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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta obre la sessió. 

Tot seguit, dona la benvinguda als assistents.  

Comunica que començaran per les intervencions de les persones que s’han apuntat 
prèviament, seguidament donaran pas a les persones que s’han apuntat ara, després 
faran les intervencions per videoconferència i, finalment, llegirà les preguntes o 
comentaris de les persones que no han demanat intervenir.  

Recorda que el temps d’intervenció és de dos minuts per a cada intervenció i demana 
que tothom s’ajusti a aquest temps per al bon funcionament d’aquest òrgan de 
participació.  

Tot seguit, dona la paraula al senyor Francisco López.  

El Sr. Francisco López Tuy (en nom propi) 

Bona tarda a tothom. Aquí estic una altra vegada, així porto ja vuit anys. Avui no 
parlaré re del carrer Robador ni de les dones, perquè és igual com si parlés contra la 
paret. Avui tocaré una altra cosa. Resulta que on visc jo hi ha un pis que està buit, que 
l’home aquell fa un any i mig que va morir al carrer. He posat dos instàncies al 
Patronat de l’Habitatge de Doctor Aiguader parlant que a veure si venen a netejar allò, 
obren la porta perquè no vinguin ocupes... I resulta que l’Ajuntament, la Caixa, la 
companyia de la llum, l’aigua i tot això li estan cobrant encara rebuts fa un any i mig, 
un senyor que no té ningú, no té cap persona... 

El regidor 

Paco, és un pis públic o de qui és?  

El Sr. Francisco López Tuy  

És de l’Ajuntament. I no van allà per a re, ni per netejar. I estem cuidant tots els veïns 
perquè no entrin a dintre, perquè no entri gent ocupa, i fot una pudor que és massa. 

Bé, després, segon, on visc jo, al número 13, o l’11 em sembla que és, hi ha un centre 
de venda de droga i en el número 4 també, que és de l’Ajuntament. En el número 11, 
que hi ha venda de droga, el timbre de casa el tinc ja trencat, venen a la una de la nit, 
a les dues, a les tres tocant el timbre a buscar droga. Però això és cada dia. Avui, que 
és dia de cobro d’aquesta gent, aquesta nit no dormiré tampoc, estaré sense poder 
dormir. És lògic.  

I després també, una altra cosa, cada moment això de baix, el centre que hi ha a 
baix... Ahir no hi va haver morts per casualitat, al carrer on donen les pastilles a tots 
els drogoaddictes. Hi va haver una baralla ahir a les deu i mitja del dematí que 
s’estaven estirant els cabells una dona a l’altra, tombades a terra, i tota la gent mirant. 
I un dels dos nois que estava amb ella va començar a «patades» i vinga «patades». 
Aquella noia ja estava tan cabrejada per això que se’n va anar a casa, se va vestir i al 
cap de deu minuts...     

La presidenta li demana que vagi acabant.   

El Sr. Francisco López Tuy 
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I als deu minuts, al cap de la mitja hora, tres quarts d’hora va vindre amb un ganivet 
aquí, que si arriben a estar aquells dos allà els fot una ganivetada a aquells dos. En 
aquell centre que hi ha a baix sempre hi ha follón, no se pot treure aquest centre? Ja 
que no traieu els dos meublés que tenia a baix, que va dir que no hi havia normativa, 
llavors, jo puc posar un meublé a casa meva, si no hi ha normativa, puc posar un 
meublé també, o tota la gent que vulgui. I és això, és que no puc dormir, porto venint 
aquí set anys i no hi ha res a fer, ni dormo ni... Bé, a vegades he d’estar a casa 
pensant, veure la tele i dormir. 

La presidenta li demana que s’esperi a la resposta del regidor.  

El regidor 

Bé, bona tarda a tothom. I, Paco, del que estàs comentant, no pot ser que hi hagi un 
pis públic que fa un any i mig que està buit. Per tant, després ens dius l’adreça exacta i 
mirem què és el que està passant, vale? Perquè no té cap mena de lògica. 
Normalment, quan hi ha un pis públic que està adjudicat a una persona que ha mort, 
aleshores... 

Aleshores, quan hi ha un pis adjudicat, la persona mor o se’n va, o el que sigui, el que 
s’ha de fer és tota la paperassa per tornar-lo a adjudicar, s’han de fer les obres 
corresponents, s’ha de tornar a posar a punt, hi ha d’haver un altre adjudicatari, que va 
a visitar-lo, que va a veure’l, que hi accedeix o no hi accedeix, l’accepta, no l’accepta. 
Però, bé, que no pot estar un any i mig buit. 

Per tant, després, en tot cas, ens dius l’adreça exacta i el pis exacte, li ho pots 
comentar a algun dels consellers, i nosaltres parlem amb l’IMHAB (Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona) per veure què és el que està passant i perquè 
el posin en funcionament, vale? 

Després ens dius, per no dir-ho públicament, l’adreça i el pis exacte perquè ho 
puguem comprovar. 

I després, respecte... 

[Per raons tècniques, no ha quedat enregistrat des del minut 08.49 fins al minut 14.00.]     

El regidor 

...xarxes socials es facin servir, consells de barri, audiències i altres òrgans de 
participació, que són els que estan reglats. 

Vaig dir, en aquest àudio que has posat amb la meva veu, que no hi ha cap llicència 
de terrassa a Joaquín Costa; evidentment, llicència de bar, sí, ho sé. Llicència de 
terrassa hi ha una, al final, i després ja, doncs, pot haver-hi a Emili Vendrell i, com tu 
has dit, hi ha les extracovid, que estaran a Doctor Dou i altres carrers. Però llicències 
de terrasses al carrer Joaquín Costa que jo sàpiga n’hi ha una, eh?, al final del carrer. 

Respecte a totes les taules que hi ha i que estan a Joaquín Costa no tenen llicència, 
totes les taules, tamborets, embalums..., el que tu vulguis. I per això l’any 2021, al barri 
del Raval, hem obert fins a gairebé cent cinquanta expedients i el 2022 portem ja 
oberts també cinquanta expedients a tot el barri del Raval. Per tant, portem un ritme 
encara més ràpid que el de l’any passat. 

Respecte a les terrasses extracovid, les llicències de terrassa precovid al Raval n’hi 
havia 201 —no les sé de memòria, és que ho he demanat— i covid hi havia 
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sol·licitades 205, de les quals es van concedir 88. Per tant, se’n van denegar 117. És 
un dels barris en què se n’han denegat més respecte de les sol·licitades. I d’aquestes, 
quan s’aniran retirant? Doncs, com tu saps, hi ha hagut un canvi de la normativa de 
terrasses, hi ha hagut un període en què s’ha donat la possibilitat als restauradors 
perquè les consolidin i ho han de sol·licitar. Aquells que sol·licitin la consolidació es 
mirarà una per una si consoliden o no consoliden; podrà ser que no la demanin i, per 
tant, automàticament se n’anirà, d’acord? Ara s’han rebut moltes peticions a la ciutat i 
en els propers mesos s’anirà fent tota aquesta feina. De fet, des del Districte ja ho 
estem fent també, i, a més a més, gestionat i coordinat amb els departaments centrals.  

Aleshores, quina és la voluntat del Districte? La voluntat del Districte és que totes 
aquelles que han tingut queixes de veïns i queixes reiterades no s’hagin de consolidar, 
i s’hauran d’anar mirant una per una. Per tant, no tinc una data exacta de quan les 
extracovid desapareixeran, però haurà de ser en un temps relativament breu en funció 
de si les han demanat o no i repassant-les una per una.   

La presidenta dona la paraula de nou al senyor Miquel Prats. 

El Sr. Miquel Prats Comajuncosas 

Segueixo amb el meu vernissage d’avui. A veure si podem sentir això. Això és un 
skate a les dotze de la nit d’abans-d’ahir baixant pel carrer Joaquín Costa, quan sabem 
tots que l’skate a partir de les deu no haurien d’exercir. Però no és aquest el tema que 
volia treure. El tema que vull treure és que, des de casa meva, amb el sonòmetre que 
em permet el mòbil, que sé que no està autoritzat, arribo a tindre punts de so de 90 
decibels. En el document del Departament de Medi Ambient i Habitatge ens diuen..., 
nosaltres estem classificats com a zona B2, predomini de sòl d’ús terciari, que al 
màxim, durant tot el dia, que pot arribar el so és a 65 decibels. En el document de 
l’Ajuntament, no sé per quin motiu, augmenteu aquesta quantitat de decibels en cinc 
més arribant a un punt de 70 decibels màxim. Setanta decibels màxim és el llindar 
màxim que pot haver-hi de soroll en un lloc habitat. És quasi el soroll que pot tindre 
una zona industrial.  

Jo us pregunto —ara ve la pregunta—: quan ens facilitareu, per favor, les dades 
actualitzades en temps real del sonòmetre que hi ha al carrer Joaquín Costa, que 
s’han reclamat moltíssimes vegades, no hi ha manera, inclús ens vam reunir amb el 
síndic de greuges de Barcelona, us ho va demanar i no li heu fet cas. La xarxa veïnal 
ens vam reunir amb ell, us ha demanat aquestes dades i no ens les faciliteu. No pot 
ser que per un tema que desconec s’augmentin els decibels permesos en un carrer 
totalment habitat, cinc decibels més que els que permet la llei, de tal manera que 
estem pervertint la llei... 

La presidenta li comunica que ja ha quedat clar aquest tema; tot seguit, dona la 
paraula al regidor. 

El regidor 

Vaig escoltar el so en el tuit que em vas etiquetar abans-d’ahir o ahir, em sembla. 
Efectivament, és un skate que baixa pel carrer Joaquín Costa i que genera tot aquest 
soroll. Tots els que som aquí vivim al districte i patim també això, no només a Joaquín 
Costa, a molts altres llocs. I, en tot cas, a mi el síndic no m’ha demanat, que jo sàpiga, 
el sonòmetre, però si es fa una sol·licitud a través de Transparència, evidentment, com 
a part afectada, us passarem les dades del sonòmetre. Les dades del sonòmetre són 
dades agregades, eh?, i són dades per dia, i que hi hagi una punta de 90 decibels no 
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vol dir que el dia sigui 90, sinó que acaba fent una mitja de les hores, que és al que 
també es refereix la normativa de la Generalitat. 

Tot i així, tens tota la raó del món, hi ha massa soroll, això no pot ser de cap de les 
maneres, la Guàrdia Urbana està actuant, el que passa és que és cert que no pot 
enganxar tots els skaters que passen a les dotze de la nit. Aquí hi ha un vídeo en què 
en passa un i no tenim un guàrdia urbà a cadascuna de les cantonades. Per tant, se 
n’escapen i segur que se n’escapen molts. Es posen moltes multes. És l’únic lloc de la 
ciutat en què hi ha una normativa específica, hi ha una focalització en tot el tema del 
soroll i tens tota la raó del món que és un lloc en què hi ha molt soroll. I, per tant, 
necessitem que hi hagi menys gent a la via pública, necessitem un ús responsable del 
carrer. I, des d’aquí, dir-te que estem compromesos en això. No t’estic dient que 
normalitzem el soroll, no el normalitzem i l’equip de govern no vol normalitzar el soroll, 
vol seguir actuant contra el soroll i contra els que fan soroll. És una tasca complicada, 
és molt complexa per la dimensió que té, però t’asseguro que, tant des dels 
sonòmetres com des de l’actuació de la Guàrdia Urbana, com noves normatives, com 
campanyes que estem dissenyant, que les veuràs aviat, les fem i les seguirem fent, 
perquè això no ho hem de normalitzar.    

La presidenta dona la paraula al senyor Calixto Sobrado. Demana, si us plau, que les 
preguntes es facin en el primer torn d’intervenció, perquè el segon torn és de rèplica i 
no per repreguntar.   

El Sr. Calixto Sobrado Casabella (en nom propi) 

Bona tarda. Bé, jo vinc una mica, ja ho sabeu, sobre les taules que heu posat a la 
plaça de la Mercè. M’agradaria saber qui us ha aconsellat de posar això, si l’oposició 
també estava d’acord de posar les taules aquestes, perquè, vertaderament, és difícil 
pensar que això podia ser útil per a algú. Bé, per a algú sí, per als del botellot. 
Vertaderament, això, dit en castellà, es poner la zorra a guardar las gallinas. I ho sento 
molt. I, clar, l’altre dia, que he anat al seguiment del Consell de Barri, doncs, van dir 
«no, és que...», els del vostre grup, «no, és que hi ha d’haver bastants denúncies, 
primer trucades». Penso que trucades hi ha bastantes. O sigui, és que això, no ho sé, 
sincerament, no sé com se us ha acudit això, perquè la gent viu allà, clar, hi ha gent 
que viu allà, no és on viuen més, però n’hi ha.   

Després una altra cosa, la neteja, que s’ha parlat molt de la neteja, per cert, que 
possiblement el diumenge tingueu una vaga, pel que han dit, que a mi això no 
m’importa. Sí, és veritat que passen més cotxes de la neteja, això és veritat, perquè 
mentides no s’han de dir. Però, clar, resulta que, per exemple, a la plaça de Joaquim 
Xirau, que hi ha uns contenidors per deixar els plàstics, els papers i tot allò, és un no 
parar, i deixin inclús fins i tot runa. Jo, l’altre dia, dic «escolta, que això...», «no, però 
miri el que hi ha aquí». I ho he posat a la bústia i m’han dit «no, això ja està arreglat». I 
he anat allà i estava igual. Però com podeu posar això? Vertaderament és una mica 
fort, eh? Però fort. Jo no vull ser dur, perquè ja estic molt cremat de tot el mandat 
vostre passat, però molt cremat, ja sabeu per què, això ja ho teniu molt clar, perquè 
això de treure el sol i el vent a la gent d’aquí... Vosaltres, d’alguna manera, el que 
esteu aconseguint és que la gent marxi del barri, i ha marxat molta, i vosaltres ho 
sabeu.   

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

El Sr. Calixto Sobrado Casabella  
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Ja? Val, bé. I, bé, ara a la rèplica, doncs, us diré alguna cosa més. 

La presidenta dona la paraula al regidor i recorda que el torn de rèplica és per a 
rèplica.  

El Sr. Calixto Sobrado Casabella  

La rèplica és per? 

La presidenta li aclareix que és per respondre, no per repreguntar.  

El Sr. Calixto Sobrado Casabella  

Perdona, puc preguntar una altra cosa en lloc de rèplica. 

La presidenta li diu que la pregunti ara molt ràpidament. 

El Sr. Calixto Sobrado Casabella  

És que volia acabar això de la neteja. Això de la neteja, al meu carrer, al carrer Còdols, 
que surt a la plaça, el dissabte al matí, el diumenge al mati i el dilluns no es pot passar 
perquè està ple de pixats. És que és increïble el que hi ha allà. I després, clar, 
vosaltres heu tret..., abans teníem dues tècniques de barri i ara no hi ha ni mitja 
perquè a la Mariona ja li heu donat més coses i no pot més. Doncs, tots aquells 
edificis, les reixes aquelles estan absolutament plenes de llaunes, de paquets de tabac 
i totes aquestes coses, perquè heu fet una passejada pel barri, però a mi no m’heu 
cridat. Molt bé.  

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Les nostres polítiques és evident que no agraden a tothom, i tampoc ho pretenem.  

El Sr. Calixto Sobrado Casabella  

A mi al principi sí que m’agradaven. 

El regidor 

Sí, bé, però, en tot cas, penso que arribar que agradin a tothom és molt complicat per 
a qualsevol partit polític o per a qualsevol governant. Però sí que tenen un 
enfocament, i potser ens equivoquem, que és que volem que la gent es quedi a viure 
als nostres barris, i al Gòtic també. Per això vam presentar un projecte que estem 
treballant per traslladar el CAP del Gòtic, per exemple, quinze anys esperant, ja tenim 
un lloc on anar, serà complicat, però permetrà, entre altres coses, que hi hagi setanta 
habitatges nous al Gòtic, no?, entre el carrer Avinyó, carrer Ciutat, carrer Paradís. Tot 
això ja ho estem treballant perquè vingui més gent al Gòtic. L’APROP (allotjaments de 
proximitat provisionals) era perquè vingués gent a viure al Gòtic, i ara tenim també 
més veïns, tot i que sabem de la teva oposició. 

I el tema de les taules a la plaça de la Mercè, doncs, mira, tot això ve d’un Consell de 
Barri que vam fer a la plaça Reial, si no m’equivoco, en què justament es va tractar 
aquest tema dels carrers i les places, i va ser una proposta d’una entitat del barri que 
va fer tota una... 

