ja han passat els dos minuts.  

La Sra. Cristina Calvo Torres 

Vale, doncs, bé, anar-nos convertint en un institut que es dedicaria a la branca de 
salut, quan al barri ja hi ha un altre institut molt gran que ja es dedica a la branca 
sanitària. I, per tant, doncs, nosaltres entenem carregar-se el que és ara mateix 
l’Institut Narcís Monturiol. 

La presidenta dona la paraula al senyor Eduard Barrull. 
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El Sr. Eduard Barrull (en nom del claustre i de la comunitat educativa de l’Institut 
Narcís Monturiol) 

Bé, doncs, ens van dir amb molt poc temps d’antelació aquest pla de reforma de 
l’institut, i estem la veritat és que molt perplexos. A més, em sembla que això ve d’un 
pla d’organització més gran, de reordenació. I la veritat és que no veiem que augmenti 
la qualitat de l’ensenyament de l’institut, i així ho hem comentat amb les entitats amb 
què treballem, com, per exemple, l’Institut de Ciències del Mar, aquí present, o altres 
entitats com l’Ateneu de Fabricació, la Fàbrica del Sol, el Port de Barcelona, som 
enxarxats. I sobretot dir-vos que tenim, per una banda, el medi ambient a la 
Barceloneta que el volem mantenir, i crec que vosaltres també, i volem mantenir la 
qualitat, que creiem no es podrà mantenir si el desmantellen, si entra Parc Salut Mar a 
fer cicles de química, que no té cap sentit. I d’aquesta manera destruiran tot aquests 
hubs que havíem establert nosaltres. 

Moltes gràcies. I volia preguntar, perdona, si n’estàveu assabentats i si havíeu tingut 
pensat fer alguna cosa al respecte, o, bé, no ho sé. Si ho sabíeu i quina era la vostra 
opinió. 

Gràcies.  

El regidor  

Justament avui jo he tingut, amb gent del meu equip, una reunió amb el Consorci; 
dimarts vinent tenim una reunió —per tant, potser ens veiem— per parlar del tema. 
Evidentment, doncs, n’estàvem assabentats a partir del moment en què vosaltres 
comenceu a explicar-ho, eh? Per part meva, eh?, parlo de la Regidoria de Ciutat Vella, 
que també vull que entengueu que no porto temes d’educació i, per tant, són temes 
complexos que a vegades et queden lluny. 

En tot cas, hem de trobar quin és el millor encaix dins d’aquest pla estratègic que 
segurament el Consorci, que és Generalitat i Ajuntament..., el Pla estratègic d’FP, que 
té una mirada horitzó 2030, que està plantejant una reordenació de l’oferta educativa, 
un reforç de l’oferta educativa amb la incorporació d’entre cinc i set instituts nous, 
també, d’aquí al 2030. Hem de veure que aquesta reordenació realment tingui sentit, 
hem d’escoltar, a més del que esteu fent ara, eh?, però a mi m’agradaria en una reunió 
escoltar-vos quins són els vostres arguments, perquè aquí, doncs, tampoc no tenim tot 
el temps del món, i a veure de quina manera aquest pla estratègic si realment al 
Monturiol té sentit o no té sentit, o té sentit fer-lo d’una altra manera, té sentit fer-lo 
amb una altra velocitat, té sentit repensar models de gestió. No ho sé. 

Però, en tot cas, des de la Regidoria del Districte dir-vos «ens veiem dimarts, tractem 
tots els vostres neguits, també fem a veure de manera que des d’Educació es pugui 
argumentar i es pugui explicar». Jo tinc dubtes que el Consorci d’Educació tingui per 
objectiu carregar-se el Monturiol, eh? Jo penso que el Consorci d’Educació, 
precisament, no vol carregar-se l’educació, al contrari, és l’ens que en aquest país 
vetlla per l’educació. I, per tant, entenc que hi ha «desencontres», hi ha coses en què 
no esteu d’acord. Bé, doncs, trobem-nos, parlem-ne, ens expliqueu els neguits.  

Segurament el Consorci tampoc no s’ha explicat tan bé com s’hauria d’haver explicat, 
que és una cosa que també ens trobem sovint. Segurament aquest pla estratègic de 
cara al 2030 l’hauria d’haver explicat molt abans perquè tots sabéssim de què estàvem 
parlant, i els primers vosaltres. Però, bé, nosaltres com a Regidoria de Ciutat Vella dir-
vos que no tenim cap intenció de carregar-nos l’educació i de carregar-nos l’Institut 
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Narcís Monturiol. Veiem els vostres neguits, parlem-ne, i veiem què és el que hem 
d’acabar fent. Això entra dins d’una reordenació de ciutat, no?, amb un ensenyament 
de secundària que va molt enllà del barri, va molt més enllà de la ciutat, perquè també 
teniu alumnes que són de fora. I, per tant, jo penso que ho hem de veure en un marc 
molt més ampli i realment que, si s’ha de fer el canvi que sigui, tingui sentit i que tingui 
sentit per a tothom. I estic parlant tant de la reordenació dels cicles educatius o dels 
cursos que s’imparteixin com del model de gestió, eh? 

Per tant, jo m’emplaçaria a la reunió que tenim dimarts, que segurament no serà 
l’última de les reunions en què, després d’haver rebut fa un parell de setmanes o tres 
la vostra carta… Perdó, abans he dit que em vaig assabentar no sé com; sí, sí que sé 
com em vaig assabentar, em vaig assabentar amb la carta que em vau enviar fa un 
parell o tres de setmanes. I, a partir d’aquí, des de la Regidoria hem anat tirant del fil. 
Però, bé, que no hi ha cap voluntat de carregar-se cap institut i que, en tot cas, ens 
trobem dimarts, compartim neguits i veure quina és la millor sortida a això, que jo 
penso que segur que la trobarem.   

La presidenta els pregunta si volen fer el torn de rèplica.  

