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Ordre del dia 

A) Aprovació de les actes de les sessions extraordinària i ordinària del 24 d’octubre del 
2019. 

B) PART INFORMATIVA 

1. Despatx d’ofici 

2. Informe de la Regidoria 

C) PART DECISÒRIA 

1. Preus públic 2020 del Districte de Ciutat Vella 

2. Informar sobre el projecte del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 
de l’any 2020 

3. Reglament del Consell de la Gent Gran de Ciutat Vella 

D) PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC 
perquè, atès que l’Institut Joan Salvat Papasseit necessita una millora i 
condicionament de les seves instal·lacions des de fa anys i ateses les 
demandes reiterades de la comunitat educativa de la Barceloneta per fer 
front a aquesta situació, el Districte de Ciutat Vella demani al Govern 
municipal que insti el Consorci d’Educació de Barcelona a fer les inversions 
necessàries per a la millora i l’adequació de les instal·lacions de l’Institut 
Joan Salvat Papasseit, del barri de la Barceloneta, i per a la renovació del 
mobiliari d’aquest centre. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, 
davant la creixent preocupació de molts veïns que viuen en els edificis de 
propietat municipal, que les persones i famílies de molts d’aquests edificis 
estan de lloguer i en condicions de vulnerabilitat, i donat que el Patronat de 
l’Habitatge no està sent eficaç per resoldre els problemes que pateixen els 
inquilins en aquests pisos municipals, el Districte de Ciutat Vella realitzi en el 
termini de tres mesos les inspeccions dels edificis de propietat municipal que 
actualment pateixen defectes que afecten directament les persones que hi 
viuen; i que, amb el resultat i els informes corresponents, s’insti l’Institut 
Municipal d’Habitatge i Rehabilitació que reparin totes les deficiències de 
conservació dels edificis, prioritzant aquells edificis on hi hagi persones i 
famílies vulnerables. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat 
perquè, atès que a la ciutat de Barcelona hi viuen més de nou-centes 
persones al carrer, un 20% ho fan al districte de Ciutat Vella, de les quals un 
10% són dones, atès que les dones en situació de sense llar estan patint un 
augment, atès que el sensellarisme femení és menys visible alhora que molt 
més vulnerable, el Districte de Ciutat Vella elabori un pla integral d’atenció a 
les dones sense llar. 

b) Precs 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès 
el deteriorament evident de l’arbrat i de la jardineria en diverses zones de 



Ciutat Vella i atesos els problemes lumínics i de sensació d’inseguretat que 
aquesta situació ocasiona als veïns i veïnes del districte, el Govern del 
Districte porti a terme les mesures necessàries per al correcte manteniment i 
reposició de l’arbrat i de la jardineria en diferents indrets dels nostres barris, 
com ara la plaça del Duc de Medinaceli, la plaça Folch i Torres, el Pou de la 
Figuera, la plaça de Castella o el parc de la Catalana. 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 
ateses les reiterades queixes dels veïns i veïnes que viuen en habitatges de 
propietat municipal al districte i atesa la degradació dels espais comuns 
d’aquests habitatges de propietat municipal, el Govern del Districte prengui 
les mesures pertinents per tal de garantir una bona gestió i un bon ús i 
manteniment dels espais comuns dels habitatges de propietat municipal al 
districte de Ciutat Vella.  

6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, donat 
les queixes sobre els problemes que es generen en l’edifici situat en el 
passatge Sant Bernat, 9, i als seus voltants augmenten i donat que aquest 
edifici està com a inversió en el Pla d’inversions (PIM) des de l’any 2017, en 
el moment que es desallotgi l’immoble del passatge Sant Bernat, 9, es 
comenci a realitzar la rehabilitació perquè es pugui construir l’equipament 
municipal previst en aquest edifici. 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, donat 
que la situació de la plaça Duc de Medinaceli empitjora dia rere dia, que 
necessita una remodelació integral, i a l’espera dels processos participatius, 
es puguin realitzar microintervencions, i tingui lloc una sessió de participació 
perquè es decideixi quines microintervencions s’han de realitzar d’immediat 
en aquesta plaça on es convidi veïns, comerciants i partits de l’oposició.  

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, 
atès que actualment el bus de barri 120 no connecta els quatre barris del 
districte de Ciutat Vella, atès que aquest fet discrimina especialment les 
persones veïnes del barri de la Barceloneta, que des de fa temps 
reivindiquen que el recorregut del bus de barri 120 es modifiqui per tal de 
donar-los servei, i atès que el bus de barri està concebut per ser utilitzat per 
les persones residents a la ciutat, per apropar el veïnat als equipaments i els 
serveis i afavorir un model de mobilitat amb sensibilitat col·lectiva, el Govern 
del Districte de Ciutat Vella insti Transports Metropolitans de Barcelona a 
ampliar i millorar el servei del bus de barri 120 i que aquestes modificacions 
siguin efectives abans del proper estiu.  

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, 
atès que diversos centres escolars del districte de Ciutat Vella, per manca 
d’espais, utilitzen l’espai públic per realitzar l’esbarjo dels infants, atès que el 
Pla d’educació de Ciutat Vella 2019-2023, presentat com a mesura de 
govern en el plenari del 19 de març del 2019, establia que els centres tenen 
diversitat de necessitats que cal abordar amb recursos diferents sempre 
sota el paraigua de l’equitat, atès que l’estona de pati és plenament 
educativa, el Districte de Ciutat Vella presenti en el termini màxim de dos 
mesos un “pla de patis” treballat amb els mateixos centres educatius que fan 
joc exterior a l’espai públic. El pla haurà de contemplar actuacions de 
Guàrdia Urbana, educadors de carrer, urbanisme i neteja, i haurà de ser 
plenament efectiu en el mes de febrer del 2020.  



c) Preguntes 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

AL CONSELL PLENARI DE CIUTAT VELLA 

1. Declaració institucional presentada al Consell Plenari de Ciutat Vella pel Grup 
Municipal ERC: 

El passat dilluns 25 de novembre, la ciutadania de Barcelona es va manifestar en 
contra de la violència masclista demanant la seva eradicació i la complicitat de totes 
les administracions i agents socials per fer-ho possible. Novament es posa de 
manifest que la violència contra les dones persisteix any rere any, en una societat 
que les situa en una posició de desigualtat, quan un 52% de la població és 
reiteradament discriminada, violentada, violada i assassinada. 

Cada any els casos augmenten i són més alarmants, segons les últimes dades 
elaborades per l’Observatori de la Igualtat de Gènere, 16.957 dones van ser ateses 
a causa de la violència masclista als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones a la 
ciutat de Barcelona, l’any 2018, gairebé sis de cada deu barcelonines van patir i 
segueixen patint violència masclista, a més, segons l’enquesta municipal de l’any 
2016, el 20% van ser víctimes de violència sexual greu. 

La violència masclista no té ni tindrà cabuda en la societat i el futur que volem, ni en 
la democràcia que hem de consolidar. Les dones han de poder viure en llibertat i 
igualtat d’oportunitats, sense que la seva vida estigui en perill pel simple fet de ser 
dones. Necessitem un espai que generi i aposti pels valors i les polítiques 
feministes i que faci ús de totes les eines per acabar amb aquesta greu 
problemàtica. 

La ciutat de Barcelona ha d’assegurar i garantir que totes les polítiques de gènere, 
ja fetes i per fer, no siguin contaminades, derogades i eradicades per l’aparició de 
partits d’extrema dreta, masclistes i lgtbifòbics. 

De la mateixa manera, ha de garantir que els seus carrers, parcs, places i 
avingudes siguin espais segurs i sense violència masclista i sexual per totes elles i 
que puguin ser igual de lliures que la resta de la ciutadania. 

Per tots aquests motius proposem, d’acord amb el que estableixen els articles 65 i 
73 del reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, la següent: 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

El plenari del Consell del Districte de Ciutat Vella acorda: 

PRIMER. El Districte de Ciutat Vella manifesta el rebuig i condemna de qualsevol 
forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra les dones i que 
representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals. 

SEGON. Instar el conjunt d’administracions a tramitar els pressupostos amb 
perspectiva de gènere i per la lluita contra la violència masclista. 



TERCER. Rebuig als partits d’extrema dreta, que volen eliminar les polítiques de 
gènere així com les lleis en contra de la violència de gènere. 

QUART. Crear vies d’informació, d’atenció i denúncia més properes al jovent, i 
vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència 
masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats, les entitats 
feministes i de dones. 

CINQUÈ. Que totes les institucions i administracions instin els mitjans de 
comunicació a evitar aquells continguts que transmetin comportaments masclistes, 
que utilitzin un llenguatge no sexista i visibilitzin la realitat de discriminació i 
violència masclista que pateixen les dones. 

Barcelona, 12 de desembre de 2019 

 

Desenvolupament de la sessió  
 
El president saluda els assistents i obre la sessió. 

A) Aprovació de les actes de les sessions extraordinària i ordinària del 24 
d’octubre del 2019 

El president pregunta si cap conseller o consellera vol fer algun comentari.  

S’aproven les actes. 

B) Part informativa 

1. Despatx d’ofici 

No hi ha cap comentari. 

2. Informe de la Regidoria 

El president dona la paraula al regidor per un temps total de divuit minuts, repartits 
entre les diferents intervencions. 

El regidor 

Bona tarda a tots i a totes. Comencem el plenari. Sabeu que es comença –veig gent 
nova i gent jove, que potser no ha vingut mai a un plenari–, al principi, el regidor o la 
regidora fa una mica una explicació arran d’un informe que presentem i que també 
podeu veure a la pàgina web, perquè si no està avui, estarà penjat, i fem una mica un 
balanç del que ha passat en el districte, algunes coses destacables entre plenaris, que 
sempre passen moltes coses.  

Començo, i no podem començar d’una altra manera avui, volia començar d’una altra 
manera, però la realitat i l’actualitat ens obliga, amb una notícia nefasta: avui al «forat» 
ha mort una persona, han matat un jove, és un fet terrible, i, bé, tots el rebutgem, hem 
fet un minut de silenci a l’inici del Consell Ciutadà. I, bé, doncs, des del Districte i des 
de totes les forces policials, que avui no ens podem acompanyar justament perquè són 



allà, doncs, agafem el compromís, un compromís que ja tenim, però que seguim, un 
compromís ferm a treballar perquè fets com aquest no tornin a passar.  