El Sr. Calixto Sobrado Casabella  

No recordo cap Consell de Barri a la plaça Reial, perdó. 
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El regidor 

Perdó, a la plaça del Rei, a la plaça del Rei, m’he confós. A la plaça del Rei en què va 
haver-hi una entitat que va presentar tota una proposta de moltíssimes coses a fer a 
les places del Gòtic, i d’aquelles, que ens van presentar quinze o vint, hem triat 
algunes que veiem que eren factibles per posar-hi fonts, no?, hem posat una font a la 
plaça de la Mercè, que no hi havia, posarem una font a George Orwell, hem posat 
bancs a la Verònica, hem posat bancs a la plaça Reial, tenim un projecte per a 
Cucurulla, tenim un projecte per al Pla de la Seu. I una de les coses és posar bancs a 
la plaça de la Mercè i taules, de la mateixa manera que hem posat taules al «forat de 
la vergonya» i funcionen. I les taules de la plaça de la Mercè estan pensades, 
precisament, perquè els veïns i les veïnes tinguin no un espai diàfan sense res, sinó 
que els nens i les nenes i les famílies que vagin a jugar allà també tingui un lloc on 
seure. Jo també passo, jo visc al Casc Antic, com saps, i vinc normalment al Districte, i 
sempre he de creuar el Gòtic, Via Laietana i la Rambla, i faig diversos passos. I si tu 
passes al matí, que tu també passes, o si hi passes a mitja tarda, doncs, pots trobar 
gent asseguda menjant-se un entrepà, xerrant... L’altre dia al «forat de la vergonya» hi 
havia una parella jugant a escacs, una cosa com bastant sorprenent. I la voluntat de 
totes aquestes intervencions és aquesta: és acció de govern, una acció de govern que 
pot fer el Govern sense preguntar-ho a l’oposició. Però, hi insisteixo, això s’ha treballat, 
es va explicar, s’ha explicat en consells de barri, que jo recordi en dos consells de barri 
en dates diferents, posant dates i calendaris diferents, i ve d’una demanda d’una 
entitat que va ser filtrada i retallada en el que nosaltres consideràvem que era el més 
adient.  

I respecte a la neteja, doncs, sí, tens raó que hi ha molta gent que no utilitza els 
contenidors com els ha d’utilitzar. Ara mateix hi ha una tècnica de barri al Gòtic. Quan 
jo vaig arribar aquí, l’any 2015, ja hi havia una tècnica de barri, segueix havent-hi una 
tècnica de barri. 

El Sr. Calixto Sobrado Casabella 

Penso que n’hi havia dues, però, bé. Em sembla que estava dividit: l’Espe estava en 
una banda i la Mati estava en una altra. 

El regidor 

Jo no he conegut la segona. En tot cas, quan jo vaig arribar, 2015, al Raval n’hi havia 
dues i a la resta n’hi havia una, igual com ara. I ens anotem el tema del carrer Còdols 
del cap de setmana la neteja per veure quina és la freqüència de l’aigua, no?, que 
sobretot és el que és important per als pixats. 

El Sr. Calixto Sobrado Casabella 

Perdona, Jordi, és que, si pixen, passar una mica d’aigua, no, allò s’ha de netejar 
millor. I ho sento molt. O sigui, vull dir, bé, d’alguna manera, perdona, el mandat 
passat, per exemple, amb les forces de seguretat —i això ho saps tu— ha sigut un 
desastre. Ara, aquest any, ha millorat una mica perquè ha vingut l’Albert, que l’Albert té 
més experiència, evidentment, perquè, si no, doncs, ja ho sabeu, si tothom sap el que 
passa al barri, i cada vegada hi ha menys gent cívica al barri, menys. I això, bé, jo ja 
no ho veuré, però totes aquestes setanta, les setanta «vivendes», ja m’agradaria veure 
a mi què posen allà. Bé, depèn, perquè, clar... 

El regidor 
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Seran persones... L’Ajuntament posarà als pisos persones que ho necessiten. 

La presidenta demana que no es faci debat, que es respecti el torn de rèplica i 
resposta, perquè, si no, no s’acabarà mai aquesta sessió. 

El regidor 

Són persones que necessiten pisos.  

El Sr. Calixto Sobrado Casabella 

Avui hi ha poca gent, dona.  

El regidor 

No són coses, són persones que necessiten pisos, i allà estaran. 

La presidenta comenta que no s’hauria d’anomenar «forat de la vergonya» al Pou de 
la Figuera ni hauria de ser un forat de la vergonya. Tot seguit, dona la paraula a la 
senyora Bertila Ysamat. 

La Sra. Bertila Ysamat Marfà (en nom propi) 

A part que avui no parlaré dels skaters, perquè ja n’ha parlat el Martí, que subscric tot 
el que ha dit. Jo vinc a parlar per part de mares i pares que utilitzen la placeta Martina 
Castells, que està darrere de l’església de Sant Llàtzer. Resulta que aquí, 
sorprenentment, un dia la regidora de Ciutadans va proposar remodelar la placeta 
Martina Castells, la placeta està en perfectes condicions quant als materials, la tanca 
està en perfectes condicions, tot. El que no entén la gent és que es dediquin diners a 
remodelar aquesta plaça que estan tots els materials en perfectes condicions, el que 
no es fa és neteja ni manteniment ni vigilància.  

Aleshores, allà es troben xeringues, us he enviat fotografies, els pares no porten els 
nens perquè es troben xeringues a terra de drogoaddictes, i vas i et trobes..., l’altre dia 
hi havia un drogoaddicte a la finestra fent-se crack amb el «metxero», tota la 
mandanga, jo li vaig demanar que, quan acabés, tirés la xeringa en un contenidor, si 
us plau. I et trobes sovint, doncs, gent punxant-se i deixant les xeringues per terra, i 
per això els nens no hi van. 

Aleshores, després també trobes gent cagant, fent pipís, gent dormint allà, els bancs 
sempre plens de menjar, gent menjant que deixa el menjar tirat pel banc, llaunes per 
allà tirades que fan que els bancs estiguin sempre «pringosos». I, aleshores, més que 
una remodelació, perquè dintre d’un mes la remodelació farà que tot estigui igual, 
perquè la gent deixarà el menjar en els bancs nous, deixarà els «tetrabrics» en els 
bancs nous, i si poseu uns bancs nous i no es neteja, dintre d’un mes estaran igual.  

Llavors, el que demanen els familiars és que, si us plau, aquests diners es dediquin, si 
de cas un gronxador sí que el necessitarien, a tasques de neteja i de vigilància, perquè 
allà sí que es necessita una vigilància constant perquè és un lloc que els 
drogoaddictes hi van sovint, i amb aquella brutícia... Us vaig enviar també una 
fotografia que amaguen coses a sota d’un cotxe...     

La presidenta li comunica que s’ha acabat el temps. 

La Sra. Bertila Ysamat Marfà  

Sí, jo després volia acabar amb una altra cosa. 
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La presidenta li demana que sigui molt ràpida. 

La Sra. Bertila Ysamat Marfà  

Sí, és el tema dels grafits. Tot el Raval són grafits que afecten sobretot el patrimoni 
històric. Jo passo per l’Hospital de Santa Creu i em faig mal de veure les històriques 
pedres totes fetes malbé, el convent dels Àngels, l’església de Sant Llàtzer, tot. I ara 
fins i tot la meva pròpia façana, l’altre dia em trobo una noia amb un esprai pintant la 
façana del veí del costat. És que no queden espais al Raval sense grafits, què en 
penseu fer? 

Gràcies. 

La presidenta constata que la pregunta és com es gestionarà la neteja dels grafits i 
que no se’n facin més.  

La Sra. Bertila Ysamat Marfà  

No, no, la neteja i començar a pensar que els nens estan creixent... 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

La plaça Martina Castells la tenim com un espai prioritari d’intervenció per part dels 
serveis municipals. En tot cas, repassem a quines hores passen els de neteja, Guàrdia 
Urbana i també tots els d’atenció social. Però, bé, repassem-ho, si hi ha alguna 
disfunció, no s’està fent bé, no es passa prou, doncs, que es passi més, mirem-ho, 
d’acord? 

D’altra banda, hi ha un projecte de pressupostos participatius, que és el de «Creem 
més àrees de joc infantil en el Raval», en què s’incorpora aquesta plaça, eh? I, per 
tant, sí que hi haurà una remodelació dels jocs infantils per adequar-los, per 
actualitzar-los, per fer-los més inclusius, i serà durant l’any vinent. Però, en tot cas, els 
diners que ens gastem a fer les obres dels parcs infantils no són els diners que hi ha 
per fer la intervenció social i, a més a més, són de partides diferents que no es poden 
mesclar, perquè una cosa és la inversió i, per tant, la pedra, i una altra cosa és la 
despesa corrent, que jo ja sé que és un tema com molt tècnic. Però que, en tot cas, si 
hem de reforçar la revisió, la presència, etcètera, no anirà en detriment que puguem 
fer una obra. Perquè, a més a més, va guanyar en els pressupostos participatius.  

I, després, en el pla «Cuidem Barcelona», i abans hem explicat moltes vegades els 
plans de xoc, hem explicat i també em sembla que t’he explicat a tu la dificultat a l’hora 
de netejar les parets que són privades i les parets que, a més a més, són patrimonials. 
S’han fet més de 3.500 intervencions al barri del Raval en els darrers mesos netejant 
grafits. Es necessita més, sí; no sempre és fàcil, entre altres coses perquè el 90% de 
les parets, o el 95% de les parets que estem netejant són parets que tenen un 
propietari i moltes vegades el propietari no és un petit propietari. No estic dient que 
cadascú s’hagi de netejar el seu, però hi ha grans tenidors que també se’ls pinten les 
parets i que també se n’han de fer carrer. I, en tot cas, ho estem fent nosaltres, més de 
3.500. I després n’hi ha d’altres que són més complexes, que també ho he explicat 
moltes vegades, que són les pintades en parets patrimonials. Si una paret és 
patrimoni, tu no pots anar amb un àcid i netejar-lo, sinó que el que has de fer és fer un 
projecte de restauració, perquè per això és patrimonial. Això val diners, per a això es 
necessita un projecte, un restaurador i això és més lent, efectivament. Però que estem 
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netejant grafits, doncs, més de 3.500 portem en els últims mesos i en seguirem fent. 
Tenim el pla «Cuidem Barcelona» en què un dels focus és, precisament, els grafits i 
amb la nova contracta de neteja, també. 

La Sra. Bertila Ysamat Marfà 

Quines penalitzacions feu per als grafits i quins plans de civisme penseu fer, perquè és 
urgentíssim un pla de civisme a Barcelona, perquè els nens creixen veient que això és 
normal des de petitons i ja van tots amb l’skate, ja creixen amb una normalització de 
l’incivisme. Llavors, realment Barcelona necessita un pla de xoc de l’incivisme. No pot 
ser que es netegi després i tal... Calen mesures de..., perquè hi ha comportaments 
molt antisocials, la gent és molt poc empàtica, eh? I, aleshores, els reforços positius 
funcionen molt bé amb gent empàtica, però en gent que no és empàtica cal conductes 
més punitives. I, aleshores, tu parles amb un skater i li demanes que el porti sota el 
braç, perquè els veïns no poden dormir, i t’insulten, et diuen que els importa un 
«pepino», que «te vayas del barrio», tots t’insulten, tots et contesten malament i et 
diuen clarament que els importa un «comino». Llavors, amb aquesta gent tot això de la 
convivència, que expliqueu vosaltres de conviure amb aquesta gent, tot això no 
funciona. Aleshores, us heu de plantejar realment... Jo crec que hem de fer una reunió 
sobre l’incivisme a Barcelona i com s’aborda, i que convideu els veïns a participar-hi i a 
abordar-ho realment, perquè s’està anant de les mans i els nens petits veig que 
creixen amb una normalització de l’incivisme, que ho consideren normal. I això és molt 
preocupant, jo estic realment preocupada i pensant a marxar de Barcelona, clarament.    

La presidenta dona la paraula al regidor i li demana que sigui molt breu. 

El regidor 

Voldria fer només una intervenció, i és que els nens que vagin amb skate no passa 
res. Els skates no són de per si res contrari a la convivència ni a Barcelona ni enlloc 
del món. Una altra cosa és quin ús fas de l’skate, de la bicicleta, del cotxe o del que 
sigui. Aleshores, trobo que dir directament que qui va amb skate és un incívic, doncs, 
ojo, no, n’hi haurà d’incívics i n’hi haurà que no seran incívics. I la resta, doncs, agraït 
perquè ens expressis les seves opinions. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Núria Pineda. Recorda els temps: dos 
minuts per fer totes les preguntes i queixes, resposta del regidor i un minut per a la 
rèplica. 

La Sra. Núria Pineda Miquel (en nom propi)  

Intentaré ser molt ràpida. Una mica continuo la intervenció del Miquel. Jo visc a Pintor 
Fortuny, com altres persones del barri, doncs, tenim problemes de soroll. Com ha dit el 
Miquel, la concentració de terrasses, per exemple, a Doctor Dou i Àngels vaig comptar 
190 cadires, més els interiors, sumant molta quantitat de gent cada nit. Això vosaltres 
heu permès aquest augment. I quan tanquen el soroll segueix i segueix. Si sumem els 
sorolls els skates, que és diari i nocturn, més els botellots, per exemple, davant del 
Caravelle, que hi ha una terrassa estàtica, allà es posen a tocar la guitarra, i a les 
cadires que hi ha davant de l’escola, doncs, també es concentren. Estem cansades 
que ens proposeu com a única solució trucar al 112. Ho hem fet i seguirem fent-ho, i 
em consta que heu solucionat els problemes que hem tingut, però això no és suficient. 
Volem que respectin els horaris, que els skates no circulin a la nit i que els actes 
incívics, que n’hi ha molts, se sancionin. I no em serveix, Jordi, que em diguis que 
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«com que són de fora no els podem sancionar». Sí, vas fer aquest comentari a una 
reunió que vam tindre, o ho vaig entendre així, disculpa.  

Terrasses, no volem que es consolidi l’augment que hi ha hagut, perquè això no ens 
deixa dormir, i que revisin els horaris. Jo us demano com a servidors públics que sou 
que feu la vostra feina, solucioneu els problemes, perquè amb la inacció ha anat a 
més. Volem restar en el barri, volem viure al barri, però a la nit volem silenci. Llavors, 
m’agradaria que em contestessis què penseu fer per solucionar-ho.  

La presidenta li agraeix que s’hagi cenyit al temps estipulat i dona la paraula al 
regidor.  

La Sra. Núria Pineda Miquel 

No, podria seguir, eh? Un altre dia. 

El regidor 

Núria, com dius, la covid ha provocat que hi hagi la possibilitat d’aquestes terrasses 
extraordinàries. Són unes terrasses extraordinàries que crec que no s’han de 
consolidar en tot el volum que hi ha, hem de veure cas a cas, hem de veure en 
cadascun dels llocs les queixes que hi ha, què és el que provoquen i, a partir d’aquí, 
prendre una decisió que tingui sentit a nivell de districte. I jo soc dels que crec que 
aquesta consolidació de terrasses ha de ser la mínima possible, eh? També és cert 
que hi ha consolidació de terrasses que ha servit perquè molts negocis de proximitat, 
molts restaurants i molts bars de proximitat que han pogut tenir terrasses puguin tirar 
endavant durant aquests dies i durant aquests mesos que han sigut tan complicats. 
Això no vol dir que puguin saltar-se les normes, que puguin posar més taules o que 
puguin tancar més tard de la seva hora. 

Jo penso que som un dels districtes que més ha sancionat. M’atreviria a dir que no sé 
si després de l’Eixample o fins i tot abans de l’Eixample, però l’Eixample són com 
quatre Ciutats Velles. Som dels districtes que més hem sancionat. I, bé, haurem de 
veure totes aquestes que s’han de consolidar de quina manera ho fan, també en funció 
dels expedients que hi ha oberts. I estem preocupats en aquest sentit, eh? 

Dir-te també que us diem que heu de trucar al 112, i jo ja ho sé que és pesat, però és 
que s’ha de trucar al 112. Cal que hi hagi registre de les queixes perquè és el que 
servirà també per si en algun moment, doncs, s’ha d’anar en seu judicial d’algú que 
demandi l’Ajuntament perquè ha pres una acció, que hi hagi un registre oficial que hi 
ha veïns que han fet aquella queixa, també perquè jo estic on estic, però més amunt, i 
les dades de les trucades, que ja saps que són al 112, que no és municipal, sinó que 
és a nivell de tot Catalunya, doncs, cada vegada que tires més cap amunt la gent fa 
una anàlisi més tècnica que no pas del dia a dia, si analitza que aquestes trucades no 
han entrat, doncs, bé, Mossos d’Esquadra o Guàrdia Urbana pot destinar menys 
recursos a un lloc o a un altre. Per tant, és interessant sempre que hi hagi un registre, 
que es truqui al 112, que se sàpiga, i ja sé que és molest, jo també truco al 112 a la nit, 
però és que, malauradament, ho hem de fer. 

I també dir-te una altra cosa, que és que hem detectat que el nombre de trucades en 
l’àmbit que tu m’has dit, perquè ho hem demanat quan ens has passat la pregunta, ha 
anat baixant: de les 117 que hi havia el setembre del 2021, no?, doncs, aquest març, 
estem a dia 21, n’hi ha 19. Cada vegada n’hi ha menys, cada vegada n’hi ha menys, 
cada vegada n’hi ha menys. Cada vegada n’hi ha menys que pot ser perquè esteu 
cansats i cansades, pot ser, pot ser perquè hi hagi menys incidències i es truqui 
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menys, no ho sé. Però, en tot cas, hi ha una davallada molt important de les 
incidències. Aleshores, és important i és interessant que es truqui, eh? 