La Sra. Cristina Calvo Torres 

Bé, jo només dir que tant el veïnat de la Barceloneta, amb les diverses entitats, com la 
indústria química de Barcelona, diverses empreses ja ens han mostrat el seu 
recolzament, com també, doncs, entitats i empreses i associacions del sector del medi 
ambient, com ara, per exemple, aquí, l’Institut de Ciències del Mar, també ens han 
mostrat el seu recolzament i que no hi estan d’acord i no entenen aquests canvis 
proposats, com també la comunitat educativa de l’institut sense fissures. O sigui és 
que no hi ha…, hi estem tots d’acord. 

Només era això. 

El Sr. Eduard Barrull 

Sí, sí. I jo crec que amb el temps, per cert, perquè ara, a finals de febrer, surt l’oferta 
formativa, o sigui que si surt ja no hi haurà marxa enrere. Per tant, se’ns està acabant 
el temps, no hem tingut temps de parlar-ho fins ara, i escolteu-nos a nosaltres, a 
l’alumnat, al claustre, que tenim experiència i sabem del que parlem. I, bé, jo crec que 
alguna cosa tenim a dir. 

Gràcies. 

El regidor 

Jo us escoltaré a tots, però també ha de quedar clar que aquest és un tema que 
supera el Districte. És un tema de Consorci d’Educació, és un pla estratègic de tota la 
ciutat. I, aleshores, jo us escoltaré, transmetré, si hem d’«apretar» per alguna cosa, 
«apretarem», escoltarem les entitats del barri. Però no només… No sé què és el que 
esteu fent, sincerament. Però no només heu de venir a picar a la meva porta, heu de 
picar a moltes altres portes de persones que, en aquest cas, tenen molt més poder de 
decisió en tot el que fa referència a l’oferta educativa d’aquest tipus. 

Per tant, estem, hi serem, ens veiem dimarts, ens veiem les vegades que faci falta, 
tenim Consell de Barri d’aquí a quatre dies, que suposo que ens tornarem a veure, no? 
Però, bé, hi ha altres administracions que també tenen la seva responsabilitat. I, en 
aquest sentit, bé, per part meva i per part de tothom, sí, us escoltem. A mi em sembla 
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també que potser se us han d’explicar molt millor les coses, perquè, per la meva 
experiència, el Consorci tampoc no és massa…, bé, a vegades no s’explica de forma 
prou clara, o a vegades sempre arriba tard amb les explicacions. Aleshores, doncs, 
fem-ho, ens trobem dimarts i, a partir d’aquí, seguim. 

La presidenta dona la paraula al senyor Carles Báguena. 

El Sr. Carles Báguena Ruiz (en nom propi) 

Bona tarda. Una de les coses que volia preguntar és si els vehicles de l’Ajuntament, 
principalment els de neteja, poden anar contra direcció, si tenen preferència. I, en cas 
que em diguin que sí, si ens trobem en un carrer estret un vehicle de l’Ajuntament que 
ve i jo que vaig, qui ha d’anar marxa endarrere? Això he tingut discussió amb molts 
vehicles de l’Ajuntament, i sempre guanya ell, cosa que jo diria que… 

Una altra cosa, la plaça Villa de Madrid ja fa mesos, quan entres pel carrer Canuda i 
vols entrar, hi ha un senyal que no pots tornar a la dreta, no pots girar a la dreta. 
Llavors, continues i penses «entraré més endavant». Llavors, últimament han posat un 
senyal de contra direcció. Llavors, a la plaça Villa de Madrid no es pot entrar. Què 
passa? Que la gent no fa cas i hi entra. I el que surt, per exemple, del garatge o està 
dins de la plaça es troba contínuament davant del cotxe que va contra direcció, i 
sempre ve la discussió. I no hi ha manera que els urbans els posin multes. Jo tinc 
multitud de fotografies amb cotxes contra direcció.  

Una altra cosa és que al carrer Duc, que està allà mateix, hi ha un camió que carrega 
cada dia —cada dia— de 8.15 a 8.30 al Decathlon que entra contra direcció, un camió 
immens, i s’està un quart d’hora, mitja hora descarregant. I quan et ve un que vol 
passar, si és un cotxe, més o menys passa, però si és un camió no passa, i ha de fer 
tot el carrer del Duc marxa endarrere. I ningú li posa multa, però fa mesos, i mai ha 
passat un urbà i li ha posat una multa. Tinc aquí el plànol. 

Una altra cosa curiosa és que a la plaça Villa de Madrid han tret dos contenidors de 
matèria orgànica i residus, però han deixat els de cartrons, vidre, tot això, però 
contínuament estan plens. A mig dematí… 

La presidenta l’avisa que s’està acabant el temps d’intervenció.  

El Sr. Carles Báguena Ruiz  

Sí, està ple contínuament —contínuament. 

I una altra cosa, que jo penso que si hi ha una ordenança municipal, el particular l’ha 
d’obeir, però l’Ajuntament ha d’obligar que es compleixi. I les ordenances com la de la 
roba estesa, els rètols tipus bandera, les banderes oficials que usen els hotels, que 
estan prohibides, no els passa mai res. I això penso que si l’Ajuntament no actua, això 
és un delicte de prevaricació, perquè hi ha senyors que han tingut una botiga i els han 
obligat a treure-ho i s’han quedat sense feina i, en canvi, l’hotel al costat continua amb 
la bandera. 

La presidenta li comunica que ara li respon el regidor i que després, si vol, té un minut 
de rèplica.  

El regidor 

Bé, no sé si m’equivoco, que m’ho diguin, eh?, però els cotxes i les motos tots han de 
seguir la mateixa direcció, la direcció dels carrers, les normes són iguals per a tothom, 
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siguin de l’Ajuntament o no siguin de l’Ajuntament. Per tant, una cosa és que hagin de 
fer marxa enrere per fer maniobra en algun moment, però els cotxes de la neteja han 
de seguir les direccions corresponents, no? Per tant, en aquest sentit, hauria de 
guanyar vostè, perquè, si estan fent una infracció, doncs, la fan, siguin de l’Ajuntament 
o no siguin de l’Ajuntament. 

Respecte a la plaça de la Vila de Madrid, jo ara no ho sé, no li puc contestar 
exactament el tema dels senyals i tal perquè no ho conec. En tot cas, ara estem 
implementant el Pla de mobilitat del Raval i, una vegada estigui ja més avançat, 
començarem ja totes les feines per implementar el Pla de mobilitat del Gòtic. I, per 
tant, això ho treballarem i, en tot cas, ens anotem revisar els senyals a veure si hi ha 
algun que estigui malament o hi ha alguna cosa. 