És important també dir que fets com aquests, que són molt cridaners, que són 
terribles, evidentment, afortunadament no són la tendència habitual, ni molt menys, i el 
que sí que podem dir, i està també reflectit a l’informe de Regidoria i ho hem explicat a 
les taules de seguretat dels quatre barris que hem fet durant el principi d’any i que ja 
vam explicar en l’anterior plenari, les dades que es reflecteixen de les informacions de 
la policia, de la Guàrdia Urbana i de Mossos, ens indiquen que, després de molts 
mesos d’unes tendències a l’alça amb fets coneguts i amb unes gràfiques que anaven 
pujant cada vegada més quant a nombre de fets coneguts i, per tant, de delictes, vam 
tenir uns mesos en què es van estabilitzar i ara portem alguns mesos en què les dades 
estan començant a decréixer. I això és quelcom que és estrany dir-ho en un dia com 
avui i en una hora com aquesta, quan fa tan poc que hi ha hagut un assassinat als 
nostres carrers, però són dades objectives, que són reals, i que, per exemple, els fets 
coneguts, de gener a novembre del 2018 respecte al 2019, han baixat gairebé un 5%, 
que en el cas dels furts és pràcticament el 10% i que en el cas dels robatoris amb 
força la davallada ha sigut del 13%. Penso que és important, també en dies com avui, 
recordar això, perquè, si no, ens quedem en la retina amb allò més dolent i oblidem 
contextos. 

I també dir que les detencions de la policia, tant de Guàrdia Urbana com de Mossos, 
s’han incrementat respecte al 2018 en un 30%. Per tant, les administracions públiques, 
des de les forces policials, que són treballadors públics que treballen, doncs, per vetllar 
per la seguretat, estan treballant molt i, sens dubte, seguirem fent-ho. 

Per tant, aquest és un dels apunts que a mi em sembla que era important fer. 

I, després, he agafat alguns temes que estan reflectits en l’informe de Regidoria i dels 
quals voldria parlar. Els primers en positiu. El CAP del Raval Nord, per fi, hem trobat 
una solució, una solució per a un conflicte o un problema que hi havia des de l’any 
2006, quan la Generalitat va dir que el CAP del Raval Nord no estava bé en el lloc on 
estava, des del 2006, i on encara està avui. Des del 2006, ningú havia buscat un 
emplaçament per al CAP del Raval Nord, i nosaltres, en el mandat passat, vam 
començar a buscar-lo i ens vam comprometre a trobar una solució, que des del Grup 
Municipal de Barcelona en Comú, al qual jo pertanyo, vam dir, des del primer dia, que 
era la capella de la Misericòrdia.  

Afortunadament, hem trobat una solució, una solució consensuada per totes les parts i 
que atén totes les demandes del barri, quan hi havia algú i alguns que havien intentat 
dir que això era una confrontació, que nosaltres el que fèiem era enfrontar cultura amb 
salut. Hem trobat una solució que era la que volíem, que permet l’ampliació d’un 
equipament públic com és el MACBA, que permet el trasllat d’un equipament de 
primera necessitat, com és el CAP, amb la qual cosa es dona solució a la cultura i a la 
salut.  

Per tant, ens hem de felicitar com a equip polític que hem tirat endavant unes 
negociacions, que en aquest mandat han sigut molt discretes, moltes reunions, moltes 
trobades, fetes des de la Tinença d’Alcaldia de Cultura, des de la Regidoria de Salut i 
des de la Regidoria de Ciutat Vella, i que, finalment, hem pogut trobar aquesta situació 
que sobretot satisfà els usuaris i les usuàries del CAP del Raval Nord, que tindran, per 
fi, quan la Generalitat ho faci i estiguin tots els tràmits administratius complets, doncs, 
un CAP, que suposem que estarà d’aquí a uns anys. Per tant, felicitar-nos tots i també 
reivindicar la feina feta des del Districte de Ciutat Vella per buscar aquest 



emplaçament, que, hi insisteixo, des del 2006 els informes deien que s’havia de 
buscar.  

La setmana que ve també presentarem els APROP. Els APROP són aquests 
habitatges modulars amb una tècnica constructiva totalment nova i innovadora, de la 
qual estem també molt orgullosos i estem molt contents al Gòtic. Per tant, doncs, una 
altra fita que considerem que serà important i que ha de marcar, sens dubte, una 
manera de fer diferent en l’habitatge.  

Recordar també el drama dels desnonaments, que segueixen cada dia i cada 
setmana, en tenim pràcticament una dotzena a la setmana al districte de Ciutat Vella, 
sobretot al Raval, i recordar, doncs, que en alguns casos, sobretot de grans tenidors, 
els hem també aconseguit aturar, aconseguim aturar-los com a mínim durant un 
temps. N’hi ha hagut de mediàtics, i celebrem que alguns els hem pogut aturar, però 
també és veritat que n’hi ha d’altres que no ho aconseguim i n’hi ha d’altres que 
realment és dramàtic que es faci fora la gent de casa seva.  

Per tant, també, doncs, recordar els desnonaments i dir que, amb tota la discreció del 
món, tenim diverses mediacions obertes amb propietats per trobar solucions que no 
portin a desnonaments, solucions que poden passar per regularitzacions de situacions 
irregulars, o que poden passar per ajuts a les propietats o que poden passar també per 
cerca d’habitatges públics per a les persones que estan vivint en aquestes cases. I 
tenim mediacions obertes i estem treballant en tots els barris del districte. 

Un altre tema dels quals volia parlar, i ho veieu a l’informe de Regidoria, o ho veureu, 
és que hem posat el nombre d’activitats del que consideren que també és un 
equipament de primera necessitat i que vam començar a posar a disposició de veïns i 
veïnes de Ciutat Vella en el mandat passat, que són els lavabos públics. Podeu veure 
els centenars de milers d’usos que tenen aquests lavabos públics, totalment gratuïts, 
que considerem que és una…, pot semblar quelcom irrisori, però nosaltres pensem 
que és important que hi hagi aquests equipaments de primera necessitat, que són 
imprescindibles. I teniu les dades a l’informe de Regidoria. 

I volia acabar parlant de l’institut escola de la Barceloneta, o del conflicte o de la 
problemàtica de l’educació a la Barceloneta, i refermar el que al seu dia vaig dir a 
l’Audiència i que seguirem dient: hi ha hagut coses que les hem fet malament, quant a 
informació i a trasllat de la informació, i a explicacions, no hi ha cap mena de dubte, ho 
assumim; a partir d’aquí, ens emplacem com a govern, com a part del Consorci, com a 
equip, a millorar, a rectificar-ho. I el que sí que diem és que hem d’afrontar junts 
aquests problemes que hi ha a la Barceloneta quant a educació, que els compartim, 
eh? –si voleu un dia quedem i els compartim–, i que, en tot cas, ho hem de fer 
conjuntament i que ens emplacem, en un horitzó que no ha de ser aquest curs, ni 
tampoc té per què ser el següent, ha de ser quan nosaltres veiem i quan tots estiguem 
d’acord que és necessari, a treballar conjuntament, sobretot, bàsicament, Consorci i 
professorat de les escoles de la Barceloneta.  

Per tant, diguem que, en aquest sentit, allò que en principi s’havia dit que ja aquest 
curs vinent ens posàvem a treballar en l’institut escola, doncs, ja ho vam dir, aturem 
aquest projecte, no fem això i el que fem és iniciar un procés de treball amb la 
comunitat educativa per veure com afrontem diversos reptes de cara a cursos 
següents, i a partir d’aquí ja veurem quin és aquest curs. Que la solució definitiva ha 
de ser l’institut escola, doncs, evidentment, això no està escrit, ho podrà ser o no, o en 
podrà ser una altra. Ja ho veurem, en funció de la feina que faci comunitat educativa, 
sobretot direccions i professorat, i Consorci.  



Per tant, doncs, em semblava que també era important recordar el tema de l’institut 
escola o, en tot cas, de l’educació a la Barceloneta, perquè l’institut escola, que en 
principi estava com en primera línia, ara ja no està en primera línia en absolut.  

I, per acabar, també m’agradaria fer un comentari, respecte al plenari que farem ara, i 
és que, si heu vist l’ordre del dia, normalment, doncs, hi ha tota la part d’impuls i 
control en què l’oposició fa propostes al Govern, i a mi, doncs, m’agradaria, primer, 
agrair a l’oposició el tarannà de les proposicions i de les propostes que fa al Govern i 
destacar el que per mi és un cert canvi de tendència que ens porta més a la 
col·laboració, que espero que sigui el que primi en aquest mandat, i menys cap a la 
crispació o menys cap a la queixa contínua. Realment penso que les propostes que ha 
presentat l’oposició són propostes de construcció i de seguir treballant conjuntament. 

I ho deixo aquí. Gràcies. 

El president agraeix la intervenció i obre el torn de paraula dels diferents grups 
municipals.  

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Gràcies, president.  

Primer de tot, expressar també el nostre condol per l’assassinat d’un jove aquesta 
tarda al Pou de la Figuera, espai del qual hem reiterat, des de l’Ajuntament a la 
Comissió de Presidència, que cal un pla específic per millorar la seguretat i 
convivència des del punt de vista transversal. El que està clar és que això no són fets 
puntuals, i, llavors, s’han d’abordar.   

En segon lloc, volem felicitar els premiats amb les medalles d’Honor de la ciutat, i, 
concretament, els proposats pel Districte de Ciutat Vella. Per tant, moltes felicitats a 
l’Alfons Solà i també moltes felicitats a El mirador dels immigrants. 

I, en tercer lloc, volem constatar un altre cop, en aquest plenari, que vivim en un estat 
on són constants les violacions de drets i llibertats. És per això que denunciem que hi 
ha trenta-tres presos i preses polítiques, entre els quals un d’ells a un CIE i un altre 
que ha estat deportat. I des d’aquest plenari de Ciutat Vella demanem nosaltres, el 
nostre grup municipal, la posada en llibertat de tots i cadascun d’aquests presos i 
preses polítiques. 

Bé, crec que ens hem de felicitar, en aquest plenari d’avui, i crec que tots ho hem de 
celebrar: finalment, el CAP Raval Nord serà una realitat. I per nosaltres, com a partit 
d’esquerres, progressista i republicà, és motiu de celebració. Per a nosaltres hi havia 
dos possibles ubicacions: la Misericòrdia i el CUB, i és cert que vam apostar per la 
segona. Però, com ja vam avisar a la plataforma del CAP Raval, no posarem pals a les 
rodes a la futura ubicació de la Misericòrdia, fruit d’un consens. Ja va dir l’alcaldessa, 
Ada Colau, en un tuit el mes passat, que el Raval guanya en salut i en cultura. Però és 
que permetin-me recordar que això ja ho dèiem nosaltres el mes de març, abril, maig i 
juny. Per tant, la solució havia de tenir un consens per la part de la cultura i per la part 
de la salut. I, al final, el temps ens ha donat la raó.  

El més important de tot és que el CAP serà una realitat i que el Departament de Salut 
té la partida necessària per dur-lo a terme i la té des de fa un any. I quan s’arriba a 
aquests consensos ens hem de felicitar. Ens hem de felicitar perquè s’està 
maximitzant el benestar del ciutadà. 