Després dir-te també que l’ordenança de convivència a la qual heu apel·lat tant la 
Bertila, etcètera..., s’estan posant multes i ja hem superat les mil multes ja en els 
darrers mesos. Se n’estan posant moltes, que les firmo jo, eh? Per tant, se n’estan 
posant moltes també.  

I dir-te que, pel que fa a la nit, ja dèiem l’any passat que els dispositius de la Guàrdia 
Urbana són flexibles, que van canviant la manera de treballar, hi ha maneres de 
treballar que han anat evolucionant i haurem de veure de quina manera es 
desenvolupa els propers mesos. Hem tingut unes setmanes amb moltíssima afluència 
al carrer, sobretot de dia i de tarda, a la nit, malgrat que hi ha punts que han sigut 
problemàtics, no ha estat tant com fa mig any, a les nits en global al districte. I 
l’aglomeració ha passat sobretot a les tardes i als matins, no? Però, bé, no deixarem 
de lluitar contra el soroll perquè, en aquest sentit, i malgrat que pugueu pensar que 
estem fent poc o que ho fem malament, ho tractarem en consells de barri i allà on sigui 
per imaginar-nos i pensar maneres de fer diferents d’actuar.  

La presidenta dona de nou la paraula a la senyora Pineda. 

La Sra. Núria Pineda Miquel 

La responsabilitat de la continuació o no de les terrasses no ens la pots passar a 
nosaltres dient que per què no denunciem. Jo no denuncio perquè me n’he cansat. 
L’any passat vaig fer en una nit, et puc dir, vint trucades i a la bústia de suggeriments, 
bah, de queixes, la tira. I em van trucar de la Guàrdia Urbana. Me n’he cansat, me n’he 
cansat. Intento dormir. Però això no vol dir que estiguem contentes, no ho estem, i no 
volem aquest soroll, ni terrasses, ni skates ni botellots, volem estar tranquil·les i 
dormir, dia i nit. 

El regidor 

Sí, sí, ho compartim, Núria. 

La presidenta dona la paraula al senyor Antonio Martínez.  

El Sr. Antonio Martínez Gómez (en nom de l’Associació de Veïns del Raval) 

Bona tarda. A ver me gustaría saber la visión del Distrito del estado general del barrio 
y las perspectivas sobre todo de cara al verano. Con el aumento del turismo se han 
incrementado los robos. Eso se ha podido notar estos días de Semana Santa. ¿Qué 
medidas se van a tomar? 

En cuestión de la limpieza del barrio, sé que se ha hecho un nuevo contrato con la 
empresa de limpieza, pero ¿cuándo van a actuar?, porque el barrio está más sucio 
que nunca. Y solo hay que darse una vuelta por el barrio para ver basura por todos 
lados. 

En la cuestión del tráfico de drogas, se siguen descubriendo nuevos narcopisos, 
casualmente son pisos okupas. ¿Se están tomando medidas? 

Y siguiendo con lo de las terrazas, un par de veces casi me han podido atropellar los 
coches que van a entrar en el parking de la Gardunya, porque todo lo que es el parque 
alrededor está con tres o cuatro bares lleno de terrazas y casi no puedes ni pasar, 
tienes que pasar por fuera, por donde pasan los coches, para ir al parking. Me gustaría 
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que esto se arreglara de alguna manera. Sobre todo, cuando se haga la reforma de la 
plaza…, si van a seguir ahí esas terrazas. 

Gracias.  

La presidenta li demana que s’esperi a la rèplica. 

El Sr. Antonio Martínez Gómez 

No quiero réplica.  

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Concretaré en els tres punts o quatre punts que has dit..., porque me has pedido una 
visión general del barrio, i com que xerro molt, podria estar mitja hora. Aleshores, 
concreto. 

L’increment de robatoris, doncs, mira, justament, abans-d’ahir vaig tenir una reunió 
amb l’intendent de Guàrdia Urbana i de Mossos, vam estar parlant de quina era la 
situació en el barri i en el districte. És cert que, després dels mesos de la pandèmia, en 
què hi va haver una baixada absolutament anòmala, doncs, els fets delictius han tornat 
a pujar. No estem en els nivells del 2019, no estem en els nivells del 2019; és a dir, 
d’abans de la pandèmia... 

El Sr. Antonio Martínez Gómez 

Porque faltan turistas. 

El regidor 

No estem en els nivells del 2019. Hay una comisaría que nos supera, que es el 
Eixample, ¿vale? Desde hace un año y medio no somos la primera comisaría en la 
que hay hechos conocidos. De totes maneres, hi ha més guàrdia urbana que mai, hi 
ha molts mossos d’esquadra i s’està treballant tot un pla coordinat per fer front a la 
problemàtica més important, que és la dels furts i en la que es converteixen els furts, 
que són els robatoris amb violència. Hi ha una tendència a l’alça, però no s’ha arribat 
ni molt menys als nivells del 2019. Aquest és l’únic districte que té una junta local de 
seguretat, que es va celebrar fa aproximadament un mes. Hi hauria d’haver el segon 
jutjat per a delictes ràpids, que la Generalitat va dir que tindria durant quatre mesos, és 
un greu error, ha d’estar durant tot l’any i ha de ser estructural, perquè va funcionar i 
va funcionar molt bé per poder fer els judicis al més ràpid possible davant de tots 
aquests furts tan continuats. Bé, jo segueixo instant la Generalitat que posi el segon 
jutjat durant tot l’any i que sigui de forma permanent, perquè quan es va posar el 2018 
es va veure que, efectivament, funcionava i que va anar molt bé, i es va treure sense 
previ avís durant la pandèmia. Ara ens diuen quatre mesos, això no ha de ser. Però 
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra estan fent un monitoratge dia a dia de tot el que 
està passant al carrer, i t’asseguro que s’estan fent moltíssimes intervencions. 

Respecte al tràfic de drogues, el mateix. Ja saps que la competència és de la 
Generalitat de Catalunya i de Mossos d’Esquadra, però la Unitat d’Investigació de 
Ciutat Vella també treballa colze a colze amb Mossos d’Esquadra i les operacions es 
fan pràcticament sempre conjuntes. L’última, fa un parell de dies, al carrer Botella; la 
setmana passada una altra que ja no recordo els carrers. I s’està contínuament fent 
investigació i fent entrades. I, efectivament, el tràfic de drogues, com tu saps, és un 
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problema global i nosaltres el que estem fent és atacar a l’última baula, que és en el 
passi de drogues o en la venda de drogues en el pis o al carrer, però n’hi ha moltes 
altres que van molt més enllà d’aquest municipi, que també estic convençut que s’està 
actuant, però que també es necessita que s’estigui fent. I, per tant, hi ha una voluntat 
de seguir atacant tot el tràfic de drogues.    

I pel que fa a la neteja, doncs, com dèiem, la nova contracta s’està desplegant, vam 
començar l’1 de març, el desplegament acabarà a les portes de l’estiu, cap al juny, 
juliol, ja s’han canviat alguns contenidors, ja comencem a veure cotxes i vehicles nous, 
hi ha un increment important del pressupost, hi ha quatre-cents treballadors més. I 
considerem que quan estigui del tot implementat tot el personal, totes les màquines, 
tots els vehicles, tot el màrqueting que hem de fer, etcètera, doncs, s’acabarà de notar. 
Però és cert que hi ha tot un període en què s’han d’anar canviant les màquines i, per 
tant, no podem pensar que d’un dia per a l’altre la cosa se soluciona. Jo tinc confiança 
que quan estigui tot implementat es notarà. 

La presidenta dona la paraula al senyor Antonio Martínez Gómez. 

El Sr. Antonio Martínez Gómez 

Solo un inciso. En cuestión de la limpieza, ¿no sería bueno también hacer un mensaje 
a los vecinos?, porque todo va a consecuencia, por mucho que limpien los servicios de 
limpieza, hay una gran mayoría de vecinos que no son conscientes de esto y dejan las 
basuras fuera de los contenedores, hay personas que van a los contenedores y sacan 
las basuras para encontrar a ver qué. Es decir, eso habría que concienciar también a 
los vecinos, ¿no?  

El regidor 

De fet, hi ha campanyes preparades que es posaran en funcionament properament. I, 
a més a més, també estem amb tot el tema de les inspeccions a les activitats 
econòmiques que generen també moltes deixalles, sobretot en la zona de Joaquín 
Costa, Sant Antoni Abat, etcètera, però no només. I, per tant, hi ha una campanya 
d’inspeccions focalitzada també aquí i una campanya que hi haurà més endavant. 

La presidenta dona la paraula al senyor Naseri Said.  

El Sr. Naseri Said Wali (en nom propi) 

Hola, bona tarda…, a todos. Nosotros tenemos un local en Santa Madrona, número 
15, de triciclos, y casi diez meses que está cerrado y no me dan solución para abrir el 
local. Y tenemos un documento que vinieron dos personas del Ayuntamiento de 
Barcelona para reparación, como de electricidad estaba mal, y, además, ya ha 
gastado más de 15.000 euros para reparación de electricidad y he arreglado todo, y 
todavía no ha venido nadie para abrir el local. Y estamos esperando que venga 
alguien que lo mire, la instalación está todo bien, está correcto, y que abramos el local. 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Si no m’equivoco, aquest és un local que vam precintar, es va precintar perquè es van 
fer unes inspeccions, i també amb Bombers, i es va considerar que hi havia risc 
perquè la instal·lació elèctrica era incorrecta. Es va precintar perquè hi havia bateries 
que s’estaven carregant, etcètera. Sabem la problemàtica que hi ha hagut en el 
districte i que hi pot haver. I pel que jo sé i pel que m’han dit, els serveis d’inspecció 
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t’han enviat correus, t’han explicat què és el que s’ha de fer. I, per tant, doncs, activem 
que tornin a contactar amb tu per anar a veure si efectivament està la instal·lació 
elèctrica tal com ha d’estar i es pot tornar a obrir o no es pot tornar a obrir, eh? Però, 
en principi, tu ja has fet les obres i s’haurà de comprovar. Pel que a mi em diuen, tens 
correus enviats, fins i tot tinc les dates i tot això. I, per tant, hauries de contestar 
aquests mails dient «ja he fet les adequacions que m’heu dit, no?, veniu» i quedar amb 
l’inspector que va fer l’acta. Jo et diria, contesta els mails, nosaltres ho direm també, 
vale?, però contesta el correu en què se’t requereix i, aleshores, l’inspector contacta 
amb tu i ve a veure si efectivament això està solucionat.  

El Sr. Naseri Said Wali 

Pero además tenemos muchos gastos de local y alquiler y luz y agua, y nosotros no 
hemos…, en diez meses ha pasado pandemia y ahora ha pasado esto, y ¿dónde 
vamos a buscar el dinero para los gastos? 

El regidor 

Sí, però aquesta... A veure, hi havia una instal·lació elèctrica que podia ser perillosa i, 
per tant, s’ha precintat. Jo et diria, hi insisteixo, parla amb Inspeccions i, a veure, que 
comprovin si efectivament està bé ja i si podeu tornar a obrir o no. 

La presidenta manifesta que estan repetint tota l’estona el mateix i remarca que el 
regidor indica que respongui als correus perquè vinguin a veure que està tot bé. A 
més, comunica que des del Districte passaran nota perquè contactin amb el senyor 
Said. 

A continuació, dona la paraula al senyor Bernardo de Barros. 

El Sr. Bernardo de Barros (en nom propi) 

Moltes gràcies. Abans de començar, m’agradaria celebrar algunes coses. La primera 
es de poder ver, después de dos años que no he venido acá, caras del barrio; 
afortunadamente la pandemia no ha podido con vosotros, difíciles de veros, tanto 
como es difícil de ver a los regidores, que se ha de celebrar también vuestra 
presidencia, la última vez que he estado aquí…   

La presidenta li dona les gràcies i li demana que se centri en el tema del qual vol 
parlar.  

El Sr. Bernardo de Barros  

Vamos allá. Como el problema del ruido sigue siendo vigente, muy vigente en la 
ciudad, yo quisiera recordar hoy a Barcelona estas dos imágenes. Yo me he tomado la 
libertad de traer una imagen mía, del Palau Moja, diez años atrás. Este es el Palau 
Moja hoy. Y es importante que veáis esto, que veáis estas imágenes, porque esta 
imagen justifica el trabajo del Ayuntamiento, muy bien hecho, de servicios sociales y 
no significa residencia. Y la otra imagen me hace recordar la razón por la cual el 
Ayuntamiento ha luchado tanto contra el arte en la calle en aquel momento. También 
celebro «Cultura Viva», qué planazo que habéis hecho, qué bien habéis trabajado, qué 
feliz me habéis hecho, desde Roma he estado leyendo páginas web. Entonces, 
recordar eso y ver que en el pasado nosotros, como vecinos, hicimos tanto esfuerzo 
para reprimir actividades que nos molestaban me trae a la siguiente temática del ruido, 
y es una sugerencia al Ayuntamiento, es como una idea. 
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Yo creo que en Barcelona está faltando un plan de choque de mejora de viviendas, 
¿verdad? El Ayuntamiento tiene un plan muy bonito de reforma de la ciudad, de 
urbanística, que es hacia fuera. Yo, personalmente, creo que las reformas se deben de 
hacer desde dentro hacia fuera. Si me voy a Luxemburgo, si me voy a Roma, si me 
voy a otros lados, puedo tener un contacto mayor con planes municipales de reforma 
de casas para que sean de clase A. Nosotros en Barcelona seguimos teniendo pisos 
que hacen referencia a patrones de vida del siglo pasado. Entonces, mi cuestión es: 
cuándo, cómo vamos a comenzar a trabajar en Barcelona para mejorar la vida de 
nuestros residentes desde dentro, porque casas mejores, casas mejor acondicionadas 
gastan menos electricidad, son más silenciosas y la vida de la calle afecta menos a 
nuestra vida dentro. Entonces, de esta manera —y terminando ya—, yo vengo a dejar 
mi granito de arena a vosotros para que piensen y reflexionen en estos planes para los 
próximos gobiernos y las próximas legislaturas.    

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bernardo, ben trobat, no?, porque nos vimos hace unos cuantos años, has vuelto y 
has cambiado de tema, además. «Cultura Viva» funciona desde hace prácticamente 
cinco años y es un plan que también nos gusta mucho y contento de que lo hayas 
descubierto y que realmente, pues, a ver si te puede también servir para tu actividad. 

Por lo que hace referencia al plan de choque de vivienda, el Ayuntamiento de 
Barcelona es el ayuntamiento —y esto reconocido de forma absolutamente neutral— 
que más gasto hace en el Estado español en políticas sociales, y una de las partes 
más importantes, justamente, es la de la vivienda. Barcelona tiene tres mil camas para 
personas sin techo. Siempre lo digo y hay quien me critica, en el resto de Cataluña hay 
trescientas. Barcelona solamente tiene tres mil. Además, somos pioneros en 
equipamientos absolutamente inéditos como equipamientos para personas sin techo 
que además consumen y también otros solamente para mujeres, que esto es 
totalmente inédito, que funcionó, que se activaron a partir de la pandemia y se han 
quedado ya como estructurales. Tenemos un plan para personas sin hogar que es 
referente a nivel estatal, cuando, por ejemplo, Cataluña no tiene, en todo caso se está 
empezando a hacer y hay un primer redactado, Barcelona ya lo tiene y no es mérito de 
este Gobierno, sino que antes de que llegara la alcaldesa Colau ya estaba, lo que ha 
pasado es que se ha incrementado de una manera muy importante el presupuesto, 
¿vale? Y además todos los equipamientos nuevos, etcétera. 

Hemos aumentado las subvenciones de la rehabilitación, ¿vale? Había unas 
subvenciones que eran más pequeñas y ahora hay unas subvenciones mucho más 
grandes, justamente por lo que tú dices de la eficiencia energética, que también tienen 
que ver con los espacios comunes y no solamente con los espacios privados.  

Y, después, en Ciutat Vella, pues, yo pienso que estamos siendo bastante 
innovadores en temas de vivienda. Y te voy a hacer un pequeño resumen. Por 
ejemplo, construcción de un edificio en el Gótico hecho con contenedores reciclados, 
¿no?, uno. Hemos conseguido un acuerdo con el Gimnàs del Sant Pau para que haya 
cuarenta viviendas más cuando el gimnàs se iba fuera. Un acuerdo también de cesión 
en Conte de Santa Clara. Hoy hemos anunciado un acuerdo también de cesión de un 
edificio entero en Sant Climent, en el barrio del Raval, en el que todo será con precios 
por debajo del precio de mercado, incluido por primera vez también un local comercial. 
Hospital, 99; Espalter, 6; un proyecto para hacer setenta viviendas más en el Gótico 
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sacando de allí oficinas municipales para llevarlas a Via Laietana, 8-10. Me dejo cosas 
y me sabe mal hacer toda esta retahíla. Pero, en todo caso, también en el mandato 
pasado compramos prácticamente doscientas viviendas y ahora las estamos ya 
poniendo a disposición y activando. Botella, 16, hemos empezado ya a hacer las 
obras. Se está trabajando también Hospital, 116; se están trabajando los diversos 
Robadors, que hay diversos números y que me voy a perder. Pero se está trabajando 
para que todo lo que se compró en el mandato pasado pueda estar a disposición de 
vecinos y vecinas lo antes posible y, después, estamos llegando también a estos 
acuerdos, que son bastante inéditos, como Conte de Santa Clara, Sant Climent, 16, 
Ronda Sant Pau, 46, Espalter, 6, Hospital, 99, y después todos los del Gótico, que me 
parece que son bastante interesantes.  