Això del Decathlon, això de la càrrega i descàrrega, bé, doncs, aquí hi ha la Guàrdia 
Urbana, que prengui nota d’una càrrega i descàrrega. Bé, jo penso que la Guàrdia 
Urbana pel carrer del Duc segur que hi passa, potser no passa quan està aquest 
camió. Bé, d’acord, doncs, mirem a veure si en algun moment pot passar. Tenim una 
pressió molt forta de la càrrega i descàrrega també al Gòtic, amb uns carrers molt 
estrets, amb moltíssim comerç i amb la necessitat de molts espais de càrrega i 
descàrrega. I precisament aquesta és una de les coses que volem començar a 
treballar i implementar, com estem fent en el Raval, també al Gòtic per augmentar els 
espais de càrrega i descàrrega, però reduir l’horari, eh? És a dir que siguin menys 
hores, però a molts més llocs. Aleshores, això ho començarem a implantar perquè és 
cert que hi ha una pressió molt gran de la càrrega i descàrrega i en tota aquesta zona 
també hi és. 

I després respecte que hi ha gent o persones o entitats que no els muntem i d’altres 
que sí, jo no crec que l’Ajuntament prevariqui; el que passa és que segur que sí que és 
veritat, com he dit abans, que segur que no arribem a tot arreu, eh?, i segur que hi ha 
incompliments de banderes que no han anat els inspectors o segur que hi ha algun 
incompliment que no s’ha detectat i que no s’ha multat, diguem-ho així. Això no vol dir 
que prevariquem, això vol dir que no som tan eficaços com voldríem ser, entre altres 
coses també perquè la vida dels barris és hiperdinàmica i els recursos municipals són 
els que són, aquí i a tot arreu. Aleshores, bé, tenim tot un pla d’inspeccions en què el 
que estem fent és inspeccionar de manera, primer, reactiva totes les denúncies que hi 
ha, trucades al 112, entrades a l’IRIS, instàncies, etcètera. I, a més a més, de forma 
proactiva tot allò que considerem que realment està aportant un deteriorament de 
l’espai públic o un deteriorament de la vida quotidiana, d’acord? Per tant, tenim un pla 
d’inspeccions en què aquestes coses que vostè ha dit no hi són, però sí que n’hi ha 
d’altres. 

La presidenta li dona la paraula per al torn de rèplica.  

El Sr. Carles Báguena Ruiz 

Contínuament… Una cosa és Portal de l’Àngel, que cada dia passen diversos, però 
més o menys allà és molt ample i poden, però també ho incompleixen.  

I el que dic jo de les banderes i les banderes dels hotels, jo fa potser més d’un any que 
he fet una denúncia per escrit al carrer Ramelleres amb fotografies dels hotels, aquest, 
aquest, aquest continuen tenint les banderes. I després d’un any continuen igual. I la 
denúncia la tenen per escrit. I aquí estan totes les fotos… 

La presidenta informa que ara començaran les intervencions telemàtiques, que n’hi ha 



25 
 

dues. A continuació, dona la paraula a la senyora Núria Pineda. Com que sembla que 
encara no està connectada, dona pas a la intervenció de la senyora Helga Ferreira. 

La Sra. Helga Ferreira (en nom de l’Espai Gos) 

Jo he enviat una pregunta…, sinceramente, fue hace dos días o un día, no me 
acuerdo ya exactamente de la estructura de la pregunta.  

Quisiera saber…, o sea, yo tengo conocimiento de que se van a desplegar cuarenta 
zonas de uso compartido para pasear —digo así porque no son zonas apropiadas— el 
perro en Barcelona. No sé si es de vuestro conocimiento, pero Ciutat Vella tiene 6.000 
perros chipados —6.000. Lo que se está planificando son cinco zonas de uso 
compartido para toda Ciutat Vella. Hablamos, por lo tanto, 1.200 perros por zona de 
uso compartido.  

Me gustaría saber qué zona de uso compartido me toca, yo soy del barrio de Sant 
Pere, vecina de Jordi Rabassa. Si tengo que ir a las seis de la mañana a la zona ZUC 
(zona de uso compartido) que pensáis vosotros ejecutar, que es detrás o al lado de la 
estación de Francia, un sitio muy seguro para mí y para mi perro. ¿Qué es lo que 
pretendéis hacer, realmente? Se supone que buscan nuestro consenso, nuestra 
opinión, pero hasta hoy todo lo que decimos no se escucha y no se atiende. O sea, 
seguís en vuestro… Estamos hablando con una pared. Seguís haciendo lo que creéis 
vosotros que es lo mejor. Y hablo a nivel de ciudad y a nivel de distrito.  

El parc Ciutadella, hemos pedido una zona específica en la L, la parte que no toca el 
corazón del parc Ciutadella. No nos decís absolutamente nada. No sabemos por qué 
no se puede. No es un problema de biodiversidad. Si es un problema de biodiversidad, 
queremos saber los estudios, que el perro es un problema para la biodiversidad del 
parc de Ciutadella. No hay conflictos. Nos tratáis desde una perspectiva de que hay un 
conflicto, no hay conflictos. Jordi, tú vives aquí en el barrio, tú sabes que hay muchos 
perros y con el covid más todavía, y somos parte de la ciudad y queremos ser 
incluidos y no excluidos. 

Bueno, ya está mi intervención. Muchas gracias. 

El regidor 

Helga, si no m’equivoco, des de la Direcció del Servei de Drets dels Animals teniu una 
reunió el proper 18 de febrer, no?  

La Sra. Helga Ferreira 

Es correcto, sí, sí. 