Sobre les escoles de la Barceloneta, en parlarem més endavant, nosaltres portem aquí 
una proposició, en aquest plenari, per tal que es condicioni l’Institut Joan Salvat 
Papasseit, atès, doncs, que l’edifici presenta moltes deficiències. En parlarem més 
endavant i la meva companya, la Laura, serà qui defensi aquesta proposició avui. Però 
només voldria fer un comentari al regidor Rabassa, que igual que necessitem uns 
pressupostos a l’Ajuntament de Barcelona i nosaltres hem estat i som responsables i 
estem en negociacions amb l’equip de govern de l’Ajuntament per tal que siguin una 
realitat, li dic que la Generalitat de Catalunya també necessita uns pressupostos, que 
estan prorrogats des de l’any 2017, i funcionem amb els pressupostos de 2016, i que 
aquests nous pressupostos de la Generalitat farien que sortissin beneficiats Districte i 
la resta de ciutat. És per això que anoti’s aquest gest de responsabilitat que està fent 
el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona i 
negocieu també amb responsabilitat i rigor els pressupostos de la Generalitat per tal 
que puguem gaudir de les virtuts de la seva aprovació. 

Ara us parlaré d’habitatge per tancar el cicle de les tres polítiques que són sagrades 
per a aquest grup municipal, que són educació, salut i habitatge.  

Sobre habitatge vostè ens parla dels APROP, els dotze habitatges del barri Gòtic, que 
encara no hi ha data de finalització i fins i tot algú ha tapat la data de finalització amb 
un cartell de color blanc. Com vostès saben, una flor no fa estiu ni dues primaveres. I 
és per això que, des del nostre grup municipal, ens agradaria saber concretament quin 
serà el desenvolupament del Pla d’habitatge en aquest districte a curt termini, ja que 
som un dels districtes que més pateix l’emergència habitacional.  

Aprofito també, ja que dins de l’informe del regidor apareix la frase «la urgència de 
modificar la LAU», la Llei d’arrendaments urbans, per demanar a les dues forces que 
actualment governen aquí al Districte i a l’Ajuntament de Barcelona que, si arriben a 
governar a Madrid, aprofitin i modifiquin la LAU en els primers sis mesos de govern. Us 
poso aquest repte. 

Pensin que aquesta frase, a partir que formin Govern, no tindran excusa i no la podran 
fer servir. Però també li recordo, regidor, una altra cosa, que hi ha altres eines i les 
tenim a casa i que a Catalunya es pot reformar el Codi civil per tal de legislar sobre la 
durada dels lloguers i sobre els drets i deures dels arrendataris i dels arrendadors. Tot 
és diàleg, seure i parlar. 

I sobre l’informe, tinc tres puntualitzacions a fer-vos. La primera és sobre les obres al 
parc infantil de la plaça Salvador Seguí, al barri del Raval. Fa anys, concretament el 
2009, el parc infantil era de sorra, els veïns, farts de trobar xeringues al parc infantil, es 
van queixar, i aquest Districte els ho va canviar per cautxú, perquè, precisament, 
dificultava que s’enterressin les xeringues. Ara es realitza un parc nou, i en un lloc 
d’alta complexitat, com tots coneixem, atès que les persones consumidores acaben 
injectant-se la seva dosi en aquella zona i perquè les polítiques socials d’aquest 
Districte no funcionen, i al pas que anem no funcionaran, perquè no realitzeu avaluació 
de polítiques, i no em canso ni em cansaré de repetir-ho. I tornant al tema de la 
qüestió, en contra del que diu tot el veïnat de la zona, els poseu el parc de sauló, que 
no deixa de ser terra. Un altre cop aneu en contra de l’opinió del veïnat. Per tant, la 
meva pregunta és: és aquesta la vostra manera de participació ciutadana? 

Pel que fa a la segona puntualització sobre els bancs que heu posat a la rambla del 
Raval, que, segons l’informe, l’objectiu és «afavorir els usos veïnals i de vida 
quotidiana en aquest àmbit». Doncs, el veïnat d’allà difícilment pot conciliar la son, i 
això ho hem viscut en primera persona. Vam fer una patrulla ciutadana fa dos mesos, 



amb la Guàrdia Urbana, a la qual agraïm, doncs, tota la tasca que porten a terme a 
Ciutat Vella, i allà ho vam poder copsar de primera mà. 

I, per acabar, vam denunciar públicament l’entitat gestora dels menjadors socials del 
Casal de Gent Gran del Pati Llimona i del Casal de Gent Gran de Josep Trueta, 
perquè el menjar que serveixen allà podrà estar catalogat de tot excepte de menjar i 
perquè amb la gent gran del nostre districte no es juga, senyor regidor. Per tant, 
regidor, feu la tasca que us correspon com a govern i feu el favor de supervisar els 
contractes en els menjadors socials d’aquest districte. I us demano aquí públicament 
que dueu a terme les accions suficients i necessàries per tal de garantir el bon 
funcionament d’aquest menjador i dels altres menjadors socials. 

Moltes gràcies. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, president. 

Primer, volem lamentar la situació viscuda fa unes hores al Pou de la Figuera. Fets 
com aquests puntuals…, i hem de seguir treballant perquè això no es torni a repetir. 
Agrair a les forces policials que estiguin treballant en aquest cas, i jo crec que, al final, 
se’ls ha d’agrair la feina que fan al districte perquè és constant, i ho sabem de primera 
mà. 

Benvinguts tots al plenari de Ciutat Vella. La veritat és que avui fa una miqueta de goig 
veure el plenari més ple del normal: veïns, gents jove i moltes persones preocupades 
pel que passa i no passa en el districte. La veritat és que aquest plenari està ple de 
gent, però hem de ser sincers, que als òrgans de participació, últimament, la 
participació és cada vegada més petita. De fet, no podem permetre que en uns 
consells sectorials on es presenten totes les mesures que durà el Govern als plenaris 
només hi vinguin dos veïns que representen una entitat. Entre tots ens hauríem de 
replantejar quina participació volem i quina participació hem de dur a terme perquè els 
veïns es sentin cridats a participar. 

De fet, en el passat plenari vam donar suport a una proposta que pretenia motivar la 
participació de les persones d’origen divers, perquè alguna cosa estem fent malament 
si no som capaços que tota la ciutadania es senti cridada a participar. En aquest punt 
sí que m’agradaria fer una petició, una petició que porto fent des del mandat passat i 
crec que no els sorprendrà: m’agradaria que els cartells on es publiciten tots els actes, 
a part de català, tagal, urdú i tots els idiomes que siguin necessaris perquè tothom es 
senti cridat, no excloguin el castellà, perquè, que jo sàpiga, el castellà i el català són 
llengües cooficials aquí, a Catalunya i a Barcelona. És un prec que els faig i espero no 
haver de repetir en tots els plenaris, però si és necessari, ho faré. 

La veritat és que, centrant-me en l’informe, es parla de molts temes. Avui el regidor ha 
parlat de les dades de seguretat, del tema del CAP del Raval Nord, dels APROP i dels 
desnonaments que patim en el districte, dels usos dels lavabos públics, que es poden 
veure perfectament quines són les tendències i quan més s’utilitzen, de l’institut escola 
de la Barceloneta, que en parlarem més endavant, gràcies a la proposta que fa 
Esquerra Republicana, que ja els avanço que votarem a favor, i la col·laboració que té 
amb el tarannà dels partits de l’oposició. L’oposició sempre porta propostes 
constructives, però això es pot acabar si el Govern no fa aquestes propostes i hàgim 
de ser una miqueta més durs en els nostres argumentaris. 



La veritat és que en quaranta-dos pàgines que ens presenten en l’informe es poden dir 
moltes coses, però no amb tota la profunditat que seria necessària. Jo els emplaço 
que potser seria millor tractar pocs punts però més desenvolupats i no tants punts poc 
desenvolupats. Perquè hi ha una frase en castellà que m’agrada molt repetir: «quien 
mucho abarca poco aprieta».       

Com que al llarg del plenari parlarem de temes que són importants des de Ciutadans, 
però que també són importants per als ciutadans de Ciutat Vella, com són habitatge, 
educació, sensellarisme i altres temes que durem a terme en la part d’impuls i control, 
me centraré en temes que crec que vostè ha parlat, que són importants i que hem de 
defensar entre tots. 

El tema de la salut, és sorprenent que només parli del Cap Raval Nord; és una victòria 
de la plataforma i dels ciutadans, no de vostès, recordin-ho, eh? És una lluita que 
porten ells, que vostès han posat més pals a les rodes que ningú. Però, bé, ja tenen un 
espai i esperem que això satisfaci a totes les parts. Però també s’haurien de plantejar 
què passa amb el CAP de la Barceloneta, què passa amb el CAP del Gòtic. Al final, la 
zona comunitària de l’APROP serà la zona comunitària del CAP Gòtic? Què passa 
amb el CAP de Casc Antic? O l’Hospital del Mar? O què passa amb les persones que 
han d’esperar hores i hores i hores en el CUAP de Peracamps? Si ens posem a parlar 
de salut, són molts temes i molt concrets. 

També hem de parlar de soroll, hem de parlar de neteja, hem de parlar de salubritat, 
de tots els carrers que ens envolten i que vivim en el districte. La veritat és que molts 
d’aquests temes són molt repetitius. Potser el que haurien de fer és que, en comptes 
de convocar el Consell Sectorial de Salut una vegada l’any, es convoqués més sovint 
per poder parlar dels temes amb més profunditat. D’aquí l’emplaço que això es pugui 
dur a terme. 

Un altre tema que per a Ciutadans és molt important i que en el fons és dels que fan 
que el districte estigui millor, que tingui comerç, que hi visqui gent, és el tema del 
comerç. I aquí els comerciants…, avui no han pogut venir molts d’ells, perquè estan 
treballant, perquè les seves tendes estan obertes i perquè és Nadal i és l’oportunitat 
que tenen de guanyar els diners que no han pogut guanyar durant aquests mesos amb 
tots els aldarulls i amb tots els problemes de seguretat que hem patit en el districte. El 
Pla de desenvolupament econòmic que vostès van presentar en el passat mandat té 
coses positives i coses que, a dia d’avui, no estan funcionant bé. De fet, tenim la gran 
sort que Barcelona Activa la tenim al districte: aprofitem-la més, espremem-la més per 
tal de donar respostes concretes a tots els problemes econòmics i d’ocupació que 
tenim en aquest districte de Ciutat Vella. 

És per això…, i també els faig una altra petició, que ens presentin tots els projectes 
que fa Barcelona Activa aquí en el districte per conèixer quina és la realitat d’aquests 
projectes, si funcionen, si no funcionen, a quin tipus de públic van dirigits els serveis…, 
més que res perquè així, entre tots, puguem fer polítiques conjuntes d’ocupació i 
d’activitat comercial en un districte que tant ho necessita. 