¿Ya hay suficiente? Hombre, pues, no. ¿Se tendría que hacer más? Pues, sí, siempre 
se tiene que hacer más. Y también tendrían que hacer más las ciudades que son 
limítrofes con la ciudad de Barcelona. Porque, por ejemplo, no hay planes para 
personas sin hogar en Badalona, en Santa Coloma, en Sant Adrià, ¿no?, en 
L’Hospitalet, en sitios en los que, si realmente hubiera unas políticas sociales potentes, 
pues, seguramente muchas personas no tendrían que irse de donde están viviendo 
para venir a Barcelona. Pero, en todo caso, yo pienso que este es un ayuntamiento 
que está más que concienciado y además pone presupuesto, que es lo importante, 
más allá de los discursos, en las políticas sociales y de vivienda.  

Y bienvenida también tu intervención y tu propuesta.     

El Sr. Bernardo de Barros 

No es una propuesta, es una…, son inquietudes, ¿verdad? Yo he visto la reunión 
pasada, la he acompañado por video, y yo quisiera recordar dos cosas, si me 
permiten, con brevedad y mucho cariño. 

Una, Thair, cuando hablabas de interculturalidad, se me ocurrió algo escuchando a 
María en un comentario en el momento en que lo has lanzado, y que yo quisiera 
expresarle a usted, precisamente. Recuerde que identidad y civilitatis son dos cosas 
distintas. La primera és [#1.03.52] a dintre de casa, a la nostra família, els nostres 
costums, religió, llengua i tot això. I civilitatis es un concepto romano de la 
jurisprudencia antigua que habla de los instrumentos que nosotros tenemos para vivir 
en sociedad. Yo estoy hablando un poco superficialmente en este tema, pero yo 
quisiera recordar que sí es muy importante…        

La presidenta li comunica que hauria d’anar acabant. 

El Sr. Bernardo de Barros 

Yo voy terminando, presidenta, ya lo he terminado de hecho. 

Recordar que cuando nosotros vamos a otro lado, ya seamos catalanes que vamos a 
Brasil, en Brasil hablamos portugués y nos regimos por las leyes de aquel sitio. Y me 
parece justo que en Cataluña se rijan las leyes de aquí y las lenguas de aquí. Me 
parece un poco extraño que aboguemos todos nosotros masivamente a que hablen o 
que hablemos nosotros bangladesí o árabe o pastún o portugués, etcétera. Y esto lo 
hablo con cariño y como emigrante, como brasileño. Esto es referente a un comentario 
que hiciste, no es directo, no es directo a vuestra política ni mucho menos. 

En lo demás, yo espero que las Ramblas vuelvan a ser la calle de vida y de arte que 
ha sido antaño y espero que todos puedan dirimir nuestros problemas. 
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Les agradezco vuestra atención.    

La presidenta dona la paraula a la senyora Rosa López.  

La Sra. Rosa López Pereira (en nom propi) 

Molt bona tarda. Els que em coneixeu, soc la Rosa i visc a la plaça de les Caramelles. 
A la plaça de les Caramelles tenim el punyeter problema de les pilotes..., de cada día 
de Dios. No hay quien viva. Y contar que en la plaza de las Caramelles hay gente que 
tiene tumores cerebrales, hay gente que está vegetativo, hay personas muy mayores. 
No se puede soportar, no se puede vivir, acabas con las mandíbulas apretadas 
constantemente, y el recochineo es el cricket, y el recochineo es que las porterías de 
los vecinos las hacen servir como portería para jugar al cricket. Pelotazos a los 
vecinos cuando entran y salen los que tú quieras y unos cuantos más. El otro día salgo 
para ir a la calle a comprar y por menos de una décima de un segundo que la pelota 
del cricket no me la meto yo en el cuerpo, la paró la puerta. Y esto es cada día. Y 
están los papás de los señores…, pakistanesos així, mirant així com els nens juguen i 
li donen a la porta. Porque España es grande y España es de todos, ¿vale? Pues, ya 
está bien. Eso por otro lado. 

Y petardos, el día de Pascua tuve que salirme de mi casa porque si llego a bajar —si 
llego a bajar— hago un «crimicidio». No se puede estar toda la puñetera tarde de Dios 
con los petardos. Y las personas que además tenemos animales, gatos…, los 
animales también tienen derechos, rabiando de nervios que no había quien los 
aguantara, que pensaba que le iba a dar un ataque. Y yo tengo perro, pero hay gente 
que tiene gatos, y hay gente que también tiene perros, dentro de los sitios de la plaza. 
No se puede aguantar.  

Y otro tema, la calle Elisabets, las puñeteras bicicletas, los puñeteros monopatines, los 
puñeteros patinetes y los que van también con patines de dos ruedas, no respetan 
nada. Yo he estado en menos de quince días cinco veces a punto de que me 
atropellaran. Las bicicletas a dos dedos, el patín a dos dedos. Y como a mí me 
enseñaron la Guardia Urbana, bicicleta, vehículo de dos ruedas que circula por la 
calzada, con luz, timbre y matrícula. Ni luz, ni timbre, ni matrícula. Se la pasan por el 
sobaco, ¿vale? No hay derecho. Y antes de ayer al salir de mi casa, y eso que, 
cuando salgo de mi casa, antes de salir saco la cabeza, porque bajan a toda pastilla, 
me dieron un golpe en el pecho con la mano, al ir con la bicicleta, la idiota que iba en 
la bicicleta, golpetazo en el pecho. Si ahora me pasa algo, será para mí, porque 
encima tuvo la gentileza de llamarme idiota, la señorita. 

Otra cosa, los niños que vienen a jugar a la plaza…       

La presidenta li demana que acabi molt ràpidament, perquè s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció. 

La Sra. Rosa López 

...posen una red, juguen a pilota; vaig baixar a protestar, em va dir, gran invento: «Me 
estás violando mis derechos y te voy a denunciar.» Tócate las narices y aguanta. Y 
eso es cada día de Dios. Treinta años llevo viviendo en el mismo sitio.  

Moltíssimes gràcies.  

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 
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El que està clar és que el Raval necessita més espai perquè els joves puguin jugar, 
no?, i puguin gaudir de les places. Aleshores, no sé si hi ha alguna intervenció social, 
no sé si hi ha educadors socials, que jo entenc que sí, eh?, però apropem-nos-hi una 
altra vegada, veiem quina és la problemàtica que hi ha, parlem amb les famílies, 
vinguin d’on vinguin, ens és igual d’on vinguin i ens és igual a què juguin, veiem a 
veure de quina manera ho podem fer perquè hi hagi una conciliació i perquè hi hagi un 
equilibri. Però, en tot cas, un parc infantil i una plaça és un lloc on han de jugar els 
nens i les nenes i ho han de fer amb el màxim de respecte i respectant també la vida 
dels veïns i veïnes.  

És difícil de controlar els petards, eh?, perquè el petard és una cosa que es porta a la 
butxaca i que, a més a més, no és cap delicte. I, per tant, el que hem de fer és veure 
de quina manera hi ha una intervenció social per intentar millorar la situació. 

Que jo sàpiga, les bicicletes no han de portar matrícula, ni estan obligades a portar 
llum i timbre, el que han de fer és anar bé, circular correctament... 

La Sra. Rosa López Pereira 

Jo m’he trobat..., a punt d’atropellar-me. 

El regidor 

Sí, no, jo no poso en dubte que han estat a punt d’atropellar-la. 

La Sra. Rosa López Pereira 

Jo no he de dir mentides. 

El regidor 

Jo el que dic és que no tenen l’obligació ni d’anar amb llum, ni d’anar amb timbre, ni 
d’anar amb matrícula, perquè les bicicletes en aquest Estat no es matriculen; el que 
han de fer és circular correctament i circular bé. En les plataformes úniques, com en el 
carrer Elisabets, poden circular i poden circular en les dues direccions. Bé, això és una 
cosa... 

La Sra. Rosa López Pereira 

¿Dónde está el cartel? 

El regidor 

Aquesta és la normativa. 

La Sra. Rosa López Pereira 

No n’hi ha. 

El regidor 

Sí, normativa tant en bicicletes... 

La presidenta indica a la senyora López que deixi que el regidor faci la seva 
intervenció i que després tindrà un minut de rèplica.  

El regidor 

I el que sí que està clar que penso que necessitem al Raval i en tot Ciutat Vella és que 
hi hagi uns carrils «ciclables», que hi hagi uns carrils bici al més adequats possible per 
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poder creuar el barri i que no s’hagi d’anar pels carrers que poden molestar, sinó que 
les bicicletes vagin pels carrers 30, no?, doncs, que vagin per Doctor Fortuny o que 
vagin per allà on hi hagin d’anar, però si hi ha alguna infracció, i anar per una 
plataforma única no és infracció, doncs, bé, el que hem de fer és que circulin 
correctament. Però insisteixo que no han d’estar matriculades les bicicletes ni els 
skates. 

La Sra. Rosa López 

Será de ahora, porque el Código de Circulación decía que tenían que estar 
matriculadas. Perdona, y acabo y no te molesto más. El problema este… 

El regidor 

No me molestas, ¿eh? 

La Sra. Rosa López Pereira 

…de los proyectos que hacéis maravillosos y divinos, ¿vale? Este problema de que 
ibais a mandar unos educadores…, hace no sé cuántos años que tienen que venir los 
educadores que no han aparecido. Y el problema, ¿sabes cuál es el problema que 
tenemos en este puñetero país?, que se llama educación, educación y respeto, para 
que yo te respete a ti y tú me respetes a mí. Si yo te estoy respetando a ti, procuro ser 
cívica y hacer lo que me manda la norma del Ayuntamiento y los demás se lo pasan 
por el sobaco, la que al final recibo soy yo. Y si queréis, preguntar en Elisabets en las 
tiendas que os dirán como van las bicicletas, los monopatines y la puñetera estampa 
de todo lo que pasa por esa calle. Y no hay derecho. Yo no tengo por qué, como le dije 
a [Just#], anar amb un retrovisor aquí al braç per mirar qui ve al darrere, val? Soc un 
ciutadà. Y no solamente es Elisabets, es la calle dels Àngels, es la calle Tallers, que 
van per on els surt dels nassos, per on els surt dels nassos. I que en menys de quinze 
dies, cinc cops per atropellar-me..., hasta las narices. Hasta las narices. No me ha 
pasado en mi puñetera vida. Y ahora, en menos de quince días, cinco veces. Los del 
Glovo, los que no son el Glovo y su puñetera madre, van a su aire. Y lo siento. 
Palabras las tenéis preciosas, divinas, maravillosas, pero hace muchos años que estoy 
en la plaza, hace muchos años que me he tragado toda la plaza, diez años seguidos 
cerrando la plaza, ¿vale?, y no pasaba lo que está pasando ahora. Palabras 
maravillosas, y proyectos divinos.  

Ya he acabado. Muchísimas gracias.  

La presidenta dona la paraula al senyor Juan Luis Jardí. 

El Sr. Juan Luis Jardí (en nom propi) 

Buenas tardes. Bueno, más que nada insistir en lo que acaba de decir esta señora. Yo 
vivo en la calle dels Capellans, en la plaza Vuit de Març, me sembla que es diu, se 
ponen a jugar a pelota y justamente allí, no sé si lo sabéis, hay unas ruinas romanas, 
es un antiguo acueducto romano, me parece que tiene más de 2.000 años de 
antigüedad. Claro, como sigan jugando a pelota allí, se van a cargar estas ruinas, ya 
están bastante ruinosas para que encima vaya a más esto, ¿no? 

Simplemente, la pregunta es: ¿se puede jugar a pelota en la calle, en las plazas? ¿No 
hay unos lugares específicos donde los chicos puedan jugar —y no tan chicos— a 
pelota? ¿Tienen que jugar en las plazas? Y, sobre todo, cuando en esta plaza 
justamente hay unas ruinas romanas que tienen más de 2.000 años de antigüedad, 
que se ponen a pegar pelotazos contra estas ruinas en plan bestia. ¿No hay una…? 
Es que, claro, yo pienso que todo esto se podía solucionar poniendo un cartel que 
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ponga «Prohibido jugar a pelota», porque yo alguna vez que he bajado y he hablado 
con algunos de estos padres de estos niños, ellos me replican «bueno, es que no hay 
ningún cartel que lo prohíba». Claro, tienen razón, no hay ningún cartel que lo prohíba. 
Tampoco hay ningún cartel que prohíba violar a la gente y tampoco hay un cartel que 
prohíba atracar ni escupir en la calle ni dejar los excrementos en la calle, pero la gente 
no lo hace. Entonces, yo creo que se supone que ahí no se debería de jugar a pelota. 
Creo que debería ser en plan general, pero ahí sobre todo porque, insisto, repito, hay 
unas ruinas romanas, ¿no?, que cada día viene más de un grupo de turistas a ver 
estas ruinas romanas porque es la segunda… 

La presidenta li diu que ja ha quedat clar aquest tema i l’avisa que només li queda mig 
minut d’intervenció. 

El Sr. Joan Lluís Jardí 

El otro tema, bueno, sí, es que para mí esto es lo más importante. Otro tema es que 
hay una zona infantil que creo que aquello se ha convertido en un multiusos, ¿no? Hay 
un restaurante allí delante, que es el Bosco, y la gente van a comer allí, a cenar, sobre 
todo, y dejan los niños ahí en el área infantil hasta las once o las doce de la noche, 
con el jaleo que originan estos niños. Entonces, yo pienso, ¿no debería de haber un 
horario en que los niños puedan estar en esta área infantil? Y, después, que no se 
convierta esa área en un multiusos porque allá hay mucha gente que come, bebe, los 
botellones e incluso duerme, y, bueno, aquello parece de todo menos un área infantil.  

Pero básicamente es lo de la pelota, que es lo que más me preocupa, ya no solo por el 
ruido que puedan originar, sino por el respeto a esas…    

La presidenta palesa que ja ha quedat clar que és per respecte al patrimoni de la 
ciutat. Tot seguit, dona la paraula al regidor. 

El regidor  

Juan Luis, a la ciutat de Barcelona està permès jugar a pilota, eh?, no hi ha places... 

El Sr. Joan Lluís Jardí 

Al carrer i a les places, també? 

El regidor 

Sí, sí, està permès jugar a pilota, els nens i les nenes tenen dret a moure’s, tenen dret 
a jugar i poden jugar a pilota, sí, i per això no hi ha cartells, perquè no hi ha cap 
prohibició. De fet, els que hi havia els vam retirar tots fa uns anys, perquè està permès 
que els nens i les nenes, i els joves, juguin a pilota. Està permès. 

La Sra. Rosa López Pereira 

¿Desde cuándo? 

La presidenta demana, si us plau, que deixin acabar la intervenció del regidor.  

El regidor 

Està permès jugar a pilota. I respecte a la plaça Vuit de Març en què hi ha les restes 
de l’aqüeducte romà, amb aquella mitgera que vam restaurar fa poc, el servei 
d’arqueologia, etcètera, les recomanacions no passen pas perquè no es pugui jugar a 
pilota, eh?, i les pilotades que rep són mínimes, com les rep la muralla romana quan 
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passa alguna cosa, no? Doncs, sí, una ciutat emmurallada quan hi ha una pilota, 
doncs, rep una pilotada, i hi ha una muralla que té dos mil anys d’història i que no cau 
perquè una pilota de futbol xutada per un nen..., es trenqui. 

Aleshores, està permès jugar a pilota, també a la plaça Vuit de Març, malgrat que hi 
hagi aquestes restes arqueològiques que vam recuperar en el mandat passat i, si no 
m’equivoco, es va inaugurar en aquest mandat amb un projecte d’arqueologia que 
recupera l’antic aqüeducte romà.  

El Sr. Juan Luis Jardí 

Simplemente un comentario más. Yo soy de Barcelona, yo recuerdo que antes en las 
calles y en las plazas de la ciudad estaba prohibido jugar a pelota. Ahora parece que 
está permitido, vale, pues, muy bien, que la gente se ponga a jugar a pelota, 
convirtamos las plazas en campos de futbol, ¿eh?, van a tirar las mesas del 
restaurante con pelotazos, con la pelota, van a molestar a la gente que pasea, a la 
gente que paseamos los perros… perfecto. Y las ruinas romanas, bueno, pues, van a 
quedar hechas polvo, más de lo que están. Perfecto, que sigan jugando a pelota. Ya 
está. 

El regidor 

Juan Luis, em pregunteu des de quan… 

La presidenta remarca que no és un debat. 

El regidor 

No, però si em pregunta, contesto. Home, sí, si em pregunta, contesto. 

La presidenta retreu que així no se’n sortiran; finalment, li dona la paraula al regidor i 
li demana que sigui molt breu. 