El regidor 

En aquest 18 de febrer, que falta poc, es tractaran les vostres propostes i es 
contrastaran amb el que nosaltres hem pensat de tota la ciutat. Sabem quines són les 
vostres demandes de Ciutat Vella. Fa anys que estem parlant d’aquest tema. Sabem 
de la vostra partició de dins del parc de la Ciutadella, que sabeu també vosaltres que 
hi ha certes resistències per part dels cuidadors del parc, perquè també hi ha, doncs, 
tota una sèrie de plantes que s’han de conservar i tot això. No em facis entrar en 
detalls, perquè no soc biòleg i no ho sé. Però, en tot cas, nosaltres hem revisat totes 
les vostres propostes i les estem treballant. Creiem que hi ha d’haver zones d’ús 
compartit a tot el districte, hi hauria d’haver zones suficients, i aquestes zones poden 
ser per horaris o poden ser, doncs…, hi ha diverses possibilitats. 



26 
 

Però, en tot cas, jo espero que en aquesta reunió que tingueu el 18 de febrer 
s’aclareixin molts dels vostres dubtes i som coneixedors de la vostra petició i estem 
treballant també tot el tema del parc de la Ciutadella i entenc que rebreu una resposta 
per part de la direcció corresponent.  

Ens anirem veient. Bé, ens dius com ha anat aquesta reunió, si realment ha satisfet les 
vostres expectatives. I, com sempre, sabent que, segurament, no tindreu el cent per 
cent, eh?, però, bé, hem de veure de quina manera acostem posicions i de quina 
manera aconseguim que les propostes que us fem siguin al més satisfactòries 
possible. Però t’asseguro que s’està treballant i s’està treballant molt, també des del 
Districte, perquè és un tema, doncs, que ens preocupa, que hem de fer bé i que hem 
de mantenir l’equilibri entre diferents necessitats. També la que ens diuen els curadors 
del parc de la Ciutadella, eh?, que també els hem de tenir presents, perquè és un parc 
important, molt important en el districte, i també hem de tenir la capacitat de cuidar-lo i 
que estigui com ha d’estar. Però, això, jo m’emplaço a la reunió del 18 de febrer, que 
em sembla que és la setmana que ve, i en seguim parlant. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Ferreira per a la rèplica.   

La Sra. Helga Ferreira 

Sí, efectivamente, hay una reunión para el día 18, en la cual yo no podré participar 
porque es una hora en la que yo estoy trabajando, y mucha gente, pero gente de 
Espai Gos, obviamente, asistirá.  

Bueno, yo sé que vais a desplegar cuarenta zonas de uso compartido en toda la 
ciudad, dicho por Laia Bonet, y que es para empezar y, entonces, la moratoria de la 
ordenanza se levantaría. La gente seguirá haciendo lo que le da la gana, ¿eh? O sea, 
llevamos años hablando de esto, Jordi, tú lo sabes, ya cuando estaba también tu 
predecesora en Ciutat Vella, y siempre llegamos al mismo punto. Por lo tanto, es que 
ya no hay confianza de que realmente nos escucháis. Lo de Parcs i Jardins, lo siento, 
pero queremos ver estudios de que el perro es el que provoca problemas en la 
biodiversidad del parque, en las plantas. No creo que sean los perros. Bueno, al final 
siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Vuestra respuesta, mis comentarios… 

Pues, nada, a ver qué pasa el 18, y os digo ya, seguramente, sean cuales sean las 
zonas ZUC la gente al final hará lo que le dé la gana, que es lo que pasa en las 
ciudades actualmente, la gente no respeta las normas y hace lo que le apetece. Así 
que esperemos que vaya todo bien. 

Gracias. 

El regidor 

Bueno, yo espero que, como personas responsables, pues sí que cumpláis las 
normas, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver la reunión del 18 y a ver si superamos este 
punto en el que todo se encalla. Confío que sí. 

La presidenta torna a intentar connectar amb la senyora Núria Pineda, que tampoc 
ara està connectada. Tot seguit, anuncia que procediran a llegir les preguntes que han 
rebut.  

El Sr. Eduard 

Bé, una pregunta… Jo vaig fer tres intervencions per participar de manera virtual. 
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La presidenta manifesta que no els consten aquestes intervencions. 

El Sr. Eduard 

Jo vaig omplir ahir el Decidim i em va sortir «Ha omplert correctament…» 

La presidenta li pregunta a quina hora ho va fer. 

El Sr. Eduard 

Al migdia, a les 13.36. I jo crec que en el Decidim posa que és fins a vint-i-quatre hores 
abans. 

La presidenta l’informa que, segon li comenten, a aquella hora ja està tancat. 

El Sr. Eduard 

No, perquè és vint-i-quatre hores abans. 

La presidenta li recorda el funcionament: dos minuts per a la intervenció, resposta del 
regidor i un minut de rèplica. 

El Sr. Eduard 

D’acord. Quan passin els dos minuts em talles directament i així tots complim. 

La presidenta considera que és millor que s’ajusti ell al temps i així no l’haurà de 
tallar. 

El Sr. Eduard 

Sí, sí, ho tinc escrit.  

La meva primera intervenció és per què no s’ha incorporat un carril bici de baixada a la 
Via Laietana. Els infants que vulguin anar en bicicleta de baixada per aquesta via amb 
les famílies ho hauran de fer per un carril 30 on…, ni actualment ni segurament 
després, perquè no es compleix a cap dels altres carrers ni la velocitat ni la distància 
d’avançament d’1,5 metres a les bicicletes. La meva pregunta és: per què no heu 
tingut en compte en la proposta als infants i famílies que aniran en bicicleta a l’escola 
de manera segura? I potser caldrà fer un bicibús, perquè si no es pot circular de 
manera segura, s’haurà de fer un bicibús, un altre del que possiblement hi haurà. 

La segona intervenció és: les parades del bus de pujada de la Via Laietana, si entraran 
en conflicte amb el carril bici, és a dir, si la bicicleta haurà de cedir als autobusos o es 
faran algunes illes amb pas zebra que sí que tindrà la prioritat el vianant, com és el 
cas, per exemple, de Gal·la Placídia, no?, que les bicicletes han de cedir als 
autobusos i tenen un semàfor i perden, diguéssim, la freqüència de la fase semafòrica. 

I la meva tercera intervenció és que amb la reforma de la Via Laietana les voreres 
passen a ser de quatre metres i, per tant, les motos podran aparcar de manera 
paral·lela als edificis. I la meva pregunta és si es prohibirà aparcar les motos, igual que 
s’ha fet amb les terrasses. 