De fet, ja que parlem de comerç, hauríem de parlar de la campanya de Nadal que ha 
presentat durant aquestes setmanes el Govern municipal. És veritat que encara no 
podem fer una valoració global de tota la campanya, estem començant a entrar a la 
campanya. Però sí que m’agradaria fer unes apreciacions i que, de moment, és el que 
em transmeten els comerciants. I la resposta és que no és positiva. En comparació 
amb altres campanyes, és veritat que ha anat millor, però això no vol dir que el comerç 
estigui content al cent per cent amb la campanya. De fet, les opinions que ens arriben 
és que falta llum, falta decoració de Nadal, falten ajudes per dinamitzar les zones 



comercials i els eixos i falta promoció de les botigues de proximitat. El que ens 
hauríem de plantejar és quin tipus de propostes o quin tipus d’ajudes hem de fer per 
ajudar a l’activitat comercial del nostre districte, perquè no són especuladors, són 
persones que viuen i treballen al districte i fan tot el possible per millorar el dia a dia 
dels carrers. És veritat que… Espero que en el pròxim plenari ens faci quatre línies de 
com ha anat la campanya de Nadal i així poder parlar més obertament, amb dades 
formals, del que ha implicat aquesta campanya. 

Com ha fet el company d’Esquerra, jo també parlaré de l’espai públic de Vázquez 
Montalbán, rambla del Raval i Salvador Seguí. Jo crec que aquest espai era un espai 
molt demandat pels veïns, no només pels veïns que hi viuen, sinó també pels que 
tenen comerços i pels que passegen per allà. I jo crec que aquestes obres no han 
tingut gens de consens. Vostès poden dir i poden dir obertament que han tingut un 
gran consens, que han sigut capaços d’obrir espais que no hi eren. Doncs, la veritat és 
que no crec que els veïns ni de Salvador Seguí ni de rambla del Raval estiguin gaire 
d’acord amb la situació que estan patint. Els veïns de rambla del Raval no estan 
contents tampoc per les obres que s’han fet, perquè el joc infantil dona a la circulació 
dels cotxes; això fa que els infants no estiguin protegits si passa alguna cosa. Les 
taules de ping-pong que hi ha a Vázquez Montalbán s’utilitzen per fer de tot menys per 
jugar a ping-pong. O que, per exemple, la zona de bancs de la rambla del Raval 
s’utilitza per a botellón i no com a espai veïnal.  

I com aquesta obra moltes altres obres. Per exemple, la de Voltes d’en Cirés. Quan 
parles amb els usuaris del Centre Cívic Drassanes et diuen que la plaça és molt maca, 
però que les activitats que es duen dins de la plaça no són del tot positives. Potser ens 
hauríem de plantejar dinamitzar millor aquesta zona. 

O, per exemple, Arc del Teatre - Lancaster, que ja han tirat la mitgera que feia de mur 
entre els patis d’illes i el carrer i que ara estan al descobert amb la possibilitat que 
moltes persones entrin per tenir conductes incíviques dintre dels patis d’illa dels veïns. 

I ja per acabar i per no allargar-me més, m’agradaria parlar del Pla de veïnatge o, com 
vostè l’ha anomenat, «dades d’estiu a Ciutat Vella». És un dels temes que més 
importància té, perquè, al final, és el que regula una miqueta totes les dades d’espais 
públics i totes les accions que es duran a terme al llarg de l’any. Però és veritat que 
aquest estiu ha sigut un fet molt important, un fet que ha preocupat moltíssimes 
persones que viuen i treballen, perquè no podem dir que les dades hagin sigut 
positives. Només dir que ens agradaria que aquest Pla de veïnatge per al proper estiu 
el debatéssim aquí al plenari i també en el Consell per tractar tots junts les propostes i 
accions que es duran a terme a l’estiu. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. 

Avui hem començat amb un minut de silenci pel jove assassinat, i jo no puc començar 
d’altra manera que lamentant la mort d’una veïna, que no vull que quedi invisibilitzada, 
la Pepa Montoya, una veïna d’uns vuitanta llargs que va ser envestida per un patinet a 
l’alçada de Joaquín Costa - Peu de la Creu. El patinet va fugir; la dona va arribar en 
coma a l’hospital i, passades quaranta-vuit hores, va morir. És ben segur que la seva 
família, les seves amigues del Casal Tarradellas, fins i tot els botiguers i botigueres 
que cada dia saludava quan anava a fer les seves compres la trobaran molt a faltar. És 
molt injust que als nostres carrers, per manca d’una regulació molt més exhaustiva per 



a aquests ginys, tinguem la nostra gent gran atemorida, i els que no són tan grans, 
també, infants que creuar la plaça dels Àngels per anar a l’escola els fa por.  

Exemples de vides truncades us diré uns quants per veure si en preneu consciència. 
Veí del carrer Notariat, amb les dues cames amputades per patinet fora de control. A 
aquest senyor els patinets li han tret la il·lusió de viure, viu en una finca sense 
ascensor i cada cop que ha de sortir de casa seva la dona ha de buscar l’ajut d’algú 
per poder-lo baixar. Un home atrapat a casa seva per la culpa d’irresponsabilitat 
d’alguns.  

Veïna del carrer Pintor Fortuny, mitjana edat, una veïna que, degut a un altre cop de 
patinet, va tenir una lesió al taló d’Aquil·les. Desconec si algú de vosaltres té noció del 
que representa una lesió al taló, però, per al vostre coneixement, més d’un any de 
recuperació quasi sense posar el peu a terra. Aquesta veïna va perdre la seva feina.  

Una botiguera i veïna del carrer Elisabets, envestida aquesta vegada per una bicicleta 
contra direcció, resultat: malucs trencats, negoci tancat un temps, zero ingressos. 

I, per acabar, recordar-vos el missatge que us vaig enviar al xat que compartim els 
portaveus: senyora d’avançada edat envestida per patinet elèctric, que la va deixar 
ben estabornida al terra. 

Senyor regidor, no em serveix que vostè em digui que la solució la té la DGT, que 
també, però mentrestant què fem? Deixem que vagin matant gent als nostres carrers? 
No han creat un decret pel qual no es pot patinar de deu de la nit a set del matí per la 
plaça dels Àngels i voltants? Doncs, fins que no hi hagi una manera de regular aquesta 
bogeria, ampliï el decret les vint-i-quatre hores a tot el districte. Un decret que ha fet 
aigües per tot arreu. Sabeu que jo visc a menys de cent metres de la plaça dels Àngels 
i es pot considerar que casa meva està dins del perímetre del que es pot anomenar 
entorn de la plaça, allà no hi ha cap senyalística de la prohibició, els veïns i veïnes no 
són coneixedors d’aquest decret. Haureu focalitzat la campanya per l’altra banda de la 
plaça, altre cop segmentant els veïns i fent-nos sentir alguns de primera, segona o 
tercera classe, segons convingui. 

Canviem de tema i repassem barris. El passat Consell de Barri Gòtic va sortir, per part 
dels veïns, una preocupació per la deixadesa que pateixen alguns dels espais públics 
que alhora són zona de jocs dels infants del barri. Però no és una problemàtica només 
del barri Gòtic, aquesta problemàtica, com bé ja han dit altres companys, s’estén a 
altres barris del districte i tenim uns parcs infantils precaris on la neteja, el 
manteniment dels jocs i la cura del verd està a anys llum de ser un bon lloc per créixer 
els nostres infants.  

Heu posat el punt de mira en una escola del districte i tenim molts més centres que 
hem de tractar equitativament. També hem observat com és difícil treure una pilona 
que genera una molèstia diària per a uns veïns del carrer Ample. Aquests veïns, des 
de la queixa, diguem-ne, oficial i dir que se’ls solucionaria, arrosseguen més de 
seixanta nits sense descansar.  

Al barri del Raval, com ja us han dit infinitat de vegades els veïns i les veïnes, la 
sensació de brutícia i de mala praxi en la recollida d’escombraries és depriment. 
Senyor regidor, com porta això d’aixecar-se cada matí i veure’s etiquetat en una foto o 
en un munt de brossa al carrer Salvador Sant Antoni Abad? Viure rodejat de tanta 
porqueria no és bo ni per a la salut física ni per a la mental.  



Al Consell de Barri del Casc Antic, els mateixos veïns van fer de digna oposició, ells 
solets van ser capaços de despullar el seu propi partit i la seva ideologia. Qui ho anava 
a dir fa cinc anys quan una plataforma ciutadana, una plataforma formada per 
moviments socials i veïnals decideix presentar-se a les eleccions el 2015 proposant 
alhora una rebel·lió democràtica a Barcelona? Hauria mort algú si en aquell Consell de 
Barri del Casc Antic vostè, senyor regidor, hagués estat el Jordi Rabassa de fa més de 
cinc anys que amb una samarreta reivindicativa s’hagués dirigit als veïns dient-los: 
«Jo, com a regidor de Ciutat Vella, com la màxima autoritat d’aquest districte, declaro 
Ciutat Vella districte insubmís a la llei mordassa. Tot i que m’acusin de prevaricació, jo 
no signaré cap multa que cregui que és injusta.» Però, després de cinc anys de 
reapropiar-vos de les institucions, com abanderàveu, ens trobem un regidor a dies 
amb més camises i menys samarretes, cada cop més institucionalitzat i menys 
reivindicatiu. Dèieu que havíeu vingut a canviar la política i no heu canviat res.  

Li recordo que companys meus, aquells que volíeu treure de les institucions perquè 
eren la casta, estan en presó per donar l’oportunitat a la ciutadania de ser una mica 
més lliures. I, amb tots aquests arguments, queda palès que ja és hora que caiguin les 
caretes: vostès, els que volien canviar el món, signen multes provinents de la llei 
mordassa. I no és qüestió de ser partícips de la cursa de la valentia, és qüestió de 
lluitar pel que un pensa i que les institucions no li facin canviar el pensament.    

Respecte al Consell de Barri de la Barceloneta, és com el dia de la marmota. Tan 
difícil és millorar una mica la vida dels veïns i veïnes de la Barceloneta? 

Ja que som a les portes del Nadal, intentaré fer una preanàlisi de la campanya 
nadalenca. No faré com vostès que em colen en aquest informe una explicació sobre 
el casal d’estiu per a joves amb risc d’exclusió, quan l’oposició ens vàrem assabentar 
de rebot i ho varen passar de puntetes a l’Audiència Pública del 19 de setembre. Una 
iniciativa que a dia d’avui no sé encara per què ens la vàreu amagar d’inici. Crec que 
aquest punt hauria d’haver estat explicat en l’informe del regidor del Consell Plenari 
anterior. Tot i això, molt d’acord que una llei injusta, hipòcrita, d’estrangeria, que no 
compartint, ens porta a aquestes situacions difícils a vegades de poder gestionar ni 
que sigui des d’una ciutat diversa, cosmopolita, transgressora, com és Barcelona.  