El regidor 

Hi havia cartells de prohibit jugar a pilota, efectivament, es van retirar en el mandat 
passat perquè es va treure la prohibició de jugar a pilota. Quant fa? Cinc anys, quatre 
anys? 2019. El 2019 m’apunta la gerent, d’acord? Per tant, es pot jugar a pilota. No, 
no, abans, perquè les vam retirar abans. I, hi insisteixo, el Departament d’Arqueologia i 
el Departament de Patrimoni de la ciutat de Barcelona, que és un referent internacional 
i no és mèrit d’aquesta corporació, sinó que ja porta moltes dècades de trajectòria, de 
cap de les maneres ens diu que això sigui un problema. Per exemple, a la plaça més o 
menys ben feta, o més o menys mal feta, que és el pati de la Baixeras hi ha una 
muralla romana i es pot jugar a pilota. I en tot l’entorn de la muralla romana de 
qualsevol ciutat, si te’n vas a Montblanc, si te’n vas a Tarragona, doncs, una pilotada 
no passa absolutament res. Per això estan els serveis d’arqueologia que diuen què és 
el que es pot fer i què és el que no es pot fer. Hi insisteixo, es pot jugar a pilota, i ja 
portem uns quants anys que està permès i les taules no cauen. 

El Sr. Joan Lluís Jardí 

Solo un segundo y acabo. 

La presidenta li diu que no pot ser, que ja ha acabat la seva rèplica, que això no és un 
debat, que és un òrgan de participació en què els temps estan establerts i en què no 
es pot parlar quan es vol, sinó quan es té l’ús de la paraula. Hi afegeix que tothom té el 
mateix dret i cap veí pot parlar més que cap altre, i tampoc el regidor pot parlar més 



23 
 

que els veïns. Tot seguit, agraeix la intervenció al senyor Jardí. Finalment, considera 
que el pati del Baixeras no és un bon exemple de pati infantil.   

El regidor 

Sí, però, un moment, per qüestions d’ordre, presidenta.  

La presidenta li pregunta per quin article, perquè s’ha llegit el Reglament orgànic 
municipal sencer i el reglament de funcionament i els torns i els temps els marca la 
presidenta. 

El regidor 

Sí, sí, presidenta, amb tot el respecte del món, però per una qüestió d’ordre. Si jo dic 
«forat de la vergonya» perquè jo soc el regidor del Districte i vull dir «forat de la 
vergonya», malgrat que ideològicament no hi estiguem d’acord, vostè la seva funció 
aquí és la d’ordenar les paraules i no opinar políticament sobre les meves respostes, 
com ha fet abans i com fa ara. Per tant, jo el que li demano, per favor, és que el que 
faci és regular el debat i no interpretar les meves paraules.  

La presidenta li rebat que ell no respecta el debat, ja que agafa la paraula quan no en 
té ús. Així mateix, incideix que si es parla despectivament d’un indret del districte que 
té un nom propi... 

El regidor 

No té nom propi. 

La presidenta destaca que es diu el Pou de la Figuera, però que se li diu el «forat de 
la vergonya» i que tots saben per què se li diu així... 

El regidor 

Aquesta és una opinió personal, que és legítima, però és una opinió personal. 

La presidenta conclou que s’ha acabat el debat i que el regidor no té ús de la paraula. 

El regidor 

En tot cas, li demano que no interpreti les meves paraules, que el que faci és donar la 
paraula i treure-la. 

La presidenta remarca que el regidor no té l’ús de la paraula. Tot seguit, dona la 
paraula a la senyora Font, per un temps de dos minuts. 

La Sra. M. Dolors Font (en nom propi) 

Dos minuts, com els companys, no? 

La presidenta fa palès que li sap greu, però que les normes no les estableix ella. 

La Sra. M. Dolors Font  

Però ara la senyora Font ja és gat vell de venir per aquí. 

A veure, una cosa, al senyor Rabassa el conec, a vostè no la tinc vista per aquí, o com 
que estic molt malament de la vista... 

La presidenta li diu que ja s’han vist algun cop. 
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La Sra. M. Dolors Font  

No, perdó, l’he vist més vegades a vostè per aquí o no? 

La presidenta contesta que sí, que s’han vist més vegades. 

La Sra. M. Dolors Font  

Sí, doncs, perdoni, però no la tinc present.  

Bé, jo vinc per la història de llicències. I sembla que l’Ajuntament dona llicències i hi ha 
sempre espavilats que converteixen aquestes llicències en llicències per matar, per 
matar de son els veïns. Nou de la Rambla, 15, Aspasios, em contesta la senyora 
alcaldessa dient que tenen llicència des de no sé quan, però aquests senyors actuen 
com un «aparthotel», com un hotel, no sé com històries, no hi ha cap vigilant, tenen 
unes ordres interiors que surten per Internet, que les podeu veure vosaltres, que no es 
pot fumar, que aquí, que allà. Però, noi, a la terrassa tot està permès. L’any passat ja 
vaig denunciar de paraula i per escrit: es pixen, tiren botelles de dalt a baix, criden... 
Ho he posat en un escrit. Ara per San Patricio va haver-hi la gran jarana. Encara tenim 
les finestres tancades. Però l’estiu passat va ser horrorós. 

Llavors, jo crec que l’Ajuntament sí que pot revisar una llicència quan és una llicència 
que la fan servir per al que els rota, no per al que la demanen. Llavors, us demanaré, 
si us plau, vista a aquesta llicència, entraré un escrit per veure quina llicència van 
demanar i què és el que estan fent. Aquesta una. 

Després també m’agradaria que actués l’Ajuntament en dos obres il·legals que hi ha 
en el carrer de Guàrdia. Ho he dit per escrit també. A Guàrdia, 9, s’ha fet un doble pis 
en el pis principal, la terrassa del pis principal s’ha cobert de fusta i s’ha fet un doble 
pis, que allà hi ha música, hi ha llum tipus discoteca, el que allà es fa, quan es 
començava a fer, es va denunciar, que era en època de pandèmies i tal, ningú ha fet 
res. I estem segurs que no té llicència. S’han fet fotografies, inclús es van enviar 
fotografies a la gerent, tiempos a, potser fa un any i pico o més. El bolet està. Llavors, 
si es poden fer obres sense llicència i gaudir-ne el que li doni la gana, fem-ho tots, no 
només algun privilegiat de Guàrdia, número 9. 

A Guàrdia, 3 i 5... 

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

La Sra. M. Dolors Font 

No, acabaré com els altres, perdoni’m, eh? 

La presidenta li comunica que no pot ser, que li dona només una miqueta més de 
temps.    

La Sra. M. Dolors Font 

Sí, sí, perquè els altres han estat i els ho heu permès.  

A 3 i 5 hi ha una discoteca, han fet obres, ho he dit per escrit, no s’ha vist el paper de 
la llicència, el que l’han fet han abocat la runa en la manguera de les escombraries 
pneumàtiques... Per favor, cuideu una miqueta segons quin sector, almenys el sector 
que jo visqui, que us vinc a donar la pallissa cada dia. 
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I una altra cosa que m’agradaria que investiguéssiu. Lancaster, 12, la propietat sembla 
que és d’un ciutadà del món pakistanès i que està funcionant com a turístic per a 
festes i per a pisos turístics. S’olora que és sense llicència. A veure què podeu fer-hi, 
perquè els del carrer Guàrdia i els del carrer Lancaster volen dormir perquè van a 
treballar. Encara queda menys gent que vagi a treballar en aquell sector, però els que 
hi van que almenys puguin... 

La presidenta manifesta de nou que ja s’ha acabat el temps i que ara li respondrà el 
regidor.    

La Sra. M. Dolors Font 

Sí, senyora, sí, senyora, però heu permès a altres fer les grans dissertacions.  

La presidenta especifica que els temps han sigut equilibrats.     

La Sra. M. Dolors Font 

Sí, sí, perquè els altres han estat i els ho heu permès.  

Jo estic d’acord que sigui per a tots igual, molt bé, però una mica de...  

Entraré aquests escrits. L’alcaldessa, el dia 24 de març, em diu que l’escrit que li vaig 
enviar el dia 21 us l’ha rebotat a vosaltres, espero que sí, si no, junt amb la petició, us 
faré una fotocòpia. 

El regidor 

Dolors, em sembla que tot això ho has entrat en diverses ocasions i em sembla que en 
diverses ocasions se t’ha contestat. 

La Sra. M. Dolors Font 

Ho he dit —ho he dit—, però no feu res. 

El regidor 

Una altra cosa és que tu diguis que no es veu res i una cosa diferent és que t’hagin 
contestat o que no t’hagin contestat. 

En tot cas, com que sabem quina és la tirallonga de coses que habitualment ens 
demanes, jo he demanat que em facin un resum i, si cal, t’ho enviem per escrit també. 
Perquè jo també hi ha algunes coses que són d’Inspecció i és complicat d’entendre. 

Nou de la Rambla, 15, que és un tema recurrent, té llicència, és un edifici sencer de 
pisos turístics amb llicència, que tenen efectivament els balcons que donen a l’altra 
banda, no?, que molesten perquè de vegades hi ha gent fent festes o xerrant o sopant 
o el que sigui, no perquè hi hagi unes festes organitzades, sinó perquè els turistes que 
van a un pis amb llicència surten a sopar o a xerrar o a fumar o al que sigui i molesten, 
i és cert. Amb aquests s’ha parlat amb diverses ocasions a través del programa de 
mediació amb pisos turístics legals per dir als seus clients que facin servir els balcons 
de la manera més adequada possible. Ho tornem a fer si cal, eh? Però, hi insisteixo, 
són pisos turístics amb llicència, ja m’agradaria que n’hi hagués menys, però aquests 
tenen llicència, i que surten als balcons a xerrar i a vegades, doncs, efectivament, 
molesten, i ho entenc perfectament. Per tant, tornem a fer la mediació amb ells, però 
no estan fent res il·legal en aquest sentit, perquè són pisos turístics legals, llogats 
legalment i la gent surt al balcó, vale? Per tant, tornem a fer la mediació, tornem a 
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parlar amb la propietat, mirem a veure fins a quines hores de la nit estan controlant i 
que controlin els sorolls que fan als balcons. 

A Guàrdia, 9, que, com tu deies, eh?, tenim un expedient obert per unes obres que 
s’estaven fent sense el document corresponent. En principi, ara aquestes obres estan 
suspeses fins que ens presentin quin és el projecte que tenen i a priori no haurien 
d’estar fent obres des de fa unes setmanes. Doncs, revisem-ho, mirem, ens ho 
apuntem. 

Guàrdia, 3, tenen llicència d’obres des del 2019, a més a més, han fet cinc 
assabentats per fer l’aïllament integral del local, la instal·lació elèctrica, clima, aigua, 
ventilació, extinció contra incendis i tot un pintat general. Però tenen llicència. 

I Guàrdia, 5, és el mateix, d’acord. 

I ens has dit Lancaster, 12, que aquest és nou, aquest no ens l’havies dit... 

La Sra. M. Dolors Font 

El 12? 

El regidor 

Sí, el 12. Ens havies dit l’11, el 13 i el 10, però el 12 no ens l’havies dit mai. Per tant, 
ens l’anotem, mirem a veure el que és, no ho sé de memòria, ja veus que em fan una 
«xuleta», perquè he dit «vindrà la Dolors Font, necessito les coses de la Dolors»... I si 
ho passes per escrit, t’ho passaré per escrit. 

La Sra. M. Dolors Font 

Perdó, això de Nou de la Rambla tinc entès que no són pisos turístics, és un tipus 
«aparthotel», que hauria de tenir una vigilància de l’«aparthotel» i no hi és. 

El regidor 

Sí, ara no em facis dir la figura administrativa que és. En tot cas, l’activitat que fan és 
legal, l’estan fent bé, no estem parlant de pisos turístics il·legals, i tenen una persona 
que està al replà controlant... 

La Sra. M. Dolors Font 

No hi és, no hi és. 

El regidor 

...fins a certes hores, i a les nou o les deu de la nit se’n va. Però, bé, en tot cas, et 
contestem i t’ho diem i fem la mediació. 

La Sra. M. Dolors Font 

Bé, de totes maneres, demanaré la llicència aquesta per veure-la i després us tornaré 
a venir a tocar els nassos i us escriuré. 

El regidor 

No toqueu els nassos i no toques els nassos, Dolors. 

La Sra. M. Dolors Font 

Sí que ho faig, sí. 
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La presidenta dona la paraula al senyor Andrés Ibáñez i li recorda que disposa de dos 
minuts per fer la seva intervenció. 

El Sr. Andrés Ibáñez (en nom propi) 

Bona tarda. Dos minuts és massa poc. En tot cas... 

La presidenta aclareix que aquest temps d’intervenció s’ha establert a la Junta de 
Portaveus i que, si de cas, ho poden tornar a debatre a la propera junta. 

El Sr. Andrés Ibáñez 

Sí, sí, tot parla tot el que vulguis, jo parlaré tot el que pugui.  

La presidenta manifesta el seu acord amb el senyor Ibáñez i considera que les 
problemàtiques són moltes i el temps és curt. 

El Sr. Andrés Ibáñez 

Molt desagradable tractar les persones amb tan poca empatia com... 

La presidenta remarca que la seva obligació, que no el seu plaer, és acotar aquests 
temps i fer-los complir. Per tant, el convida a ajustar-se a aquest temps. 

El Sr. Andrés Ibáñez 

Dos minuts és massa poc. Si això és una audiència, se suposa que es dona audiència 
als veïns. 

La presidenta li pregunta si té cap tema a exposar. Manifesta de nou que a la pròxima 
Junta de Portaveus es parlarà sobre el fet d’ampliar aquest temps de dos minuts. 

El Sr. Andrés Ibáñez 

Dos minuts és massa poc. Si això és una audiència, ni que fos que això ens donés —
venir aquí, l’esforç aquest— després el dret que ens donéssiu audiència per als temes 
que venim a reclamar amb les persones que tinguin autoritat, que tinguin 
responsabilitat, encara s’entendria. 

Primer de tot, donar les gràcies als veïns que heu vingut a parlar de les coses que ens 
estan emprenyant, els que heu vingut que parleu de coses que ens afecten a tots. Veig 
que hi ha moltes parts del barri que aquí no han vingut, perquè ni de la part baixa del 
Gòtic ni del Raval pràcticament, la Barceloneta...  

Jo el que venia a tocar era el tema del soroll. Tants anys reclamant el mateix, i a data 
d’avui continuem que avui dijous, demà divendres, dissabte, al carrer Escudellers no 
es pot dormir, que vol dir que no es pot viure. Tenim la discoteca sense control, 
concretament la que em toca a mi, el Marula, però m’imagino que hi ha unes quantes 
més, unes poques més, i ningú no fa res. 

Clar, jo estic aquí ja i estic escoltant, i sento respostes que has donat i cada una d’elles 
donaria per a mitja hora de discussió, perquè què és això que si no truques al 112..., 
és que el 112 té sistemes dissuasoris, com esteu fent servir aquí també un sistema 
dissuasori, perquè no donen ganes de venir aquí a passar la tarda, quin incentiu 
tenim? O sigui, no podem viure. A sobre que venim, us fem la feina, perquè aquí 
alguns veïns venen i us estan cantant les coses que s’han de resoldre, i a sobre teniu 
la barra, vinga ja! 
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La presidenta li aclareix que ella només és la presidenta d’aquest Consell Municipal i 
que la seva funció és fer complir els temps i els torns i que, malauradament, no 
governa. Matisa que no intenta dissuadir-lo, només fa complir les normes que s’han 
establert en una junta.  

El Sr. Andrés Ibáñez 

No és res personal, però quin paper tan antipàtic, i s’ha de tenir empatia, i veig que ha 
fallat avui, perquè si no jo no em posaria així.  

I demano el tema de la discoteca perquè el cap de setmana passat follón a totes 
hores, vull dir, això és un desastre. Em diràs «la Guàrdia Urbana». La Guàrdia Urbana, 
en aquest cas, el punt de vista meu és que està treballant «de parte». Vull dir que si 
truca la discoteca perquè té problemes que no pot controlar, perquè hi ha una 
agressió, perquè hi ha una baralla, perquè hi ha..., immediatament estan allà tants com 
calgui. Tres cotxes, una furgoneta, l’altre dia, per una discussió. Quan els veïns 
demanem, allà no ve ningú. Llavors, temes com això em fan que jo els dos minuts 
voldria continuar, perquè si dius «s’han posat les taules a la plaça de la Mercè perquè 
ho va demanar no sé qui». Amb els mateixos sistemes de participació, jo he demanat 
que no les poséssiu. A uns els feu cas, als altres no.  

En el tema dels grafits, 3.500 intervencions. Potser valdria més fer una de bona que 
fos la prevenció de trobar qui són aquests grups que estan fent això contínuament, 
perquè, si no, és com el fill del cristalero, que perquè al pare no li falti la feina sempre 
estarà trencant vidres. I és així, una darrera de l’altra.  