I ja està.   

La presidenta li indica que fins i tot li han sobrat vint segons. Tot seguit, dona la 
paraula al regidor. 

El regidor 
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Eduard, la Via Laietana és un carrer com els carrers de l’Eixample amb una diferència 
que és que té dues direccions i que, a més a més, volem que hi hagi voreres al més 
amples possible i que, a més a més, volem dos carrils bici. No hi ha cap tot. Vull dir, 
hem fet totes les proves possibles i, si volem reduir el trànsit, però permetre que passin 
els veïns de pujada, prioritzar el transport públic, etcètera, tot no hi cap. Passen 48.000 
cotxes, si no m’equivoco, cada dia per la Via Laietana. No podem pensar-nos que, 
d’un dia a l’altre, desapareixeran 48.000 cotxes. Per tant, hem de mantenir, malgrat 
que no és el que ens agrada més, un carril de baixada, perquè sabem que hem de ser 
realistes en aquest sentit. Aleshores, com que no hi cap tot i volem les voreres al més 
amples possible, tenim voreres de quatre metres, tenim els dos sentits i tenim el carril 
bici protegit allà on és més complicat, doncs, anar en bicicleta, que és de pujada. No hi 
ha cap mena de dubte que el millor, que el més segur i que el que hem de caminar és 
perquè hi hagi dos carrils bici o, diguem-ne, que hi hagi carril bici segregat sempre. 
Però és que, en aquest cas, per normativa, per metres, és que no hi caben els dos 
sense provocar, doncs, un problema amb el trànsit, que penso que també hem de ser 
responsables en aquest sentit. És per això. 

El traç que hi ha ara dibuixat, la secció que en diuen els arquitectes, no?, dels carrils 
que hi ha i de com estan els carrils bici permetria en el futur posar un carril bici. Ara no. 
Ara no està previst. Però si d’aquí a tres anys s’acaba l’obra i d’aquí a cinc o sis veiem 
que baixen molt els cotxes, el carril bici es podria fer? Sí, el podríem fer també de 
baixada, vale?  

Però, bé, el perquè no l’han fet és per això. És un carrer de l’Eixample amb la 
diferència que té… Imagineu-vos el carrer Aragó amb dues direccions, bé, el carrer 
Aragó potser és més ample. Però algun carrer de l’Eixample amb dues direccions. 
Doncs, seria molt problemàtic. I passen molts més cotxes per la Via Laietana que per 
alguns carrers de l’Eixample. Aleshores, si tingués una direcció, doncs, està claríssim, 
però amb dues és que no hi cap, vale? Però això no vol dir que, efectivament, creiem 
que la bicicleta ha de tenir el seu lloc segregat, sens cap mena de dubte. Però també, 
doncs, bé, a vegades hem de fer banys de realisme, i quan comences a mirar, doncs, 
no hi cap, doncs, no hi cap. 

D’altra banda, els experts en mobilitat i també tal com està funcionant el carril 30, 
perquè de baixada serà 30, eh?, a la carretera de Sants, no?, compartit amb transport 
públic, segons ens diuen està funcionant bé, no hi està havent accidents, que això és 
bastant important, i no hi ha problemes significatius. Caldrà fer un bicibús? Doncs, 
endavant, si cal fer un bicibús, això, nosaltres estem oberts a col·laborar amb el que es 
necessiti per fer bicibusos quan calgui i quan la traça urbana no permeti que hi hagi 
carrils segregats. 

Les parades de bus, bé, nosaltres prioritzem el transport col·lectiu, eh?, i prioritzem el 
transport públic. Per tant, arribarà un moment en què, efectivament, la bicicleta haurà 
de parar perquè l’autobús pugui carregar i descarregar, sí. I això estarà, diguem-ne, 
amb els seus semàfors i el que hi hagi d’haver.  

I a les voreres de quatre metres les motos podran aparcar? No hem arribat a aquest 
nivell de detall, eh?, però jo entenc que les motos no han d’aparcar a la Via Laietana. I 
això ja ho anirem veient, però, en principi, no hauran d’aparcar. 

La presidenta li pregunta si vol fer ús del minut de rèplica i, tot seguit, li dona la 
paraula. 

El Sr. Eduard 
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Si no talla’m, eh?, sobretot, si em passo del minut. 

Sobre la primera intervenció, destacar que jo soc soci del BACC i el BACC crec que va 
fer una proposta. M’agradaria preguntar aquesta proposta per què no era possible. 
Entenc que em comentaràs el mateix que m’has dit abans a la primera intervenció.  

I després comentar això de les motos. Barcelona té un problema molt greu amb les 
motos a les voreres, a tots els districtes. Si no ho comenceu des del principi, després 
els veïns o els ciutadans tornarem a les audiències públiques i reclamarem que les 
motos no poden aparcar, que les terrasses n’hi ha masses, que no tenen llicència… 
Llavors, si us plau, que quedi clar des del principi. Igual que heu rebutjat les terrasses 
que també passi amb les motos. I que ho tingueu en compte, si us plau. 

El regidor 

Bé, com saps, hi va haver un procés participatiu molt ampli en què hi va haver molts 
actors, i el BACC va ser un altre dels que va fer propostes. I, bé, doncs, 
malauradament, en els processos participatius ja sabem que no totes les propostes 
són acceptades al cent per cent, perquè hi poden haver dificultats tècniques en aquest 
sentit, i em remeto al que he dit abans. Que no s’hagin acceptat algunes propostes del 
BACC o d’altres entitats o col·lectius o persones no invalida ni el procés participatiu ni 
fa que el resultat sigui pitjor, eh? Hi ha molta participació, hi ha moltes opinions, hi ha 
moltes propostes, i hem de veure de quina manera s’encaixen les màximes possibles 
de manera que el que acabi resultant sigui al més viable possible, no? Però que no 
s’hagin acceptat algunes propostes d’algú, com en el vostre cas, alguna de les vostres 
propostes, no invalida el procés participatiu. 

El Sr. Eduard 

Gràcies. Només això de les motos si pot fer algun comentari sobre la meva segona 
intervenció. 