Però tornem al Nadal. On ha estat la interlocució amb els comerciants o amb el 
veïnat? Perquè és molt trist, i aquí interpel·lo el seu soci de govern, el PSC, que varen 
anunciar a bombo i plateret una supercampanya de Nadal plena de brilli-brilli, i el que 
ens hem trobat és un comerç ofegat d’endeutament amb el tema de les llums de 
Nadal, carrers que gratuïtament les tenen penjades, o carrers que pel simple fet de ser 
part d’un recorregut tenen quatre arcs penjats, i als mateixos eixos comercials d’aquell 
territori ni tan sols se’ls ha informat. Ens trobem veïnes autoorganitzades que han 
decidit, davant la manca de llum als seus carrers, posar ponsèties a les seves 
balconades. Potser estaria bé donar les gràcies públicament a aquest veïnat que on no 
arriba l’Administració arriben elles, perquè us he de confessar que l’autoorganització 
als nostres carrers ja existia abans que arribéssiu. Un veïnat que desconeixeu a dia 
d’avui i que té un potencial increïble, perquè, tot i que ho negueu constantment, només 
governeu per un model de ciutadà en concret, no sortiu de la vostra zona de confort i 
acabeu relacionant-vos tan sols amb aquell veïnat que és afí a vosaltres. Heu generat 
malentesos amb els comerciants, tracteu a uns o a altres amb major o menor cura. 
Heu il·luminat la rambla del Raval, per posar-vos un exemple palpable, sense 
comunicar-ho als comerciants del territori ni a l’eix comercial al qual pertanyen. Serà a 
costa d’apujar les taxes a les terrasses d’aquells comerços?  

I parlant de les noves taxes de terrassa, no pot ser que en una època de clar retrocés 
del consum l’Ajuntament abandoni el sector de la restauració tractant tot el grup com 



els Rockefellers de la ciutat. Un sector que dona vida a la ciutat, dinamitza l’economia i 
ens ajuda que els carrers siguin més segurs. 

El president agraeix les intervencions i dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bé, no sé per on començar. En tot cas, començo pel final. Em sorprèn que em parli de 
la manera com vesteixo; vostè i jo no ens coneixíem fa cinc anys. A mi com a activista 
també m’han multat i més coses, i sé què és estar on estaven les veïnes del Casc 
Antic i ara sé el que és estar aquí. Jo convido que em digui vostè quants alcaldes de 
Catalunya no firmen les multes que els porten els seus cossos de policia, quants, del 
partit que siguin, m’és igual. 

I, després, absolutament tot el respecte i absolutament tota la injustícia de les 
persones que estan a la presó que són presos polítics i que no han d’estar a la presó i 
que han d’estar a casa, sens cap mena de dubte, tota la solidaritat. 

Respecte a la il·luminació de la rambla del Raval o del Nadal, miri, les il·luminacions 
del Nadal es fan a petició de les associacions i dels eixos comercials i l’Ajuntament el 
que fa és pagar una part d’aquesta il·luminació, mentre que l’altra part la paguen ells. I 
són les associacions de comerciants que ho demanen i que presenten un projecte 
aquelles, doncs, que se’ls aprova i que l’Ajuntament paga el que ha de pagar. 
Concretament a la rambla del Raval, per exemple, com que això no va passar, el que 
ha fet l’Ajuntament, el Districte, és pagar-ho absolutament tot, al cent per cent. Per 
tant, hi ha hagut il·luminació a la rambla del Raval i a altres llocs de Ciutat Vella perquè 
el Districte hem pagat el cent per cent de la il·luminació de Nadal, com, per exemple, 
en altres llocs, però diguem que a la rambla del Raval concretament ha sigut assumit 
directament des del Districte perquè crèiem que era important fer-ho. 

Com que heu dit moltes coses i és complicat contestar en set minuts… Mirin, aquí ens 
expressem com volem i no hi ha cap mena de problema. El fet de no posar segons 
quina llengua i no posar el castellà, en aquest cas, en els cartells del Districte no vol dir 
que s’estigui excloent ningú ni que s’estigui discriminant una llengua. El que s’està fent 
senzillament és apel·lar els veïns i les veïnes en altres llengües que també 
majoritàriament entenen. I és cert que no arribarem mai al cent per cent de les 
persones i que hi haurà gent que podrà ser que no entenguin el cartell que hi hagi. 
Però no confonguin no posar una llengua amb discriminar-la. Són coses moltes 
diferents. 

Respecte al CAP del Raval Nord, sens dubte és una victòria dels veïns i de les veïnes i 
de ningú més, perquè les persones que estem treballant per a l’Administració pública 
el que hem de fer és tenir les orelles parades i escoltar què és el que diuen els veïns i 
les veïnes, i si ells i elles no haguessin tirat endavant amb la seva reivindicació, els 
polítics segurament, molts polítics, no haurien seguit endavant amb les negociacions. I 
està bé que això ho reclami un grup com Ciutadans, que, si no m’equivoco, ben 
poques vegades va assistir als debats que va fer la plataforma del CAP del Raval Nord 
en l’anterior mandat. En tot cas, fantàstic que siguin les victòries dels veïns i de les 
veïnes, sens dubte, i no pas dels partits polítics. 

Respecte al sauló o no sauló de Salvador Seguí, el que hi ha és un terra que és 
compacte; per tant, no és sauló, no es pot «escarbar», malgrat que «s’escarbi» una 
mica, però no és el sauló del Pou de la Figuera, per exemple, que aquest sí que es pot 
«escarbar». I el que es diposita al damunt, siguin xeringues o sigui el que sigui, es 
queda al damunt, exactament igual com es quedaria amb el cautxú, d’acord? Per tant, 



no hem volgut fer un sauló absolutament tou, sinó que l’hem volgut fer compacte 
perquè allò que hi hagi es vegi i no estigui amagat, que em sembla que és encara més 
segur. I, a més a més, hi ha un altre tema, que és que el sauló no xucla i en episodis 
de pluges torrencials creiem que és important que hi hagi un terra que xucli l’aigua. Per 
tant, de totes maneres, veiem com funciona, veiem si s’han de fer canvis, si s’han de 
fer canvis, més endavant, podem fer-los, però aquí hem primat la seguretat i que no es 
pugui «escarbar» i que no hi hagi coses que no volem trobar a sota de la sorra. 

D’acord, urgència a modificar la LAU, sens dubte. Jo ho transmetré a qui calgui, al 
grup parlamentari que està a Madrid i allà on sigui, i per part meva, doncs, ho 
transmetré les vegades que sigui. 

Respecte al menjar de la gent gran, als «Àpats en companyia», s’han fet diverses 
auditories, aquesta setmana també s’està fent seguiment, s’han incorporat 
modificacions, i esperem seguir treballant per controlar l’empresa que presta el servei i 
que es vagi millorant, d’acord? En seguirem parlant, segur. 

Respecte al Consell Sectorial –vaig saltant els partits, eh?, perquè, si no, és una mica 
desordenat això– de Salut que es faci més d’una vegada l’any, d’acord, mirem-ho, es 
pot fer i podem pensar quin ordre del dia, però, sí, no hi ha cap mena de problema. I 
aviat tindrem el Consell d’Economia, que vam formalitzar en el darrer plenari i en el 
qual hi haurà tota la part del Pla de desenvolupament econòmic i del Pla de 
desenvolupament comercial i podrem donar compte de tot el que hi ha. 

Respecte a la llum, doncs, això, s’estan fent també auditories per incrementar la llum i 
hi haurà modificacions i hi haurà increments, sens dubte. 

I, després, vostè també preguntava, senyora Chacón, per què no vam explicar, per 
exemple, el casal d’estiu de joves, doncs, perquè hi ha coses que es treballen i es fan 
amb discreció, hi ha coses que no cal publicitar i hi ha coses que de vegades el que 
hem de fem és treballar-ho a la interna, com d’altres coses que també estem fent que 
creiem que no val la pena…, no és que no valgui la pena, sinó que no cal publicitar-
les, sinó que el que hem de fer és treballar, treballar-les bé, treballar-les amb discreció. 
Hi ha temes que són més o menys candents, o més o menys problemàtics a l’hora de 
tractar-ho en mitjans o, a vegades, de fer-ho públic, i, doncs, ho treballem amb 
discreció i mesos després expliquem com ha funcionat i com ha anat. I seguim 
treballant amb temes referents, doncs, a joves del mateix estil, que s’estan duent a 
terme i que més endavant també explicarem. 

El president obre el segon torn de paraula dels grups municipals. 

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Gràcies, president. Aristòtil deia una frase que era que no fa falta que un govern sigui 
perfecte, que es necessita un que sigui pràctic. I permetin-me dir-ho, que vostès no 
són perfectes i esteu demostrant, doncs… Deia això i que vostès de perfectes no en 
tenen re, de moment, del que hem vist fins ara, del que hem pogut copsar, i del que 
hem pogut copsar pràctics tampoc.  

Jo, mira, us faré una crítica que espero, regidor, que se l’agafi de forma constructiva, 
és dura, però de forma constructiva: facin el favor de governar; una cosa és una 
pancarta que ens agrada a tots, mira, a mi també m’agrada la pancarta, però l’altra és 
saber estar en una institució i governar, d’acord? I us ho dic perquè aquests últims 
mesos he trobat una desorganització brutal dins del seu Govern –dins del seu Govern– 
que sou deu consellers dels disset, d’acord? Convoqueu, desconvoqueu consells. 



L’altre dia un conseller no es va presentar a presidir un consell d’equipament. Aquell 
dilluns es va convocar un Consell d’Habitatge que després es va desconvocar. O sigui, 
de fet, ens esteu tornant bojos als consellers de l’oposició i al veïnat. I si ens torneu ja 
bojos a nosaltres, als consellers de l’oposició, que ens deveu respecte institucional i 
ens tracteu així, jo no em vull imaginar amb el veïnat què passa. 

Després, què més? No es fan tasques de supervisió de contractes i licitacions 
adjudicats al districte i això fa que passin coses com la del menjador social. I una altra 
cosa també, i molt important, no es fa avaluació de polítiques i anem totalment 
desencaminats en aquest districte. La veritat, nosaltres estem sent propositius i fins i 
tot des de l’Ajuntament de Barcelona estem presentant moltes propostes per al 
districte de Ciutat Vella, com, per exemple, tancar la seu de la Policia Nacional a Via 
Laietana i fer un centre de memòria històrica. També hem presentat dotar les places 
del Pou de la Figuera i Folch i Torres d’un pla específic que inclogui mesures de reforç 
policial, agents cívics, educadors de carrer, etcètera, amb l’objectiu de millorar la 
seguretat i convivència des d’un punt de vista transversal. I també vam presentar que 
s’estableixi un calendari d’execució real de la reforma de la Rambla. Però és que, si 
vosaltres no feu el favor de seure i governar i posar-vos a lloc, nosaltres no podem fer 
re. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Li respondré, senyor regidor, al que m’ha dit. Primer, no el coneixia fa cinc anys, ni 
molt menys, però, com vostè diu als consells de barri, ara surt en els mitjans de 
comunicació i, si tirem d’hemeroteca, alguna foto seva podem tenir de llavors. 

Respecte que no tenim cap alcalde de Barcelona, i tant, perquè les històries eren 
altres, però a dia d’avui tenim vuit-cents alcaldes i alcaldesses imputades, això sí, 
òbviament, l’alcaldessa de Barcelona no, perquè viu en l’equidistància permanent. 