Jo em cenyiré en això de la discoteca. No sé què em podràs respondre, perquè jo el 
que vull no són quatre paraules aquí ni que ningú en doni la raó, jo el que vull és que 
em doneu una resposta positiva, que garanteixi els drets que tenim els veïns de viure a 
casa nostra. I ja sé que té una llicència, ja sé que..., bé, has arribat a dir que no es 
podia fer res... 

La presidenta li demana, si us plau, que vagi acabant.  

El Sr. Andrés Ibáñez 

Espero a veure què em respon i després continuaré. 

El regidor 

Andrés, la problemàtica del carrer Escudellers és de fa molts anys. Hi ha unes 
llicències atorgades, que tu ja saps que, a no ser que els propietaris de la llicència 
diguin que no la volen seguir, no desapareix. Aquesta és una llei administrativa que no 
és municipal. A nosaltres ja ens agradaria que es poguessin extingir les llicències de 
les discoteques. Jo no tinc res de purità, en absolut, però sí que crec que al districte hi 
ha massa oferta d’oci nocturn, que el que està provocant en els darrers anys és una 
expulsió de veïns pel que tu comentes i que no puguem descansar. Per això en el 
mandat passat vam fer un pla d’usos que prohibeix que hi hagi discoteques noves. 
Però tenim una limitació desgraciada i que no m’agrada i que no és de la ciutat de 
Barcelona, sinó que és de totes les ciutats, que és que les llicències d’activitat que ja 
estan atorgades no es poden retirar, a no ser que hi hagi incompliments de temes de 
seguretat, etcètera, que, aleshores, el que pots fer és o multar-los o precintar-los 
durant un temps. Però una llicència d’activitat no es pot retirar, ni l’Ajuntament de 
Barcelona ni cap ajuntament de l’Estat espanyol. 
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Aleshores, tenim uns problemes evidents al carrer Escudellers perquè hi ha massa —
hi ha massa. Si avui es volgués instal·lar un altre, no podria. Fa quatre anys sí que es 
podria haver instal·lat un altre; avui ja no pot, amb un pla d’usos nou, d’acord?, que ho 
prohibeix allà on sigui de tot el districte cap altra discoteca. El que hem de fer és que hi 
hagi una atenció real i que funcioni per a veïns i veïnes. I el que tu comentes que la 
Guàrdia Urbana treballa de part, doncs, perdona, però com a responsable de la 
Guàrdia Urbana de Ciutat Vella no ho accepto i, en tot cas, a les persones que hi ha 
aquí de la Guàrdia Urbana, doncs, dono la instrucció, que no cal, però que la dono 
perquè tu ho vegis i que quedi clar, que les atencions a les trucades dels veïns s’han 
d’atendre en la mesura del possible, i això és el que fa la Guàrdia Urbana. Hi ha més 
Guàrdia Urbana que mai, hi ha més Guàrdia Urbana que mai a la nit i hi ha molts 
problemes.  

Crec que es necessita menys oci nocturn al districte de Ciutat Vella. Crec que hi ha 
d’haver menys visitants al districte de Ciutat Vella que no tinguin cura de veïns i veïnes 
i crec que l’empresariat de l’oci nocturn ha de tenir cura dels carrers i de les places de 
Ciutat Vella. A partir d’aquí, posarem els recursos que calgui? Els posem i els 
seguirem posant, Andrés, però és una problemàtica que moltes vegades supera també 
l’acció municipal. 

Per tant, inspeccions, precintes quan calgui, actuació de la Guàrdia Urbana, 
responsabilitat dels empresaris de l’oci nocturn amb el carrer, i de resignar-se res, al 
contrari —al contrari. 

La presidenta dona de nou la paraula al senyor Ibáñez per al minut de rèplica.    

El Sr. Andrés Ibáñez 

La llicència d’activitat de les discoteques inclou també activitat al carrer, fer ús de 
l’espai públic al carrer, controlar el carrer de tal manera que les aglomeracions de la 
gent..., que els clients surtin a fumar? Tenen llicència els llauners que subministren les 
cerveses durant tota la matinada a aquests clients del negoci nocturn? Llavors, davant 
de tot això, quina Guàrdia Urbana tenim que ens defensi com a veïns? I és per això 
que jo he dit que a mi m’ha fet aquesta impressió que s’està en un punt que treballa de 
part. Tu diràs el que has dit, perquè tens l’obligació, el que sigui, política. Però la 
percepció que tenim els veïns i tots els que no hem vingut, perquè hi ha molts que ja 
no venim a aquestes coses, perquè farta una mica... I aquesta és la situació. 

Jo el que voldria més que una resposta aquí elegant o política és avui mateix i demà 
mateix i demà passat mateix que això canviés i que els drets dels veïns es posessin a 
sobre de la taula tan clarament com es posa la defensa dels que tenen negoci. I 
mentre això no passi, els veïns de Ciutat Vella estem marginats, especialment aquelles 
persones que tenim aleatòriament la desgràcia de tenir molt a prop algun punt 
d’aquests que és un desastre. I ja sé que hi ha una manera que és que si la ciutat 
evoluciona d’una manera que es converteix en un cementiri veïnal, que és el que 
passa a la plaça Reial, a la plaça Reial ja no hi ha veïns, ja no hi ha protestes. Ara, si 
passes per allà i veus, els incompliments són a tot arreu. 

La presidenta l’avisa que ha d’anar acabant perquè ja ha esgotat el temps 
d’intervenció.  

El Sr. Andrés Ibáñez 

A mi se m’acabarà aviat, ara no podré parlar més, però això si no tenim el dret de 
parlar tranquils i que quan mostrem interès en un determinat tema o en un determinat 
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espai del barri no tenim el dret després de rebre una audiència dels que esteu 
responsables d’això, això és una farsa. 

El regidor 

Andrés, hem parlat moltes vegades, has estat atès per la Guàrdia Urbana de 
proximitat, per la tècnica de barri, per consellers i conselleres, i ho farem les vegades 
que calgui. 

La presidenta comunica que ara és el torn de les intervencions per videoconferència. 
Tot seguit, dona la paraula al senyor Mateu Llinás.  

El Sr. Mateu Llinás (en nom propi) 

Hola. Molt ràpid. Suposo que esteu al corrent, segur que esteu al corrent de la situació 
dramàtica que hi ha a nivell comercial al Gòtic sud, moltíssimes botigues tancades. Jo 
no ho sé, quan passejo pel barri, jo diria que ben bé com a mínim un 50% de les 
botigues en aquests moments fàcilment estan tancades. Llavors, us preguntava per 
què el Gòtic sud no forma part de Barna Centre, i mirant la web —feia temps que, la 
veritat, no estava per aquest tema— vaig veure que un tros d’Avinyó sí que ho està, 
però la resta del Gòtic no està representada a Barna Centre. Us preguntava, 
l’Ajuntament i la Generalitat doneu suport a aquesta entitat, com a ajuntament què s’ha 
fet o què es pot fer o què es pensa fer per facilitar la integració del Gòtic sud a Barna 
Centre. I, en fi, aquesta era la pregunta.  

Deu segons per dir-vos que jo en el seu moment vaig ser una de les persones que va 
proposar limitar el temps, però crec que entre les intervencions que hi havien abans, 
que podien durar vuit, deu minuts, dotze minuts, en fi, eren terrorífiques, passar-ho a 
dos minuts, sí que us demanaríem als grups, doncs, igual, no ho sé, es poden allargar 
les intervencions a tres minuts, a quatre minuts, però que, efectivament, quan 
s’acaben, el micròfon deixa de funcionar, perquè hi ha gent que s’enrotlla molt, això ja 
ho sabem. Ho deixo aquí de moment. 

La presidenta manifesta que, si tinguessin vuit minuts, els utilitzarien, igual que si en 
tinguessin quinze, i això allargaria moltíssim les sessions, atès que són molts els veïns 
que volen parlar i tothom té el mateix dret d’expressar-se i és per això que s’han 
d’establir torns iguals per a tothom, que tothom ha de complir també per respecte pel 
veí que està esperant el seu torn. Afegeix que en altres ocasions la Junta de 
Portaveus ha valorat la possibilitat de modificar aquest temps i es compromet a tractar-
ho en la propera Junta de Portaveus. Tot seguit, dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Hola, Mateu. Barna Centre és una entitat privada i com a entitat privada, doncs, hi ha 
associacions de carrer o comerciants que s’hi adhereixen o que no s’hi adhereixen. 
Nosaltres, com a ajuntament, els donem suport en l’estructura tècnica i, després, amb 
subvencions per desenvolupar activitats de desenvolupament o de promoció 
econòmica. Aleshores, hi ha l’Associació del Carrer Avinyó, si no m’equivoco, que 
forma part de Barna Centre, però, per exemple, també hi ha una altra associació de 
comerciants ben a tocar del Gòtic, que és Amics de la Rambla, que des de fa mesos o 
fa algun any està treballant amb alguns comerciants de la plaça de la Mercè. Per tant, 
nosaltres no intervenim a dir si el Gòtic sud ha d’entrar o no ha d’entrar a Barna Centre 
o a una altra entitat de comerciants. El que sí que fem, Mateu, és donar-los suport a 
les dues entitats, eh?, tant a Barna Centre com a Amics de la Rambla, que serien els 
que tenen una mica associats que són del Gòtic i també del Gòtic sud. Però més enllà 
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del suport que puguem donar a les associacions de comerciants, també estem donant 
suport als comerciants individualment, estiguin associats o no estiguin associats, eh? 
Doncs, Barcelona Activa té tota una bateria des de la Regidoria de Comerç i des de la 
Primera Tinença d’Alcaldia en què hi ha subvencions, per exemple, al Gòtic sud, 
precisament, perquè van formar part del Pla de barris i, per tant, tenim subvencions 
actives; també hi ha formacions; també hi ha la possibilitat de formacions i altres 
subvencions per a temes de digitalització, etcètera. 

I, després, estem en contacte amb les associacions de comerciants en tot el tema de 
les rutes de l’enllumenat, del manteniment. Hem fet un canal de Telegram en què 
poden ser-hi tots els comerciants, estiguin associats o no estiguin associats, en el qual 
expliquem i donem notícies i tenim la possibilitat d’explicar els esdeveniments que 
puguin passar als barris, les obres, etcètera.  

I, després, va ser una de les zones, el Gòtic sud, prioritàries per a la compra de locals. 
El 2021 vam disposar de 6 milions d’euros només a Ciutat Vella per comprar locals 
comercials. A tota la ciutat eren 16, dels quals 6 eren a Ciutat Vella. Aquests 6 ens els 
gastem tots i, malauradament, no hem trobat propietaris que hagin volgut vendre els 
seus locals en el Gòtic sud. N’hi ha un, l’Ingenio, si no m’equivoco, i després n’hi ha un 
altre al Gòtic sud. Per tant, són el de l’Ingenio, que estrictament no és Gòtic sud, sinó 
que està per damunt de Ferran, i un altre que sí que està al Gòtic sud, que ara no 
recordo el carrer. Però, en tot cas, només hi ha hagut aquests. Bé, doncs, perquè 
suposo que les persones que tenen els locals tancats prefereixen especular i esperar 
que puguin treure’n més profit, no?  

Però, sens dubte, estem preocupats per la salut comercial del Gòtic sud i una de les 
coses que crec que hem de fer sí o sí és que hi hagi veïns i veïnes. I, per això, amb el 
trasllat del CAP del Gòtic tenim aquest projecte, que és a mitjà termini, per buidar 
pisos que tenim al carrer Avinyó que ara mateix són municipals i estan plens d’oficines 
i de treballadors municipals, els buidarem i els portarem cap a Via Laietana, 8-10, 
perquè d’aquesta manera aquests edificis sencers puguin ser de veïns i veïnes. Surten 
aproximadament uns setanta habitatges, i això, doncs, generarà que hi hagi una 
massa de consumidors que pugui ser interessant també per al comerç de proximitat. I 
alguna cosa més que espero anunciar en les properes setmanes. 

La presidenta dona la paraula de nou al senyor Llinás per al minut de rèplica.  

El Sr. Mateu Llinás 

Aviam, gràcies, t’agraeixo l’explicació, regidor. El que està clar és que l’Ajuntament té 
molta capacitat, entenc, de maniobra, encara que Barna Centre sigui una entitat 
privada, segur que tenen en compte els vostres suggeriments. Jo el que us estic 
demanant és que, precisament, des de l’Ajuntament es convidi o, en fi, es demani a la 
gent de Barna Centre la integració completa. És a dir, si mireu la taca que apareix a la 
seva web no té sentit. És a dir, llavors han de canviar el títol, perquè parlen de no sé 
què del Gòtic, que parlin del Gòtic nord, perquè tot el Gòtic sud està fora, excepte un 
tros del carrer Avinyó. Per tant, el que us demano, si us plau, com a ajuntament i us ho 
demano a tots els partits, és que poseu la proa en aquest tema. 

I un últim comentari, volia preguntar, regidor, el tema aquest dels pisos del carrer 
Avinyó... 
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La presidenta assenyala que, com ja ha dit, el torn de rèplica no és per repreguntar, 
sinó per respondre al que ha respost el regidor, justament perquè no poden entrar en 
un debat constant.    

El Sr. Mateu Llinás 

No vull entrar en un debat, només estic demanant un aclariment d’una cosa que ha dit 
el regidor i que no sé on està. Em podeu dir on està aquest edifici del carrer Avinyó 
que es convertirà en habitatges? 

El regidor 

Has dit dues coses, eh? Primer, efectivament, nosaltres també atorguem ajudes a les 
entitats de comerciants per promoure l’associacionisme comercial, eh? Per tant, una 
part dels diners —deixa-m’ho dir així— que reben totes les associacions comercials 
són per promoure que hi hagi altres comerciants que s’agrupin en les seves 
associacions. Però, bé, això ho podem parlar amb Barna Centre, tenim una relació 
fluida, i això, bé, jo els comunicaré que tu ho has dit. Jo els diré: «Escolta, ha vingut 
una persona a l’Audiència que ens ha dit per què no feu això.» Bé, a veure què em 
diuen i a veure què decideixen. 

I pel fa als pisos del carrer Avinyó, si no m’equivoco, són carrer Avinyó, 7, 9 i 15, no?, 
són de propietat municipal i tots sencers, i hi ha treballadors municipals, hi ha l’INI, hi 
ha serveis generals, i la idea és aquesta: portar-los tots cap a Via Laietana, 8-10. 
Perdó, és Avinyó, 7, 15 i 32. 

El Sr. Mateu Llinás 

Molt bé, moltes gràcies. Merci, regidor. No trobo normal que el regidor no pugui emprar 
el temps que vulgui per contestar als veïns. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció al senyor Llinás. Tot seguit, dona la paraula al 
senyor Toni Blázquez. 

El Sr. Toni Blázquez Lozano (en nom propi) 

Hola a tots. Segur que la meva intervenció passarà sense pena ni glòria, com totes les 
que he fet, però em veig obligat a explicar el meu cas. Marxo de Barcelona després de 
vuit anys demanant ajuda, visc en una finca de pisos socials de l’Ajuntament de 
Barcelona i no m’ha aconseguit solucions de cap tipus, vale? Per diferències entre les 
administracions, organismes polítics, ja sigui l’Ajuntament, l’Institut Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona, els diferents partits polítics, els Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Urbana, gràcies a les seves desavinences, no hem pogut avançar, ja sigui per 
rivalitats polítiques, de competències o del que convingui, vale? No hi ha hagut manera 
de solucionar els problemes enquistats, la venda de droga, alguns en diuen menudets, 
hi ha gent que controla qui entra i qui surt del portal de casa meva, gran part del dia i 
de la nit, porters que intimiden els veïns, que ens generen por i ens fan malviure a 
casa nostra, amb destrosses que ens generen derrames, costos, llum punxada, 
relloguers, etcètera. 

M’agrada molt sentir quan l’Ajuntament o qui sigui actua en les persones que 
necessiten habitatge, les que tenen problemes d’accés a un sostre, les que han 
d’ocupar i també tenen un problema, se’ls dona alternatives. M’agrada, m’agrada 
aquest tipus de societat. Però, realment, on quedo jo? Quan s’actua? Què s’ha fet? Jo 
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vinc també d’un desnonament, jo vinc d’estar al carrer prèviament, i realment em costa 
molt assumir que ara tampoc tindré una alternativa, que realment em veig una altra 
vegada al carrer i que jo no dono pena. No dono pena perquè no soc una persona que 
en doni, de pena, no ho sé. O sigui, realment, no sé si perquè tinc un caràcter fort o pel 
motiu que sigui. Però és molt dur, eh?, veure’s en aquesta situació i veure que has de 
vendre un habitatge i que no t’han ofert cap alternativa ni cap solució ni res de res. Em 
sap greu perquè sé que hi ha gent que ha fet molta feina i seria molt fals dir que no és 
així, vale? Però, realment, no hem aconseguit res. Poseu-vos les piles, perquè entre 
tots aconseguiu que la gent hagi de malviure al barri i tot el que diuen aquí a 
l’Audiència és cert. Vull dir, no penseu, moltes vegades, el mal que es fa, per molt forts 
que puguem semblar alguns o per molt bé que ens pugueu veure en alguns moments 
determinats. 

Això és tot. Gràcies. 