La presidenta l’avisa que s’ha acabat el temps.    

El Sr. Eduard 

No, però en el meu torn de rèplica he comentat això de les motos també. 

La presidenta aclareix que la rèplica no és per obrir nous temes.  

El Sr. Eduard 

D’acord, gràcies. 

La presidenta intentar novament connectar amb la senyora Pineda i li comenten que 
no li funciona el micròfon. Per tant, procedeix a llegir la seva pregunta: «Degut al soroll 
diari (24 hores) produït pels skaters, concentració terrasses i botellots que patim les 
veïnes que vivim a Pintor Fortuny, Àngels, Doctor Dou, Peu de la Creu, Joaquín Costa 
i Ferlandina, quina ola de xoc proposeu (policial, llei, etcètera) perquè puguem caminar 
pel nostre barri sense ser atropellades i poder descansar i dormir sense emmalaltir pel 
soroll nocturn..., perquè el soroll mata...» 

El regidor 

Em sembla, Núria, que ho he comentat a bastament amb intervencions anteriors. No 
ens estem plantejant un pla de xoc, el que sí que ens estem plantejant és seguir amb 
els dispositius i anar-los adaptant a les necessitats de cada cap de setmana. Tinc la 
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sensació que em repeteixo constantment, eh?, però ja ho hem explicat i les directrius a 
tots els serveis municipals afectats són aquestes: prioritzar el descans veïnal i 
prioritzar, doncs, això, que puguem viure i puguem dormir a casa nostra, que és el que 
tots volem. 

La presidenta comunica que llegirà totes les preguntes que han rebut seguides, 
perquè no hi ha torn de rèplica, i que després contestarà el regidor. 

Llegeix la pregunta del senyor Adrián Alonso: «Voldria preguntar si es tenen previstos 
canvis al sistema de recollida d’escombraries al barri de Sant Pere. Ens trobem molts 
problemes de veïnes i turistes que baixen les bosses al carrer al matí o al mig de la 
tarda i es queden allà tot el dia fins a la nit. També és un problema el tema del 
reciclatge, en el meu cas, només tinc a prop els contenidors de reciclatge del carrer 
Princesa, i sempre estan plens amb escombraries pel terra per falta de contenidors. 
Vull saber si es té previst posar més contenidors de reciclatge i orgànic i quins canvis 
tenen previstos. Gràcies.» 

La següent intervenció és del senyor Youssef: «Soc veí del carrer Lancaster i 
m’agradaria saber quan es posaran mesures en contra dels captadors de la Rambla 
(aquestes persones que ofereixen droga a totes les persones que passen per les 
Rambles, inclús menors). Gràcies.» 

Llegeix la següent també del senyor Youssef: «Soc  veí del carrer Lancaster i voldria 
fer una proposta en relació amb la plaça que s’està construint entre el carrer Lancaster 
i el carrer Arc del Teatre. 1. Posar-li un nom que tingui relació amb aquests dos 
carrers, ja que són carrers emblemàtics i amb molta història en el barri del Raval. 2. 
També aprofito l’ocasió per proposar la col·locació d’un mural de ceràmica recordant la 
història de locals i personatges històrics d’aquests carrers, com pot ser la Bodega 
Bohèmia, Andreu Nin, etcètera. Gràcies.» 

Procedeix a la lectura de la intervenció del senyor Mateu Llinàs: «El covid ha tingut uns 
efectes devastadors en el comerç del Gòtic. Hi ha força carrers on encara hi ha més 
del 50% de les botigues tancades. El Gòtic es juga el final del barri a deu, vint anys 
vista si no s’ataca de forma decidida i amb recursos aquest tema. Quines mesures té 
previstes el Districte/Ajuntament per impulsar, amb caràcter urgent, el comerç en 
carrers com Ferran, Jaume I, Avinyó, Ciutat, Regomir, Ample, etcètera? Estan 
previstos ajuts directes als comerços que ho sol·licitin? Hi ha un equip específic per 
gestionar i fer el seguiment d’aquest tema? Si és així, qui és el seu/seva responsable? 
Gràcies.» 

Llegeix la intervenció del senyor Vicent Giroud: «Soc Vincent del carrer Montanyans, 
de Sant Pere i Santa Caterina. El 10 de gener passat, una veïna del meu edifici va 
lliurar una carta dirigida a diversos membres de l’Ajuntament, amb signatures d’altres 
veïns, per demanar que es pugui mantenir la terrassa del restaurant INA (cantonada 
carrer Allada-Vermell i Carders) per la seva contribució a la pacificació de la zona 
propera, ja que permet evitar aparcament, mercaderies i sobretot robatoris, gràcies a 
l’ocupació d’aquest espai per veïns del barri. Volia saber com l’Ajuntament pensava 
tractar aquesta petició?» 

Finalment, fa lectura de la intervenció del senyor Santi Aranya: «Un dels principals 
problemes que patim a Ciutat Vella és l’accés a l’habitatge i l’expulsió del veïnat, 
causada pel model de ciutat impulsat per tots els governs municipals dels últims trenta-
cinc anys. Cada setmana tenim una allau de desnonaments i cal que funcionin com un 
rellotge tant l’Oficina d’Habitatge com serveis socials. Les treballadores han de tenir 
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recursos per donar solucions reals, pisos al seu mateix barri a les veïnes desnonades. 
Avui en dia famílies desnonades es passen mesos sencers en pensions, gairebé 
sempre fora dels seus barris, cosa que no s’entén, ja que hi ha milers de pisos de 
grans tenidors buits a Ciutat Vella. Ha sortit la notícia que l’Ajuntament es gasta 20,8 
milions d’euros en pensions. Per tant, ens agradaria saber: Què costa una pensió 
d’una família desnonada durant un mes? Què costa un guardamobles per a una 
família desnonada durant un mes? Quan es paga cada any a BCN Travel, empresa 
privada que gestiona les pensions per a famílies desnonades?» 