I de les llums de la rambla del Raval, ja sabíem que havien estat penjades 
gratuïtament. El que denunciem és la no comunicació per part de l’Administració als 
comerciants de la zona, com en el carrer del Carme, que també hi han quatre arcs i en 
tota la resta no, i uns comerciants i uns altres, això crea la discrepància.  

I respecte al casal de joves, no és una crítica a no publicitar-lo o no, però m’ha sobtat 
veure’l ara en l’informe del regidor quan podia haver estat en l’informe del regidor 
anterior. 

Moltes gràcies. 

El president agraeix les intervencions i dona de nou la paraula al regidor. 

El regidor 

Només informar d’una nova entrada per part de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, 
aquesta tarda, en un punt de venda de drogues al carrer Boquer, i agrair la feina que 
s’està fent cada dia. 

I després també dir que jo, des de fa un mes aproximadament, cada dilluns publico a 
Twitter la meva agenda pública, en la qual poden veure les persones amb les quals em 
reuneixo i les entitats amb les quals em reuneixo, i podran veure que em reuneixo amb 
tot tipus d’entitats, totalment diferenciades, de tots els barris del districte. 



C) Part decisòria 

1. Preus públics 2020 Ciutat Vella 

El president dona la paraula a la senyora Jessica González perquè exposi aquest 
punt. 

La Sra. Jessica González Herrera 

Bona tarda. Bé, hi ha veïns i veïnes que ja estàveu presents al Consell Ciutadà on s’ha 
presentat; llavors, en els propers dos punts intentaré ser al més breu possible.  

En aquest cas, l’ajust de preus públics que s’està plantejant ara mateix ve donada 
perquè des del 2012 no es feia una revisió dels preus públics i perquè hi havia una 
sèrie de desajustos a nivell d’equipaments a nivell de ciutat que, amb aquesta 
modificació, s’ha volgut, d’alguna manera, equilibrar. 

Actualment, de totes maneres, el 50, 60% continua sent subvencionat, i ja quan anem 
directament als equipaments de Ciutat Vella i com aquesta afectació, diguéssim, tindrà 
en els diferents equipaments o activitats dels espais…, es podrà reflectir que, bé, és 
bastant subtil. 

Grosso modo, es veurà que al districte es mantenen bastant estables en línies 
generals tots els preus, d’acord? Les tarifes dels centres cívics i els casals de gent 
gran, casals joves, projectes Franja i esportius es mantenen. En particular, als centres 
cívics algunes activitats formatives, com cursos i tallers, tindran un increment de 0,13% 
per hora. Després, quant a sessions d’espai, es modifiquen algunes sessions d’espai 
de districte. De totes maneres, evidentment, el criteri que les entitats que treballen en i 
per al districte, les entitats que estan empadronades al districte…, les activitats 
continuen sent gratuïtes. Als casals infantils i Franja, s’afegeixen les tarifes de colònia i 
aquest mateix criteri per al casal de gent gran. Això ja s’estava donant, simplement 
s’incorpora aquest llistat als preus públics, en aquest cas de 13,64 euros. En el cas de 
casals de Nadal i de Setmana Santa, es traspassa el preu per tanda a preu per dia, la 
qual cosa vol ajustar-los una miqueta més a la realitat, i s’estableix un preu genèric per 
al Centre Cívic del Convent i Pati Llimona, per una banda, i una altra per a Barceloneta 
i Drassanes, amb un objectiu que siguin molt reduïts. Al Casal de Barri Folch i Torres, 
bàsicament es fa una modificació de dos tipologies d’espais per equilibrar-ho, un cop 
més, al Centre Cívic Drassanes. En la mateixa línia general que comentava abans, al 
casal de gent gran s’incorpora a la llista de preus el preu de les colònies, que ja 
s’estava aplicant. I el camp de futbol municipal de la Barceloneta, que va seguint la 
pauta marcada per l’Institut Barcelona Esports, té un increment de 0,6%, que és 
bàsicament el que correspon a la pujada d’IPC interanual en totes les tarifes. 

I fins aquí arribaríem a l’explicació de preus públics. 

El president obre el torn dels grups municipals. 

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Gràcies, president. Des del nostre grup municipal entenem que la votació en aquest 
plenari del Consell del Districte no és vinculant, atès que els preus públics els defineix 
la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. 



Creiem que és una proposta bastant conservadora, sense grans novetats, i creiem que 
s’han d’explorar maneres per tal garantir recursos per a entitats gestores, però també 
garantir una tarifació al més social possible. 

Per tot això, ens abstindrem. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, president. Bé, primer, agrair les explicacions que ens han donat els tècnics 
durant els consells d’equipaments i l’explicació que ens ha donat ara la consellera 
tècnica. 

Nosaltres ens abstindrem en aquest punt, ja que el canvi de tarifa no és gaire 
significatiu, però sí que és suficient com perquè ens preocupem una miqueta de la 
tarifació que hi ha en el districte, perquè no podem equiparar els equipaments de 
Ciutat Vella als equipaments de ciutat. I creiem que, si s’han d’equiparar, s’han 
d’equiparar a la baixa, no a l’alta. De fet, des de Ciutadans sabem que aquest augment 
–poc, però augment– va en detriment de les persones que viuen en el districte i que 
utilitzen les instal·lacions municipals. 

També cal dir, i això sí que és un apunt i una crítica constructiva, però una crítica, que 
la situació de molts centres cívics no és l’adequada. Tenim espais que no estan 
adequats per atendre totes les necessitats i totes les activitats i tallers que es duen a 
terme. És veritat que revisant –i després en parlarem– el Pressupost general de 
l’Ajuntament, actualment en el PIM del Districte no apareix cap centre cívic dintre de 
les inversions que es duran a terme. És per això que demanem directament des d’aquí 
que s’incloguin i que es faci una revisió d’aquestes tarifes, però a la baixa, no a l’alta. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

El Grup Municipal Junts per Catalunya no volem ser l’oposició que es dediqui només a 
posar pals a les rodes, però hem de dir que trobem alguna pujada de preu excessiva 
per a la realitat del districte, tot i que la intenció sigui la d’equiparar els preus públics a 
nivell de ciutat. 

Volem agrair, però, que es busquin solucions per a la població més vulnerable o amb 
menys recursos i quedin emparades per a les reduccions també regulades d’una 
equilibrada, no com en altres ocasions.  

Aquesta vegada us donarem un vot favorable, però animant-vos que us impliqueu una 
miqueta més. 

El president dona de nou la paraula a la consellera Jessica González. 

La Sra. Jessica González Herrera 

Simplement comentar que, a nivell d’adequació, que mencionaven això del PIM, tenim 
una línia que serà per facilitar l’accessibilitat als equipaments en general del districte i 
que, evidentment, els centres cívics en formaran part. Prenem nota del que dieu, i ja 
està. 

El president constata que aquest punt ha estat aprovat amb els vots a favor dels 
grups de govern i Junts per Catalunya i l’abstenció d’Esquerra Republicana i 
Ciutadans. 



2. Informar sobre el projecte del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’any 2020 

El president dona la paraula a la consellera Jessica González. 

La Sra. Jessica González Herrera 

Igualment intentaré ser molt breu en aquests quatre minuts. 

Dèiem abans que estem en el punt en què s’han aprovat inicialment els pressupostos 
de l’Ajuntament amb els vots favorables de Barcelona en Comú, del PSC i l’abstenció 
d’Esquerra Republicana, llavors entrem en una fase d’al·legacions, per tant, de 
negociació, i l’aprovació definitiva esperem que sigui el proper plenari de desembre. I 
animo els grups polítics a traslladar aquest desig de posar les necessitats de la 
ciutadania al centre i deixar al costat interessos partidistes i posar-nos a treballar en la 
línia del que deia el regidor abans de posar-nos de manera constructiva a transformar 
la realitat de la ciutadania. 

Aquest pressupost de caire clarament expansiu posa com a objectiu i està alineat amb 
dos objectius del mandat. El primer, la lluita contra les desigualtats socials, 
especialment necessitats en polítiques d’habitatge. En segon lloc, donar resposta a 
l’emergència climàtica a través d’una aposta de la millora de l’espai públic i del 
transport públic. I, en aquest sentit, si la proposta inicial de pressupost s’acaba 
aprovant, estem plantejant un pressupost de 2.971 milions, que representarien gairebé 
320 milions més que el pressupost del 2019.  

En aquest cas, proposem un increment de l’augment del pressupost, perquè entenem 
l’augment per dues vies. Per una banda, pressuposant un augment de l’aportació de 
l’Estat, que avui entenem com a més possible donada la possibilitat d’acord. I també 
major recaptació municipal.  

L’increment d’ingressos a nivell impositiu respon a quatre objectius. Per una banda, 
seguir en la línia de lluita contra el frau fiscal; en segon lloc, la progressivitat, qui té 
més hauria de pagar més, a través d’una adequació i revisió cadastral de l’IBI; la 
fiscalitat verda, qui més contamina hauria de pagar més, amb una nova taxa de 
residus i adequació de l’impost de vehicles de taxes d’àrea verda i blava, i, finalment, 
obtenir ingressos a partir de l’ús intensiu de l’espai públic, que ens afecta especialment 
a Ciutat Vella, per compensar-lo amb l’augment de la taxa turística. 

A nivell general i no entrant en detall per no allargar-nos més, s’ha fet un increment en 
gairebé totes les àrees de la ciutat. I entrant més concretament a Ciutat Vella, parlaré 
dels canvis més significatius que tenim al Districte. 

En primer lloc, tenim el capítol 1, que correspon a totes les despeses de personal. En 
aquest cas, veiem que hi ha un augment del 12%, que va en la línia de consolidar una 
política de recursos humans que venim desenvolupant des del mandat anterior, que ha 
representat entre el 2017 i el 2019 la incorporació de vint-i-cinc persones a plantilla, i 
això fa que deixem d’externalitzar serveis i que hi hagi una millor aproximació als veïns 
i a les veïnes del barri. 

En segon lloc, un aparent descens en l’apartat 4, que correspon a les transferències 
corrents. Aquest canvi que sembla un aparent descens, en realitat, és una reubicació 



de les transferències corrents que s’estaven destinant al Pla de desenvolupament 
econòmic que passaran a ser despeses en béns corrents i serveis. Bàsicament és un 
canvi. Llavors, aquí, accions, per exemple, de desenvolupament econòmic que, en 
aquest cas, entraven per aquesta via simplement passen a formar part del capítol 1.  

Tota aquesta documentació està disponible als enllaços que posem a l’última 
diapositiva, que, evidentment, es penjarà i us passarem els enllaços. Us els podeu 
descarregar en tots els formats que considereu necessaris. I ja ens trobarem també en 
altres espais, que ja avançarem, per negociar els pressupostos participatius. Ja us 
donarem la informació quan correspongui. 

Perdó i gràcies. 