El regidor 

Toni, doncs, em sap molt de greu, sincerament i honestament, que hagis decidit anar-
te’n, i penso que et pots creure les paraules que dic, no ho estic dient ni per quedar bé 
ni estic fent de polític professional. Em sap molt de greu que te’n vagis i està clar que 
no hem aconseguit que et quedis. I no vull de cap de les maneres espolsar-me 
responsabilitats. Per tant, és una molt mala notícia, em sap molt de greu. Penso que 
portem uns quants anys que ens coneixem i que hem tingut una relació de conseller 
tècnic a veí i ara de regidor a veí en què ens hem dit les coses i que ens has anat 
explicant totes les problemàtiques que tenies i hem rebut WhatsApp teus pràcticament 
cada setmana. Ens hem esforçat molt per acompanyar-te, no només jo, sinó d’altres 
grups municipals que sé que ho han fet i segurament amb moltíssima intensitat. Penso 
que nosaltres, des del Districte, ja des del mandat passat, vam posar també el focus 
en la problemàtica d’Om, i aquí vam estar treballant tant les neteges com totes les 
problemàtiques de les ocupacions, com Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra amb el 
tràfic de drogues més o menys petit, les persones amb les concentracions a la porta, 
els intents d’entrar a casa teva que vas patir fa uns mesos. Jo he estat a casa teva 
també. I, bé, doncs, hem fracassat. Te’n vas. Poses el teu pis a la venda, ara que s’ha 
alliberat, no?, per dir-ho així, ho pots fer. I a mi em sap personalment molt de greu, a 
nivell personal, i a nivell polític, doncs, està clar que de la teva marxa hem d’aprendre 
que no hem fet bé les coses i que, per tant, tant el Districte com l’IMHAB com els 
departaments municipals que toqui hem de veure què és el que hem fet malament i 
esforçar-nos perquè sigui millor.  

Sabem de la situació d’Om, sabem els pisos que hi ha tancats, també saps els 
procediments que hem impulsat nosaltres com a administració de desnonament, que 
també n’hem fet, diversos, diversos recuperats, d’altres que estan pendents. I, bé, 
doncs, penso que ha sigut una de les atencions que hem tingut durant aquest mandat i 
també durant el mandat passat. Sempre dius que en el mandat passat molt millor que 
en aquest. Em sap molt de greu, però t’asseguro que, malgrat que tu te’n vagis i que hi 
hagi altres veïns, no deixarem de treballar perquè la situació a Om millori i els veïns i 
les veïnes que hi sou no us en vulgueu anar.  

I t’ho dic honestament, em sap molt de greu, m’ho vas dir en un WhatsApp, si no 
m’equivoco, fa uns dies i, bé, doncs, en parlem en persona quan vulguis. 

La presidenta pregunta al senyor Blázquez si vol fer ús del torn de rèplica.      

El Sr. Toni Blázquez Lozano 
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No, no, gracias. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Montse Rojas.      

La Sra. Montse Rojas (en nom propi) 

Simplement vull dir que el que va passar l’altre dia a la Barceloneta no és un cas 
puntual; això el que va ser és un tiroteig, que una arma mata, sí, una pistola mata, 
però un ganivet també mata i una catana. Bueno, nos sentimos desprotegidos 
totalmente. Solo hubo una persona que bajó de todo el Ayuntamiento, que no voy a 
decir el nombre, porque no. Nadie se pasó del Ayuntamiento, hubo un tiroteo, fue 
herido un niño. Y, realmente, no encuentro el momento de que vosotros, sobre todo a 
la Barceloneta, nos hagáis caso. Será porque no vamos a los consells estos abiertos, 
no lo sé. Pero, realmente, en el último Consejo de Barrio que hicisteis, señor Rabassa, 
para mí —para mí—, como persona del barrio, nos sentimos todos un poco 
avergonzados. ¿Por qué? Te lo voy a decir, porque fue la directora del CAP y no la 
dejaste presentarse. No nos dejaste hablar hasta el final, y nosotros, aunque ahora 
pertenezcamos a Ciutat Vella, siempre hemos sido el culo de Barcelona, y ya estamos 
cansados de ser así, queremos seguridad. Sabemos donde se trafica, sabemos quien 
es el que ha pegado el tiro, sabemos todo eso, y no nos hacéis ni puto caso. Perdón 
por la palabra, pero es así. ¿Vale? 

Y ahora contesta; me he acercado solamente en una, ¿eh? 

La presidenta dona la paraula al regidor.      

El regidor 

Montse, l’Oriol sí que va venir, no?, que és conseller de districte, i va estar allà. El que 
penso que és important que hi hagi són les forces de seguretat, els cossos de 
seguretat, que són els que han de veure què és el que ha passat, agafar les proves i la 
feina que hagin de fer. Hi va haver presència tant de Mossos d’Esquadra com de 
Guàrdia Urbana. Jo vaig estar parlant durant la nit amb l’intendent Sagués per veure 
què és el que havia passat, em va anar informant de tot el que havia passat, 
l’intendent de Guàrdia Urbana, i també amb l’intendent Tello, de Mossos d’Esquadra. 
Per tant, malgrat que, efectivament, jo físicament no vaig venir, vaig estar parlant tant 
amb un com amb l’altre i em van anar explicant la situació. El fet que jo hi hagués anat 
no hauria aportat absolutament res ni a la investigació ni al que havia passat, hauria 
sigut una presència política més o menys interessant. Però penso que aquí l’important 
és veure què ha passat, atendre les persones ferides i prendre les feines tècniques 
que hagi de fer la policia. Vaig estar amb contacte telefònic i també el primer que em 
va avisar va ser el tinent d’alcaldia Batlle, que em va enviar un WhatsApp explicant-
m’ho i, a partir d’aquí, jo em vaig mobilitzar i l’Oriol va baixar.   

I aquesta investigació està sota secret de sumari, no? És un secret de sumari. Per 
tant, jo no sé més del que em van dir aquell dia i el que em van explicar aquell dia, i no 
n’he de saber res més ni ningú més n’ha de saber res més, tret de qui ho està 
investigant i del jutge, entenc, no? Per tant, en aquest sentit, puc dir poca cosa. Això, 
està sota secret. Jo no sé si vosaltres sabeu qui és la persona que va fer el tret, el que 
us dic és que, si ho sabeu, Montse, tu que tens contacte amb la policia de barri, els 
truquis i els ho diguis, vale? Perquè també dir-ho en una Audiència Pública..., però si 
tu saps i tens identificat qui és, digues-ho a la poli, a Mossos d’Esquadra o a Guàrdia 
Urbana perquè estan endavant aquesta investigació.  
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Aleshores, i ara ja me’n vaig cap al tema de la seguretat més general. En el Consell de 
Barri últim vau venir moltíssims veïns i veïnes, va durar tres hores i mitja, perquè jo 
vaig parlar molt perquè havia d’explicar la nova contracta, però vosaltres vau parlar tot 
el que vau voler i no vaig tallar absolutament a ningú, d’acord? Absolutament tothom 
que va voler parlar va parlar. I després em vaig prendre el meu temps per contestar, 
també. I així ho seguirem fent. Hem de fer que al Consell de Barri jo parli menys. Hi 
insisteixo, vaig haver d’explicar moltes coses perquè també nosaltres ho vam dir i es 
va decidir d’aquesta manera a la comissió de seguiment, però, bé, ho podem fer d’una 
altra manera, no hi ha cap mena de problema. Però no vaig tallar ningú i vaig contestar 
absolutament a tothom i així ho seguirem fent. Vosaltres sempre hi sou a les 
audiències ni que sigui de forma virtual.  

I al barri de la Barceloneta la policia, tant Guàrdia Urbana com Mossos d’Esquadra, hi 
insisteixo, estan fent també un seguiment i un monitoratge de tots els actes delictius 
que hi ha. Des de fa poc hi ha la Guàrdia Urbana de platges, no?, amb la nova 
temporada. A més a més, l’Oficina de Denúncies ja s’obre les vint-i-quatre hores, o si 
no s’obre ja —ja no me’n recordo—, s’obrirà en breu. Per tant, hi ha una presència de 
la Guàrdia Urbana per atendre les aglomeracions que es donen a la Barceloneta, i això 
hi és des del 2014, si no m’equivoco, i la patrulla de platges, la Unitat de Platges, 
perdó, que s’incorpora i se suma a tota la plantilla de Guàrdia Urbana que hi ha al 
districte per treballar exclusivament a la Barceloneta, des de fa uns anys, a més a més 
d’estar en el perímetre, també està per dins. Aquesta és la indicació. 

Per tant, en termes de seguretat, és cert que a la temporada de més presència de 
turistes hi ha moltíssima més gent a la Barceloneta, però durant tot l’any la 
Barceloneta no és el lloc on hi ha més delictes de la Ciutat Vella. De fet, és l’últim barri 
en què hi ha delictes de Ciutat Vella, el que va a la cua. Això el que vol dir és que els 
recursos humans que hi ha destinats estan dimensionats en funció de les 
problemàtiques que hi ha, perquè els recursos públics s’han de gestionar de la manera 
més eficient possible. Quan hi ha més turistes, quan hi ha més visitants i, per tant, 
quan creix el nombre de delictes, es posa la Unitat de Platges i hi ha més policia, tant 
Guàrdia Urbana com Mossos d’Esquadra. 

En aquest sentit, no crec que a la Barceloneta estigueu desatesos a nivell de 
seguretat, i és més, fa tres setmanes hi va haver la Junta Local de Seguretat de la 
Barceloneta, a la qual jo mai vaig, vaig anar la primera ronda del mandat, però mai hi 
he tornat, vaig anar amb el tinent Batlle i hi havia consellers de districte, hi havia 
l’intendent, hi havia l’intendent de Mossos, hi havia inspectors, i la Junta Local de 
Seguretat de la Barceloneta no va transmetre el que tu estàs transmetent d’absoluta 
deixadesa pel que fa a la seguretat, al contrari. Fins i tot, pel que em diuen, hi va haver 
alguna felicitació i, doncs, es va explicar una situació en què hi havia problemàtiques, 
evidentment, amb els trixies, etcètera. Però la Junta Local de Seguretat és el lloc on es 
tracta tots aquests temes, no va transmetre el que tu m’estàs dient avui.  

Insisteixo que el fet aïllat, que és un fet aïllat problemàtic, perquè és una persona que 
tira tres tirs i un surt rebotat i dona al turmell d’un nen de set o vuit anys. Per tant, és 
un problema i és un problema greu. Està sota investigació. És un problema aïllat que 
no té a veure amb la vida del barri, d’acord?, és a dir que no és un problema del barri, 
sinó que és una altra cosa, i està sota secret de sumari. Quan es faci el judici i tot 
plegat, doncs, ja se sabrà. Hi insisteixo, tothom que sàpiga alguna cosa més, i si tu 
dius i al barri se sap qui ha sigut, parleu amb la poli, truqueu-los, truqueu a la Guàrdia 
Urbana de proximitat o als Mossos d’Esquadra i doneu-los totes les indicacions. No ho 
diguis en una Audiència Pública. 
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La Sra. Montse Rojas 

A veure, Jordi... Agafo el minut, el minut sol. Simplement te diré una cosa..., tu parles 
amb les associacions... A mí me viene la gente a hablar y a explicarme las cosas, 
¿eh? Yo no voy a ningún lado, vienen ellos a explicármelas. Yo hoy me he enterado, 
no sé quién es, pero me han dicho qué es lo que pasó. Y esto no viene de una cosa 
sola. Esto viene de dos días anteriores que hubo una pelea con un pinchazo. Y 
estamos cansadas de ver a esta gente, ¿eh?, que roban, que hacen daño. Y estamos 
cansados ya en el barrio, al menos por mi parte, porque hay mucha persona mayor 
aquí en el barrio y nadie le hace caso. Es que este barrio no sé, no se mueve, no tiene 
sangre, parece que últimamente mi barrio no es el que era, la gente no se mueve. Y si 
hay que ir a los sitios a reventar puertas…, es como le dije yo el otro día al caporal, me 
compraré un Taser, a ver quién va a Andorra y me compra un Taser. Es que no 
podemos ir así, pensando en llevar una navaja.  

Me imagino que ya habré acabado. Ya está. Ya está. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Cristina Cort. Com 
que, per raons tècniques, no poden sentir la intervenció de la senyora Cort, la 
presidenta li pregunta si està d’acord que ella llegeixi el que ha escrit al full per 
demanar intervenir a l’Audiència. La senyora Cort escriu pel xat que hi està d’acord i la 
presidenta procedeix a llegir la seva intervenció: «Soroll plaça Sant Miquel, zona de 
jocs infantils i terrasses. Expliquem en document que adjuntem en detall tot el que 
caldria donar una resposta a tots els veïns de la plaça que patim en silenci el soroll de 
la nova reurbanització de la plaça i de les places properes amb l’augment de la 
instal·lació d’elements que dificulten i impossibiliten el dret de poder viure en pau a les 
nostres llars. La plaça s’ha convertit en un parc aventura temàtic durant tot el dia i això 
fa una difícil convivència amb el soroll constant per viure dignament, com fèiem fa vuit 
anys enrere. La situació s’ha anat degradant amb el pas dels anys i no s’ha pensat en 
els veïns que hi viuen per fer tot això. 

»PETICIÓ: reclamem solucions visibles cara als 365 dies de l’any per evitar sobretot 
que aquesta propera temporada primavera i estiu no acabem ingressats a l’UCI, i es 
repeteixin situacions de l’estiu passat.  

»Suggeriments: eliminar l’ús de pilotes al parc infantil i carrers per a vianants, posar 
tanques i horaris delimitant el seu ús, com a molt tard fins a les deu de la nit durant tot 
l’any, treure elements que distorsionin i impossibilitin el descans dels veïns i veïnes (llit 
elàstic, utilitzat per adults al vespre i matinada) que tenim per desgràcia al parc sota 
casa nostra. Parlar amb els restauradors de la zona per evitar el soroll que fan els 
seus clients cridant i cantant. Reduir i, si cal, multar la presència de gossos que 
malmeten l’arbrat i el sorral infantil, fent-lo servir de pipicà. I altres peticions detallades 
al document que adjuntem.» 

La presidenta manifesta que també diu que el document al qual fa referència es va 
registrar pel registre habitual i que indica el número de registre per si s’hi vol accedir. 
Tot seguit, dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Cristina, hem parlat en diverses ocasions i també en algun Consell de Barri en què has 
expressat, doncs, la teva insatisfacció amb el resultat de la plaça Sant Miquel i amb el 
soroll que representa, doncs, que efectivament hi ha molta intensitat d’ús a la plaça i, a 
més a més, també hi ha algunes nits, evidentment, un mal ús d’aquesta plaça. 
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Jo reitero el que he dit en diverses ocasions, la plaça Sant Miquel era una llarga 
reivindicació de molts veïns i veïnes del Gòtic en què es va demanar que fos la part del 
darrere de l’Ajuntament ple de cotxes i fum i amb un parc infantil petit en què no es 
podien encabir les persones i els infants que sortien de les escoles. Ens vam 
comprometre, era un compromís de diversos equips municipals, vam estar treballant 
molt intensament per tenir una solució que fos diferent, que no fos tancada, que fos 
inclusiva, que fos al més oberta possible, que permetés el joc lliure, que incorporés 
també alguns elements de joc diferents, com la pedra que hi ha o els llits elàstics, i 
quan vam fer la inauguració, que no vam fer inauguració, però quan es va obrir en 
aquest mandat, vam veure i hem vist com la plaça Sant Miquel s’omple cada dia 
perquè hi ha una necessitat molt gran que hi hagi espai per jugar per a infants en el 
barri Gòtic.  

Per tant, considerem que és una remodelació positiva per al barri i que ha estat un 
èxit. Això no vol dir que hi hagi qui pateixi que hi ha, efectivament, molts infants jugant 
durant tot el dia amb pilotes, amb bicicletes, amb patinets o fent ús dels llits elàstics. 
N’hi ha molts, efectivament, i criden. Una altra cosa és que hi hagi un ús incívic de 
persones que no han de saltar als matalassos o persones que no han de beure alcohol 
o persones que no han d’estar a segons quines hores cridant, ni a la plaça Sant Miquel 
ni a cap altra plaça. I això és contra el que considero que hem d’actuar, contra els 
actes que no vetllen pel descans dels veïns i les veïnes a partir de certa hora. 

També, efectivament, podem parlar amb els restauradors per evitar el soroll que fan 
els clients; totalment d’acord, això també ho podem fer, em puc reunir amb ells, que 
són tres que tenen les tres terrasses, per dir-los-ho, també per dir-los que no s’ampliïn 
com no s’han d’ampliar. I les multes a gossos que malmeten l’arbrat, etcètera, doncs, 
això quan hi ha l’activitat de la Guàrdia Urbana que els enganxa, doncs, si s’ha de 
posar una multa, es posarà una multa, però de per si, doncs, no hi ha aquesta cerca 
proactiva de multar, sinó, bé, quan hi ha una activitat que no entra dins de les 
normatives de convivència. 