A continuació, dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Adrián, que parlaves dels canvis en el sistema de recollida al barri de Sant Pere. Bé, 
com saps, el març comença la nova contracta de neteja, que una de les coses que té, 
doncs, és el servei de recollida. I en el Consell de Barri del Casc Antic, que serà el dia 
21, bé, ara et dic quin dia és, explicarem els detalls de la implementació de la nova 
contracta de neteja al barri, i aquí hi haurà noves màquines, hi haurà més personal —
22 de febrer—, hi haurà increment de serveis i serveis diferents, hi haurà més 
contenidors, contenidors diferents. Després a cada barri haurem d’especificar, eh? 
Però jo et convido el dia 22 de febrer al Convent de Sant Agustí, que ho explicarem tot, 
no? També hi haurà vehicles diferents, nous, etcètera. Per tant, em remeto allà perquè 
encara jo tampoc no sé tots els detalls i segur que seria molt llarg. 

Youssef, les mesures amb els captadors de la Rambla, doncs, és que ja se n’estan 
fent. I, de fet, hi ha dispositius policials, hi ha hagut en el passat, que el que fan és 
seguir aquestes persones que et porten a un altre lloc, però que habitualment no 
porten res al damunt i, per tant, seguir-los i poder detectar que s’està complint un 
delicte requereix molt de temps, molt d’esforç i molts recursos. Però es van fent 
dispositius de manera més o menys periòdica. Potser ara fa un temps que no se’n fa 
cap, no?, perquè com que hi ha hagut una baixada amb les persones que passen pel 
nostre barri, no ho sé exactament, però se n’havien fet i s’haurà de recuperar. 

Respecte a la placeta Anna Murià, si no m’equivoco, bé, Anna Murià és un referent de 
les lletres catalanes, una dona exiliada, i jo no sé si l’hem de canviar el nom d’aquesta 
placeta. No ho sé. També soc president de la Ponència del Nomenclàtor, avui surten 
coses de Regidoria, però si fas una proposta, doncs, la mirem. Però, en tot cas, no 
traurem el nom d’una dona; si l’hem de moure, la mourem. Però jo no hi veig una 
necessitat de canviar-lo. 

I el que tu dius de posar un mural de ceràmica o alguna cosa d’aquestes, això hauríem 
de parlar amb la propietat, perquè les parets no són nostres. Però, bé, podem treballar, 
que s’ho quedi la tècnica del Raval, a veure si és una possibilitat. Jo no crec que 
hàgim de fer murals per fer murals i per fer bonic, sinó que el bonic és fer un procés, 
un procés comunitari, un procés amb els veïns, que pot acabar o no amb un mural. 
Això és interessant. Però anar a pintar una paret amb coses boniques sense més, 
doncs, bé, és…, té la seva gràcia, però crec que el més important és el procés 
comunitari que hi ha al darrere, no? I, per tant, bé, doncs, és una proposta que podem 
mirar amb la tècnica de barri si hi ha múscul per poder-ho fer i poder-ho fer d’una 
manera comunitària. 

Mateu, que comentes el tema del Gòtic, doncs, efectivament, ens hem trobat en una 
situació en què hem disposat de 6 milions d’euros per comprar locals a tot el districte i 
als barris en què més ens ha costat poder comprar ha sigut justament aquells que 
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tenen més pressió turística i aquells en què l’oferta comercial està més adreçada als 
turistes, que són la Barceloneta, que n’hem comprat un, i el Gòtic, que n’hem comprat 
dos, un dels quals és l’Ingenio, que és un local bastant especial. 

Per tant, sí, hi ha molts propietaris que prefereixen tenir els locals tancats a vendre’ls 
perquè saben que poden especular i que, d’aquí a uns mesos, els posaran a disposició 
de qui sigui i que podran cobrar un lloguer molt alt. Hem posat diners, i m’agradaria 
que en poguéssim posar més, però, bé, hem posat molts diners, i el mercat funciona 
cap a una altra banda. El mercat funciona cap al màxim benefici i no cap al benefici 
comunitari. És una veritable llàstima, nosaltres hi estem implicats, però és cert que el 
mercat no ho està i els propietaris del Gòtic tampoc.  

Dit això, tenim un desplegament de programes i de Barcelona Activa, com el «Comerç 
a punt», en què s’han assessorat comerços del Gòtic, en el 2021, en el 2022 
seguirem; tot el tema dels plans de formació i innovació tecnològica, que també els 
estem implementant; s’ha posat un agent de digitalització per donar suport a Barna 
Centre per a la implementació del Barcelona Market, hi ha 110 comerços activats en el 
barri Gòtic, gairebé 8.000 bons utilitzats dels comerços del barri, dels bons consum. 
Per tant, aquesta crec que és una iniciativa bastant interessant. Subvencions de fins a 
quatre projectes. I et podria dir molts més números. I ajuts directes des de la Regidoria 
de Comerç se n’han fet; no tinc els números perquè es van tancar a 21, però se n’han 
fet. I jo el que diria també és que tenim una sessió informativa per explicar el Pla de 
desenvolupament econòmic del Gòtic el dia 3 de març. Tenim referents, que són el 
tècnic de Comerç i també la tècnica del barri, i no hi ha cap mena de dubte que es 
necessita una estratègia que passi per allò públic i que passi també per allò privat. 
Perquè estem veient que quan allò públic va sol i camina sol en llocs en què hi ha 
tantíssima pressió turística i tantíssima pressió immobiliària, doncs, no ens en sortim. 

En aquest sentit, jo he visitat alguns comerços, que són aquells que tenen un comerç 
més tradicional i menys dirigit als turistes, i ens diuen que, des de la pandèmia, han 
incrementat els clients. I això ens ha passat, no? Quan hem anat a veure alguns, ens 
han dit: «Escolta, a nosaltres la pandèmia ens ha anat bé perquè hem recuperat molts 
veïns del Gòtic que no baixaven o hem recuperat alguns veïns de Barcelona», que és 
cert que també el que ha passat és que molts veïns de Barcelona que baixaven al 
centre han descobert en pandèmia el comerç de proximitat del seu barri i s’han quedat 
al seu barri, cosa que tampoc no és dolenta. 