El president agraeix la intervenció i obre el torn de paraula dels diferents grups 
municipals.  

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Gràcies, president. Des del nostre grup municipal, constatem que els pressupostos 
proposats pels dos grups que formen part del Govern els falta l’ambició progressista 
que seria exigible i que demanda la Barcelona actual. Creiem que Barcelona necessita 
un pressupost que sigui ambiciós i de transformació real, amb unes polítiques 
decidides i veritablement progressistes que aquesta ciutat i el món exigeixen. 

Hem fet arribar al Govern les nostres al·legacions. Les nostres demandes i prioritats 
són, primer, un pla vinculat a una despesa social enfocada directament a plans 
d’ocupació i formació a col·lectius actualment expulsats del mercat de treball; segon, 
un pla de xoc contra l’emergència climàtica centrat en la rehabilitació d’edificis per 
reduir el consum energètic; tercer, un pla d’educació per garantir una oferta adequada 
del zero a tres anys i una formació professional adequada a les necessitats laborals i 
que fomenti llocs de treball de qualitat; quart, un pla de mobilitat, un pla per mobilitzar 
fons per augmentar considerablement el parc públic d’habitatges de la ciutat, i cinquè, 
un programa d’inversions de barri per apropar els pressupostos a la gent. I des del 
nostre grup de districte farem tot el possible perquè aquí a Ciutat Vella es tirin 
endavant tres grans projectes, que és la reforma del Pou de la Figuera, les obres de la 
Rambla i l’inici del projecte de la Via Laietana. 

És per això que actualment estem en una fase de negociació del pressupost, que és la 
millor forma d’aconseguir les coses, negociant i parlant, i també és la manera que 
aquest districte obtingui més i millors inversions de les proposades per l’equip de 
govern.  

M’agradaria puntualitzar a la consellera González per la banda dels ingressos, fer-li 
una petita aportació, que és que gràcies a la proposició d’Esquerra Republicana al 
plenari d’octubre tindrem un recàrrec de l’impost turístic que ens permetrà, per la 
banda dels ingressos, afegir 100 milions d’euros més al pressupost, d’acord?  

I per aquest motiu, doncs, ens abstindrem en aquesta votació. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 



Gracias, presidente. Bien, la presentación de estos presupuestos, el documento nos 
ha llegado esta mañana, cosa que, al final, si ustedes quieren que trabajemos 
conjuntamente, los documentos se han de facilitar mucho antes de lo que los hemos 
recibido. La verdad es que aquí agradecer al equipo económico de mi partido que nos 
haya ayudado a todos los distritos, concretamente a nosotros, para entender los 
presupuestos, ya que no es fácil entender unos presupuestos y menos entender unos 
presupuestos de distrito que tienen tantas partidas y tantos gastos e ingresos. 

La verdad es que ustedes prevén que los ingresos, a través de las transferencias del 
Estado y las transferencias de la Generalitat, aumenten. A día de hoy no tenemos un 
gobierno estatal, el presupuesto de la Generalitat está prorrogado, con lo cual los 
ingresos que ustedes hablan y dicen que van a tener no es seguro que los tengamos, 
y si puede que haya estos ingresos, puede ser que lleguen a mediados de año, con lo 
cual los ingresos que ustedes tienen previstos no llegarán.  

Y la verdad es que nos sorprende que muchas de las partidas presupuestarias…, a 
nivel general aumentan algunas, algunas no aumentan lo suficiente dada la situación 
real que vivimos en nuestra ciudad y concretamente en el distrito. Y también hemos de 
tener en cuenta que el escenario que se plantea en Barcelona durante este 2020 es de 
desaceleración y de inestabilidad política, con lo cual yo creo que al final lo que 
tenemos que hacer es fomentar las partidas económicas destinadas al comercio y al 
empleo, a un empleo estable y de calidad. 

Hoy votamos en contra de los presupuestos de toda Barcelona, pero es que, si 
entramos en detalle del presupuesto del Distrito, un presupuesto que la verdad es que, 
cuando analizas partida a partida y la comparación con el presupuesto anterior, del 
2018, nos sorprende que muchas de las partidas que ustedes hoy se vanaglorian 
diciendo que han aumentado en el Distrito disminuyen, como, por ejemplo, eliminan la 
partida presupuestaria dedicada a la promoción del habitatge social, cosa que luego 
tendremos…, y que las partidas de participación y promoción de la juventud, de 
comercio y de civismo disminuyen lo suficiente para reducir el presupuesto del Distrito 
en medio millón de dinero en diferentes partidas presupuestarias. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. Agraeixo la informació i la predisposició a informar sobre el 
projecte del pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020. 
Personalment, trobo molt absurd votar un «informar», però, com tota part decisòria, 
haurem de votar. És aquestes coses absurdes que ens porta la mateixa Administració i 
que no som capaços de transformar. 

Inicialment, el Grup Municipal de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona 
tenia un clar posicionament de votar totalment en contra d’aquests pressupostos. A 
nivell de Districte, hem de dir que no ens agrada la poca inversió vers la dona que es 
fa al districte, no ens agrada que es rebaixi la partida pressupostària d’atenció a les 
persones discapacitades i, per ser el districte amb més percentatge de persones 
d’origen divers, la partida pressupostària per a la promoció la convivència i la 
interculturalitat la trobem ridícula. 

A nivell de ciutat, ens trobem uns pressupostos que d’inici no vàrem poder acceptar, ja 
que presenten un augment dels ingressos que valorem que és irreal. Des de la política 
responsable no es poden posar als pressupostos xifres que no són certes, com 



preveure 20 milions d’euros d’ingrés pel cobrament del nou recàrrec sobre la taxa 
turística que encara no està en tramitació, 18 milions d’euros per una nova taxa 
domiciliària de residus en procés, l’augment fins a 83 milions d’euros més en les 
transferències de l’Estat de l’any que ve, quan potser aquesta xifra està condicionada 
al paper que facin a Madrid.  

Quant a la despesa, és un pressupost continuista sense cap ambició i, el que és més 
preocupant, un pressupost que no ofereix oportunitats de créixer en els seus ciutadans 
i ciutadanes, com ha dit el company d’Esquerra. Actualment, ens trobem en una 
situació dialogant i negociant, principal eina d’èxit d’una política tan dividida com és 
l’actual. I, des de Junts per Catalunya a Ciutat Vella, confiem que les aportacions i 
al·legacions que el nostre grup municipal està fent en la millora dels pressupostos 
arribin a materialitzar-se. 

Barcelona necessita un pressupost útil per a la ciutat i els seus ciutadans. És per 
aquest motiu de no comprometre aquestes negociacions que el nostre posicionament 
en aquest Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella serà l’abstenció. 

El president agraeix les intervencions i declara que s’aprova aquest punt amb els vots 
a favor dels grups de govern, l’abstenció d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya 
i el vot en contra de Ciutadans. 

3. Reglament del Consell de la Gent Gran de Ciutat Vella 

El president dona la paraula a la senyora Arteaga perquè exposi aquest punt. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, president. Aquest reglament que us presentem avui per a la seva aprovació 
va estar realitzat el mes de febrer i portat al Consell de la Gent Gran del passat mes de 
març. Com diu el preàmbul, el districte i ciutadania, som conscients que la participació 
de tots els veïns i veïnes és la base per construir societats plenament democràtiques, 
lliures i solidàries. I el Consell és un dels instruments necessaris perquè es puguin 
discutir, analitzar, proposar i desenvolupar conjuntament accions concretes que ajudin 
a millorar la qualitat de vida de les persones de Ciutat Vella en tot allò que tingui a 
veure amb l’àmbit de la gent gran. 

Estem plenament convençuts que qui ha de tenir la paraula en allò que afecti les 
persones grans són justament les persones grans. Espais com aquest Consell són un 
clar exemple. És per aquest motiu que volem promoure la participació de les persones 
grans en la vida de la ciutat. Els beneficis de sentir i d’escoltar les persones grans són 
indubtables per a una ciutat. El nostre compromís sempre és escoltar i respondre allò 
que se’ns interpel·li i comprometre’ns en les accions proposades que siguin factibles 
de portar a terme. Per això el Consell Municipal de les Persones Grans és una gran 
oportunitat. Volem que Barcelona i Ciutat Vella continuï i millori com a ciutat amiga de 
les persones grans promocionant l’envelliment actiu, fomentant el benestar físic i 
emocional, així com la seva seguretat, i facilitant la participació real i efectiva com a 
ciutadans i ciutadanes de ple dret. 

El Consell Sectorial de la Gent Gran del Districte té aquesta ocasió. Després de dos 
mesos, vam tancar el període d’aportacions i van haver-hi dos aportacions referents a 
les funcions del Consell. Una d’elles va ser que les persones grans del districte volen 



participar en el Consell per opinar i poder decidir sobre la millora de les condicions de 
vida d’ells i dels seus veïns. La segona va ser que consideren que és un espai de 
treball que els permeti, més enllà d’interlocutar amb l’Administració, poder treballar 
conjuntament aspectes i temes sobre el fet de ser una persona gran al districte. 
Destacar també que aquestes esmenes van ser aportacions de les mateixes entitats 
del districte.  

Aquest reglament és un marc de treball que regula el Consell com a òrgan consultiu i 
de participació ciutadana. Aquest marc que avui us presentem especifica des de qui 
pot ser membre i quins drets i deures té, quants cops es reunirà, la possibilitat de 
creació de comissions de treball sobre temes que sorgeixin, etcètera. Hem intentat que 
aquest reglament abasti tots aquests aspectes del funcionament ordinari i extraordinari 
del Consell.  

I m’agradaria afegir que nosaltres som els que vam parlar de les queixes dels mateixos 
usuaris dels «Àpats en companyia» en l’anterior Consell de la Gent Gran, i va venir la 
mateixa empresa a donar explicacions. Els recordo al Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana, que vostès hi eren, que a dia d’avui els mateixos usuaris dels àpats ens 
han comunicat que ha millorat el menjar, i nosaltres continuarem controlant els àpats 
de les nostres persones grans del mateix districte, perquè ens preocupa molt. 

Gràcies. 

El president agraeix la intervenció i obre el torn dels diferents grups municipals. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

L’informe que ahir va presentar la regidora de Salut i Envelliment, Gemma Tarafa, 
decisió [#donada1.41.40] al vostre Ajuntament de Barcelona, i la gerent de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell, evidencia que la població de més de 
cinquanta-quatre anys a la ciutat ha marcat uns rècords amb prop de 350.000 
persones, que representa un 21% de la població.  

Un dels punts més destacats, sensació de soledat, que manifesten el 30%, així com la 
vulnerabilitat econòmica. El 40% de les dones d’edat avançada i el 30% dels homes 
arriben amb dificultats a final de mes.  

Per tant, vistes les dades que es van presentar ahir mateix, considerem de gran 
importància el debat d’aquest reglament i, per tant, no entenem per què s’ha trigat tant 
des del mandat anterior a portar-lo a plenari. 