Fas algunes altres propostes que penso que és interessant pensar-hi i veure si podem 
fer alguna cosa més. Però, en tot cas, la plaça Sant Miquel és un exemple d’èxit i el 
que no podem permetre, sens dubte, és que al vespre i a la nit no pugueu dormir. Per 
tant, hem de veure de quina manera hi fem front, davant d’aquestes actituds que no 
respecten el descans de veïns i veïnes. 

La presidenta llegeix la rèplica que ha escrit la senyora Cort al xat: «Sí, però insistiré. 
Això s’ha convertit en un poliesportiu. Els cotxes no feien soroll a la nit, no heu pensat 
això, que hi vivim. Són quatre terrasses. Èxit no és per als que hi vivim.» Comenta que 
li sap greu que no l’hagin pogut sentir. 

El regidor 

També hi ha veïns i veïnes que els agrada la reforma i la remodelació i que, de fet, van 
estar en el procés participatiu —es va fer un procés participatiu— i prefereixen el que 
hi ha ara que no pas el que hi havia abans. 

La presidenta comunica que, un cop acabades les intervencions per 
videoconferència, passen als comentaris dels veïns i veïnes que no demanen la 
intervenció. A continuació, llegeix les dues primeres, que són del senyor David LH: 
«Tenemos un problema grande con los alimentadores de palomas y la superpoblación 
de palomas en el Raval. Cada día veo a personas alimentando palomas a primera 
hora del día y al mediodía en la plaza Folch i Torres, rambla del Raval, plaza Vázquez 
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Montalbán, Salvador Seguí y plaza del Pedró. Generalmente son siempre las mismas 
personas día tras día. Hay plazas como Folch i Torres y Pedró que están siempre 
llenas de excrementos de palomas y se hace poca limpieza de los mismos. Los 
edificios de alrededor sufren de las palomas apoyadas en las cornisas y el problema 
es cada vez peor. Rogaría una campaña informativa, vigilancia durante varias 
semanas, amonestaciones verbales a los alimentadores y multas si hay reincidencia. 
La acción debería ser de varias semanas para romper el hábito de alimentarlas y que 
no sea algo puntual que no sirva de nada. También medidas de control de 
poblaciones, piensos anticonceptivos o lo que sea admisible animalísticamente. 
Muchas gracias.» I llegeix la segona del senyor David LH: «A pesar de las múltiples 
quejas, se siguen abriendo tiendas de móviles en las calles Sant Pau y Unió, donde 
hay un monocultivo que ha desplazado al comercio local y diverso. Actualmente, hay 
varios locales vacíos que antes eran otros comercios o tiendas y que habría que 
proteger para no empeorar el problema. Pediría, por favor, limitar por el Plan de usos 
el número de tiendas de móviles del barrio, no dar licencias durante varios años, 
valorar comprar varios de los locales actualmente en desuso para el programa de 
bajos de protección oficial y promover otro tipo de negocios que crean en el barrio y se 
adapten a las necesidades de los habitantes del barrio.» 

Tot seguit, dona la paraula al regidor.   

El regidor 

El tema dels alimentadors de coloms és un tema que ha sortit en repetides ocasions 
en aquesta Audiència Pública i precisament per això, doncs, a Ciutat Vella farem una 
prova pilot d’una campanya que començarà a principis del mes vinent focalitzada a 
Sant Pau del Camp i a Folch i Torres, que consistirà en cartelleria per avisar, no?, i per 
explicar quins són els efectes negatius que té donar menjar als coloms i estarà durant, 
efectivament, unes quantes setmanes i això anirà acompanyat també d’una acció 
social, una acció d’explicació a les persones que ho fan. 

Per tant, degut a les queixes i al que ens heu anat dient a consells de barri i a 
audiències públiques, d’aquí a poques setmanes començarà una prova pilot 
focalitzada aquí. També dir que a Sant Pau del Camp hi ha una bústia dispensadora 
de pinso tractat, tal com tu comentaves, i, bé, doncs, això permet que es redueixi la 
població en un percentatge molt important. Haurem de veure si es pot fer en un altre 
lloc o no, però dir que, a partir del mes que ve, comencem aquesta prova pilot, amb la 
campanya informativa, etcètera. 

Pel que fa a les botigues de mòbils, efectivament, el carrer Sant Pau i el carrer Unió 
són uns carrers en què des de fa anys hi ha hagut una mena d’especialització 
comercial en aquestes botigues, és cert. El fet que hi hagi una especialització 
comercial no sempre és vist de forma negativa, no? Al Portal de l’Àngel hi ha roba, als 
entorns de..., no ho sé, a Sant Antoni hi ha informàtica, en altres carrers hi ha altres 
coses que no té per què ser negatiu. De fet, normalment, quan hi ha una concentració 
de negocis d’un tipus en un carrer, això genera un pol d’atracció, una competència, 
que hi hagi millor oferta, etcètera. I que hi hagi un carrer especialitzat comercialment 
no té per què ser negatiu. Què és el que podem fer amb el Pla d’usos? Amb el Pla 
d’usos el que podem fer és regular allò que genera un impacte negatiu a l’espai públic. 
Podem regular les botigues de bicicletes, els bars i els restaurants, etcètera, tot allò 
que genera un impacte negatiu a l’espai públic: aglomeracions, crits i problemàtiques 
diverses. Jo no crec que les botigues de mòbils com d’altres, com les botigues de roba 
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en altres llocs, provoquin aquesta problemàtica, però, bé, es pot mirar si podria acabar 
sent justificable o no justificable.  

I, a partir d’aquí, també, jo estic totalment d’acord amb la diversificació comercial i, de 
fet, el Pla de desenvolupament econòmic i en el que nosaltres invertim els diners és 
precisament per a això. Hem comprat fins a deu locals perquè hi hagi activitat 
comercial. Nosaltres no podem comprar de forma discrecional, sinó que hem d’obrir un 
concurs públic per després poder comprar. Per tant, si no hi ha hagut ningú del carrer 
Unió o Sant Pau que s’ha presentat, nosaltres no ho podem comprar. I el que sí que 
considero que és un problema per al Raval o per a qualsevol ciutat és el fet que hi hagi 
franquícies o que hi hagi cadenes que no cuiden el barri. 

Per tant, crec que podem veure si genera un impacte negatiu al carrer i, per tant, té la 
suficient robustesa jurídica com per poder-los limitar, que ja ho hem anat mirant i, a 
data d’avui, no és així. Però insisteixo que l’especialització de per si no té per què ser 
dolenta, al contrari, hi ha especialitzacions que ens agraden i que tots anem en alguns 
llocs perquè sabem que hi ha oferta diferent d’un producte que volem comprar. 

La presidenta llegeix el comentari del senyor Raúl: «Aquesta setmana s’ha reobert la 
discoteca Les Enfants al carrer de Guàrdia, al Raval sud, a tocar de Drassanes, i ha 
estat una de les pitjors setmanes des de fa anys. Els veïns no hem pogut..., però 
observar com s’han creat aglomeracions durant dues hores, des de les dotze fins a les 
dues, amb crits, botellots, pixades al carrer, baralles de tot tipus, i després del 
tancament, a les sis. Aquesta discoteca portava anys tancada i ha estat una gerra 
d’aigua freda cap als veïns, que ja venim patint el gran soroll del nostre barri des de fa 
anys. Crec que és necessari supervisar i controlar bé els usos d’oci nocturn en barris 
tan sensibles i densificats com el Raval, on vivim en edificis moltes vegades antics i 
carrers molt estrets. M’agradaria saber quina és la postura de l’Ajuntament envers 
aquestes situacions.» 

El regidor 

Al voltant dels Enfants i provocat per persones que hi anaven hi ha hagut incidents tant 
al mes de gener com al mes de febrer. La Guàrdia Urbana ha actuat. I, per tant, és un 
dels llocs en què hi hem d’abocar també recursos, eh? I, en aquest sentit, doncs, la 
Guàrdia Urbana té aquest punt com un dels punts en què ha de focalitzar la seva 
atenció també a la nit, i així ho està fent i així ho seguirà fent. Efectivament, jo 
insisteixo que crec que el model d’oci nocturn a Ciutat Vella és massa, és excessiu i 
caldria que n’hi hagués menys. Però, bé, en tot cas, el que hem de fer és veure de 
quina manera tots plegats podem pal·liar els efectes negatius de les persones que 
surten i que després la «lien». I, en aquest sentit, doncs, també ens podem trobar amb 
la direcció o amb la gerència dels Enfants perquè ens expliquin quin és el seu pla de 
seguretat i per veure de quina manera podem treballar perquè hi hagi menys incidents. 

La presidenta manifesta que els comentaris següents són diverses reflexions 
entrellaçades, que llegirà seguides, de la senyora Anna Berenguer Català: «Preguntes:  

»1. Qui és el responsable de supervisar les necessitats de reparació, neteja i 
manteniment del barri del Raval? He hagut de fer servir molt de temps per reclamar la 
reparació dels desperfectes que hi havia a la plaça de les Caramelles durant mesos.  

»2. Per què se’ns complica tant la vida a les veïnes que ens preocupem per l’estat del 
barri i hem d’esmerçar-nos amb aplicacions que en algun cas no facilita fer la 
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reclamació; cas de pintades: reclamacions una a una, escrivint les dades cada vegada 
i amb tantes dades que fan perdre el temps i les ganes de participar.  

»3. Estic d’acord en participar i ajudar, però suposo que hi ha algun responsable 
municipal encarregat de fer la supervisió, perquè els desperfectes i necessitats de la 
plaça de les Caramelles portaven mesos sense ser atesos.  

»4. Ara ho estan, però algunes millores s’han fet amb un pressupost mínim. És molt 
trist que el Raval no sigui atès com es mereix i que l’Ajuntament no es prengui 
seriosament la R de reparar. 

»Respecte de les pintades que hi ha a tota la zona de l’entorn del MACBA, Peu de la 
Creu (edificis HPO), Escola Miquel Taradell, Centre de Memòria Històrica (una 
vergonya que estigui així), jardineres davant de l’escola i al carrer dels Àngels (una 
altra vergonya, ningú les atén i han estat pintades l’endemà de posar-les, parets del 
convent dels Àngels i de l’escola bressol, Doctor Dou, Elisabets, etc.), hi ha alguna 
proposta municipal que suposi una neteja de parets, edificis públics i privats, que no 
tenen cap culpa del que passa, amb vigilància nocturna associada? Aquest problema 
és molt gran i cal buscar alguna solució. No pot ser que es malmeti cada racó del barri 
on s’introdueix una millora. Cal vigilància nocturna en aquesta zona. Sabem que hi ha 
una part del Raval amb molts problemes de delinqüència i més greus, però reforçar la 
vigilància per protegir les millores i l’estat del barri també és necessari perquè la gent 
se senti protegida i cuidada per l’Ajuntament.  

»Per últim, quin pla teniu per fer possible la convivència entre els turistes i el lleure 
nocturn i els veïns i les veïnes del barri al Casc Antic? I quina solució, demanada amb 
intensitat i freqüència durant més de tres anys de reclamacions, a les dues zones de 
contenidors del carrer de la Princesa, al Casc Antic, que semblen dos abocadors? La 
situació que es crea quan aixequen els contenidors aixafant les escombraries i sense 
haver netejat abans la zona per manca de suport dels conductors del camió de 
buidatge és molt perillosa, sovint escampen la brossa mal dipositada de qualsevol 
manera i passa gent per la vorera. Hi ha solucions que passen per fer la planificació 
ben feta i donar suport en el mateix temps als conductors del camió de buidatge. I 
sancions, no és tan difícil que hi hagi una mica de vigilància durant uns dies per saber 
qui deixa de complir la normativa municipal respecte a les deixalles. I posar rètols 
informatius. La nova contracta ha disminuït serveis i ha empitjorat tot.» 

El regidor 

Bé, hi ha moltes coses a contestar. El responsable de supervisar les necessitats de 
reparació o de manteniment al Raval és l’Ajuntament de Barcelona. I aquí tenim la 
brigada des de Districte, tenim Ecologia Urbana, hi ha, doncs, diferents actors que 
actuen, però que, en tot cas, tant sigui perquè entren a la bústia ciutadana, perquè hi 
ha denúncies, perquè hi ha instàncies, perquè ens ho dieu a audiències o perquè 
treballadors municipals o els consellers i conselleres o qui sigui que passeja pel carrer 
ho veu, aleshores és quan activa qui correspongui. I cadascuna de les coses serà 
diferent, no és el mateix un parc infantil que un banc que un forat a la calçada que una 
llamborda mal posada. Per tant, nosaltres som els responsables dels equips de carrer 
i, a més a més, s’han de fer les pentinades contínues per veure les problemàtiques 
que hi ha. Per tant, és l’Ajuntament, hi ha molts departaments diferents, però, en tot 
cas, els diners tots surten del mateix lloc, que és l’Ajuntament de Barcelona. 

Deies que a la plaça Caramelles, doncs, per fi s’hi ha actuat; dius que s’hi ha actuat 
d’una forma barata. Jo estic content que efectivament s’hagi fet. Per tant, estàs dient 
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que s’hi ha actuat. Tenim el pla «Cuidem Barcelona», que focalitza diversos punts, els 
hem explicat a consells de barri, etcètera. Tenim la comissió de seguiment també del 
«Cuidem Barcelona» i estem fent les rutes d’enllumenat, estem fent altres rutes de 
neteja, etcètera. I, per tant, hi ha una tasca constant dels equips diversos tècnics del 
Districte i de les àrees centrals d’Ecologia Urbana, de Parcs i Jardins o de qui sigui per 
anar fent tot el manteniment.  

Els portals de tràmits a vegades són farragosos, hi estem d’acord. Jo penso que hi ha 
l’aplicació, que és la que faig servir jo, de «Barcelona a la butxaca», que és bastant 
còmoda de portar-la i, en principi... El Calixto abans deia que li havien dit que estava 
solucionat quan era mentida. Bé, doncs, això és el que no pot passar. Però a mi em 
sembla que «Barcelona a la butxaca» és prou còmoda, és una innovació que a mi em 
sembla bastant interessant i, a més a més, et dona una resposta en un temps bastant 
interessant, no? 

I una de les coses que crec que hem les administracions, totes, de millorar és la nostra 
relació amb la ciutadania pel que fa als tràmits administratius, que és veritat que són 
molt farragosos i a vegades tiren enrere, no? 

Les pintades, ja ho he dit abans, vigilància nocturna, neteja de paret, li ho he explicat 
no recordo a quin veí o veïna que ha vingut, tot el tema de les 3.500 pintades que 
s’han netejat, és veritat que n’hi ha moltes, seguim amb el pla de xoc per netejar-ne 
moltes més des del pla «Cuidem Barcelona» i des d’altres plans. I després hi ha, a 
més a més, tot el tema de les pintades en parets patrimonials, que representen un 
problema perquè s’han de restaurar. 

I pel que fa a les escombraries de Princesa, confio que amb la nova contracta, en què 
hi ha un canvi també de contenidors, se’n posen més, però són més petits i, a més a 
més, la recollida es fa d’una manera diferent, tot això se solucioni. I una altra de les 
coses que en els consells de barri vam explicar és que la neteja de les zones dels 
contenidors, dels contenidors i de sota els contenidors, que fins ara era una cosa que 
es feia a demanda i que no estava estructurada, amb la nova contracta i amb el canvi 
de contenidors sí que ja està dins del pla. Per tant, ja es preveu que es faci, i aquí sí 
que confio que, tant al carrer Princesa com en altres llocs, a la Barceloneta també 
s’havia dit i al Raval, doncs, que aquesta neteja ja sigui més constant, sigui estructural, 
com la neteja també de les voreres o de les zones enjardinades, que fins ara no hi 
eren, i que això se solucioni. I això és tot. 

La presidenta llegeix l’últim comentari, del senyor Ismael SK: «On podem trobar la 
informació sobre l’estat dels projectes aprovats a Ciutat Vella dels pressupostos 
participatius? Aviat farà un any que es van seleccionar. Per exemple, la pacificació del 
carrer Sant Antoni Abat, quina previsió d’execució hi ha? Com s’està concretant el 
projecte? Penso que els veïns hauríem de disposar d’un espai on consultar l’estat 
actualitzat dels projectes.»    

El regidor 

Doncs, Ismael, em sembla que, per fer aquesta pregunta, has entrat al 
Decidim.barcelona i has fet la pregunta a l’Audiència Pública i en el mateix 
Decidim.barcelona hi ha un apartat en què hi ha l’estat dels pressupostos participatius. 
Per tant, allà on has entrat és on has d’entrar, has de buscar els pressupostos 
participatius i hi ha una pàgina en què hi ha el resum. I, a més a més, en els consells 
de barri ho hem anat explicant, ho hem explicat als quatre consells de barri, hem 
configurat les persones que aniran a les comissions de seguiment, els representants 
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dels consells de barri, i allà és on l’equip de govern explicarà com tirarà endavant 
aquests projectes. I Sant Antoni Abat ja vam explicar... La propera actualització serà al 
maig. I Sant Antoni Abat ja vam dir que s’està treballant en el projecte i hi haurà un 
moment de contrast i participació.          

 

En no haver-hi més intervencions, la presidenta dona les gràcies a tothom i aixeca la 
sessió a les 21.04 h. 
 

 
 
La secretària del Consell 

 

Vist i plau  
La presidenta 
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