Per tant, jo crec que es necessita una estratègia econòmica que tingui en compte el 
privat i que realment s’impliqui, no com fins ara, que no ho ha fet i, a més a més, no ho 
vol fer, i estan convocats als plans de dinamització econòmica i altres i no hi ha 
manera. I després també cal una altra estratègia que sigui que hi hagi més veïns al 
Gòtic, no? I crec que tenim alguna proposta, que explicarem més endavant, perquè 
això sigui possible. Per tant, hauríem de parlar d’una estratègia més global i que no 
pensi només en l’activitat econòmica. Una altra de les accions que estem duent a 
terme, que són totes aquestes intervencions en places del Gòtic, estem intervenint a la 
plaça de la Mercè, i  hi intervindrem, no?, posant una font, posant bancs, posant taules 
d’estada; hem intervingut a la plaça Reial posant més bancs, a la plaça de la Verònica, 
intervindrem al Pla de la Seu també posant-hi un banc, a la plaça Cucurulla, a George 
Orwell també posarem més bancs i posarem una font… Bé, doncs, també passa 
perquè els veïns i les veïnes del Gòtic tinguin un espai públic que sigui més 
confortable per ser-hi i no com s’ha dissenyat fins fa ben poc. 

Una altra de les preguntes que hi havia que no la tenia apuntada és del Vicent per la 
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terrassa d’un restaurant. Bé, jo aquí el que diria és, hi ha una normativa de terrasses, 
si compleix, compleix, i si no compleix, no compleix. Jo no dono ni trec llicències de 
terrasses, es compleix la normativa. I aquesta és la indicació que tenen els tècnics, 
que el que fan és que miren la normativa, hi ha unes distàncies, hi ha uns requisits, si 
es compleixen, hi ha, si no es compleix, no hi ha. I ja està. Aquesta i totes. 

I pel que fa al Santi, que pregunta per temes d’habitatge i altres. Bé, una de les 
prioritats d’aquest Govern és la lluita contra l’exclusió residencial i al Districte hi estem 
més que implicats cada setmana en tots els desnonaments, buscant estratègies per fer 
l’impossible perquè els veïns i les veïnes es quedin als barris, ja sigui comprant, ja 
sigui arribant a acords inèdits, com hem arribat al Raval a Espalter, 6, no recordo els 
números, eh?, o a Hospital, 99, tenim com tres o quatre casos d’èxit i n’hi haurà més. 
Per tant, aquesta és una altra de les estratègies. Sòl públic a disposició de 
cooperatives perquè puguin fer habitatge. Al Gòtic tenim els APROP (allotjaments de 
proximitat provisionals), el primer APROP que, evidentment, és un èxit. Tenim després 
també tota una nova estratègia que hem obert i en un cas inèdit també amb el Gimnàs 
del Sant Pau per com es construiran els habitatges.  

Per tant, crec que el Districte de Ciutat Vella som pioners en moltíssimes de les 
estratègies que s’estan duent a terme a la ciutat de Barcelona per defensar el dret a 
l’habitatge. Però l’Ajuntament de Barcelona o el Districte de Ciutat Vella sol no ho pot 
fer. Necessitem moltes altres coses. El Consorci d’Habitatge el 60% és de la 
Generalitat i, fins ara, els pisos que s’hi han posat són gairebé mil de l’Ajuntament i 
tres-cents de la Generalitat. Per tant, hi ha un desequilibri que és evident en què 
l’Ajuntament hi estem posant molts recursos, però estem sols. I, aleshores, necessitem 
que hi hagi algú més que ho faci.  

Reforçarem el SIPHO (Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació), el 
reforçarem d’una manera important properament, amb recursos que posaran i que 
seran cent per cent municipals, quan tampoc ho haurien de ser, però ho farem. SIPHO 
creiem que és capdavanter en aquest sentit. I la lluita per l’habitatge digne hi és i és un 
compromís d’aquest equip de govern. I l’exclusió residencial té, evidentment, una pota 
a la política d’habitatge, sens cap mena de dubte, però també hi ha una altra de drets 
socials, etcètera, i s’estan desplegant alguns equipaments també inèdits per a 
persones sense llar, per a persones sense llar consumidores, per a dones, etcètera. 

Per tant, em sembla que hi ha un compromís que és més que evident i això no treu 
que la crisi és tan gran que no hi arribem. És cert. Crec que, en aquest sentit, hem de 
ser realistes, però caldria veure els percentatges i els números absoluts del que dedica 
a les polítiques d’habitatge l’Ajuntament de Barcelona i el que dediquen altres 
ajuntaments o d’altres administracions, que us asseguro que són totalment diferents. 
Em sembla que els números eren 1.800 llits per a persones sense llar a la ciutat de 
Barcelona posats per l’Ajuntament de Barcelona i a tot Catalunya hi ha 300, no? Bé, 
doncs, aquest és un dels desequilibris que és evident i que caldria que es trenqués.  

Hi ha algunes preguntes que has fet així com més directes. Què costa una pensió 
d’una família desnonada durant un mes? No podem dir el que val un mes, perquè hi ha 
serveis diferents, hi ha qui té bugaderia, hi ha qui té esmorzar, hi ha qui té pensió 
completa, hi ha qui té altres ajudes, etcètera. Però podríem posar com uns quaranta 
euros per persona i dia. I això es pot moure cap als trenta o cap als cinquanta. És una 
despesa molt gran i tant de bo tinguéssim habitatges en disposició. Tampoc no he dit 
tots els 2.300 habitatges que estan ara mateix en moviment i que s’acabaran 
construint en els propers anys, que és una xifra rècord. Per tant, això, el cost mensual, 
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doncs, dependrà dels serveis que hi hagi.  

I el guardamobles no tinc la informació. Ens vau entrar la pregunta ahir i no la tenim. 
Per tant, espero tenir-la en algun moment. 

I això, només dir que el Districte de Ciutat Vella estem més que implicats en les 
polítiques d’habitatge, ho saps, Santi, perquè cada dia hi som i cada setmana hi som i 
que seguirem sent-hi. 

Els diners a Barcelona Travel tampoc no ho tinc, no ho tinc.          

 

En no haver-hi més intervencions, la presidenta dona les gràcies a tothom i aixeca la 
sessió a les 20.41 h. 
 

 
 
La secretària del Consell 

 

Vist i plau  
La presidenta 
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