Nosaltres, tal com està plantejat ara mateix, ens abstindrem, alhora que demanem al 
Govern del Districte que aturi la tramitació d’aquest reglament i obri el debat a un nou 
Consell de la Gent Gran d’aquest mandat per tal d’actualitzar-lo amb noves necessitats 
i poder participar tots els grups activament en l’elaboració i el procés d’esmenes per tal 
d’enriquir-lo. 

Gràcies. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 



Gràcies, president. Bé, en aquest punt que ens trobem farem la mateixa demanda que 
fa el grup d’Esquerra Republicana: els emplaço a posposar l’aprovació d’aquest 
reglament, tenint en compte que les esmenes que es van dur a terme es van fer en el 
final del mandat passat, potser hauria estat millor emplaçar-ho a aquest nou mandat i 
així començar de nou i de zero des del Consell. 

La veritat és que ens abstindrem en el moment en què ens trobem perquè hi han 
algunes funcions i alguns punts que són contradictoris entre si, amb la qual cosa 
creiem que un reglament ha de ser clar, concís i concret. 

La veritat és que el que, personalment, m’agrada del Consell de la Gent Gran és que 
és un dels consells on més persones hi participen, al que més gent gran ve, i això és 
una sort, no els podem menystenir, a la gent gran del nostre districte. La veritat és que, 
cada vegada que venen i expliquen les activitats que fan en els diferents casals, 
m’omple d’orgull de formar part d’aquest districte, més que res perquè, al final, són les 
persones que explicaran el passat al futur, no?, als nens que tenim ara a les escoles. 

La veritat és que, per a nosaltres, el Consell de la Gent Gran hauria de ser un espai on 
es tractessin temes relacionats directament amb la gent gran, però també 
indirectament, com pot ser l’educació, com pot ser la memòria històrica o com poden 
ser temes com habitatge, salut i altres tants temes que podem treballar conjuntament. 

La veritat és que aquí sí que els faig una demanda, com no podria ser d’una altra 
manera, i és que es publicitin molt més les activitats que es fan des del casal, perquè 
l’altre dia, el Dia de la Violència contra les Dones, es va fer una obra de teatre en el 
Casal de la Mediterrània, a la Barceloneta, i no va ser suficientment publicitada, i, pel 
que m’han explicat, va ser una de les millors obres que han pogut fer explicant la 
realitat que pateixen les dones en tot el districte i a tota la ciutat. La veritat és que 
promocionar totes aquelles activitats, com les obres de teatre, la revista del Casal 
Mediterrània i tantes i tantes activitats, hauria de ser una prioritat per al Districte. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Un dels trets característics per excel·lència de Junts per Catalunya és que som gent 
d’ordre, i és per aquest motiu que els reglaments els trobem una eina indispensable 
per al bon funcionament de qualsevol òrgan. 

Analitzant el reglament que avui ens proposeu, trobem que ha estat un reglament poc 
reflexionat, lent en el temps i amb nul·la participació de l’oposició. Els membres del 
Consell trobem que la participació pot quedar hiperrepresentada per un conjunt 
d’actors secundaris, quan al Consell de la Gent Gran la finalitat és la participació de la 
mateixa gent gran. I posats a hiperrepresentar, potser he trobat a faltar un 
representant dels eixos comercials, que serien part important de l’èxit del programa 
Radars si estigués instaurat al districte. 

Com podeu veure, això denota un fer de les coses amb molta confusió. El primer punt 
de l’article 6, «Cessament dels membres del Consell», on diu «pot ser causa de 
cessament d’una persona membre del Consell la manca d’assistència no justificada a 
dues sessions seguides o quatre d’alternes en un període de tres anys», contradiu el 
punt 2 i 14 de l’article 4, on exposa que aquests càrrecs seran renovats cada mandat 
municipal sens perjudici a poder ser tornats a designar. Si el Consell Sectorial de la 
Gent Gran es convoca mínim un cop l’any, que és així, que no ens enganyem, que 



entremig ens trobem amb les comissions de treball, les comissions permanents, les 
taules de gent gran a cada barri, si els mandats municipals tenen una durada de 
quatre anys, quatre sessions alternes en tres anys… Hi ha de tot una mica un nus que 
serveix per expulsar puces i deixar el reglament bastant obert perquè cadascú s’agafi 
al punt que més li convingui per defensar el seu propi interès.  

Exposat tot l’anterior, ens abstindrem, tot sabent igualment que el reglament acabarà 
aprovant-se. 

El president dona de nou la paraula a la senyora Arteaga. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz  

Gràcies. Volia recordar que el Consell de la Gent Gran es va fer el 2019 i es va 
presentar l’esborrany del reglament i es va obrir un procés per recollir esmenes, que 
es va deixar uns quants dies per poder presentar-les les entitats, la mateixa gent gran i 
els mateixos partits polítics. 

El procés de participació ha existit. Hi ha hagut temps suficient per presentar 
propostes, i l’oposició, com tothom, ha tingut el seu espai. 

Ara estem davant d’un document definitiu. De ben segur que la seva aplicació ens 
portarà a veure futures millores, que ja treballarem conjuntament amb vostès. I es pot 
convocar el Consell de la Gent Gran dos vegades a l’any, no necessàriament ha de 
ser una vegada. 

Gràcies. 

El president dona la paraula al representant d’Esquerra Republicana de Catalunya.     

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Volia recalcar el tema dels «Àpats en companyia», és una autèntica vergonya el que 
esteu fent amb la gent gran. 

Gràcies. 

El president dona la paraula de nou a la senyora Arteaga. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Continuaré dient que nosaltres ho vam presentar en el Consell de Gent Gran 
precisament perquè és un tema que ens preocupa moltíssim. Va venir la mateixa 
empresa a explicar-ho i a dia d’avui s’està millorant. No deixarem de fer el seguiment 
dels «Àpats en companyia», i els mateixos usuaris ens han fet arribar que s’està 
millorant el menjar. Ho torno a dir, continuarem treballant perquè sigui el millor 
possible. 

Gràcies. 

El president anuncia que s’aprova el Reglament del Consell de Gent Gran de Ciutat 
Vella amb els vots a favor dels grups del Govern i l’abstenció d’Esquerra Republicana, 
Ciutadans i Junts per Catalunya. 



D) Part d’impuls i control 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 
atès que l’Institut Joan Salvat Papasseit necessita una millora i 
condicionament de les seves instal·lacions des de fa anys i ateses les 
demandes reiterades de la comunitat educativa de la Barceloneta per fer front 
a aquesta situació, el Districte de Ciutat Vella demani al Govern municipal que 
insti el Consorci d’Educació de Barcelona a fer les inversions necessàries per 
a la millora i l’adequació de les instal·lacions de l’Institut Joan Salvat 
Papasseit, del barri de la Barceloneta, i per a la renovació del mobiliari 
d’aquest centre. 

El president dona la paraula a la representant d’Esquerra Republicana de Catalunya 
perquè exposi la proposició. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes  

Moltes gràcies, president. Aquests dies es parla molt de l’educació a la Barceloneta. 
Des d’Esquerra Republicana a Ciutat Vella ens preocupen molt les actuals condicions 
de l’Institut Joan Salvat Papasseit, un institut amb una gran dedicació del seu 
professorat –que tenim per aquí–, que, a pesar d’estar classificat com un centre d’alta 
complexitat, tenen un alumnat que s’esforça i assoleix en gran mesura els continguts, 
un institut, el Papasseit, que està dintre del projecte educatiu Erasmus.  

Per això volem que tots els grups polítics votin l’aprovació d’aquesta proposició i 
demanem la complicitat de l’Ajuntament i el Consorci d’Educació. A més, els demanem 
que traslladin la necessitat de tindre un nou pressupost a la Generalitat, que igual que 
Esquerra Republicana està negociant els pressupostos a l’Ajuntament vostès facin el 
mateix a la Generalitat, i d’aquesta manera podrem augmentar la despesa en educació 
entre un 15 i un 20%, que tan necessari és al nostre districte. 

Hem de tindre en compte que ara mateix estem treballant amb un pressupost de 2017, 
pensat en el 2016, amb necessitats que eren molt diferents i també el plantejament del 
departament ho era, ja que el portava un altre grup polític. 

Agrair a la direcció i a tota la comunitat educativa de l’institut…, sempre disposat a 
rebre’ns i a donar les explicacions de les seves demandes. Esquerra Republicana 
Ciutat Vella sempre estarà al vostre costat i us escoltarà. 

El president obre el torn de la resta de grups municipals. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Gràcies, president. Desde el Grupo Municipal de Ciutadans de Ciutat Vella votamos a 
favor la propuesta de Esquerra Republicana. Pero usted debe ser consciente de que 
su partido actualmente forma parte del Gobierno autonómico y, por lo tanto, forma 
parte del Consorci d’Educació de Barcelona. 



Si no recuerdo mal, el actual conseller que lleva los temas de la educación es de su 
partido, ¿no? Se da cuenta de que lo más fácil es que cogiera el teléfono y lo llamaría, 
¿no?, para abordar el tema lo antes posible. 

Para Ciudadanos la educación es uno de los pilares básicos para garantizar la 
igualdad y de oportunidad de todos los niños y niñas. Es por ellos que nuestro voto 
será favorable, porque un instituto de nuestro distrito no puede estar en las 
condiciones en las que se encuentra actualmente el Salvat Papasseit. Y, por lo tanto, 
las instalaciones tienen que ser adecuadas, ya que nuestro futuro debe estar 
estudiando en las mejores condiciones. 

Agradecemos a toda la comunidad educativa tanto del instituto como del barrio que 
luchen día tras día para mejorar la situación educativa que vive en el momento la 
Barceloneta, pero también todo el distrito. Porque no podemos olvidar que, si las 
instalaciones no están en condiciones, se irán a otros barrios, y si queremos realmente 
hacer fuertes los barrios y nuestro distrito, hay que empezar desde abajo, la educación 
con la diversión. 

Gracias. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador   

Avui Esquerra Republicana de Catalunya, amb tots els respectes i «carinyo» que els 
tinc, ja que som companys de moltes lluites, ens presenten un titular, un anunci, una 
nota de premsa més que una proposta d’acord. Com bé sabeu molts dels avui 
presents, el Consorci d’Educació de Barcelona és oficialment un instrument de 
cogestió i de centralització en un marc de col·laboració institucional que representa la 
voluntat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona de treballar plegats 
per la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania a través d’una única 
xarxa educativa. 

I en aquest escenari de passar-se la pilota entre Esquerra Republicana de Catalunya i 
el Govern sociocomú es troben les famílies d’aquest institut de la Barceloneta. I dic 
«passar-se la pilota» sense complexos, ja que el regidor en la passada Audiència 
Pública va verbalitzar donant resposta a les famílies d’aquest institut «per nosaltres és 
prioritari fer front a aquesta desinversió de la Generalitat». Doncs, senyor regidor, aquí 
ho té en safata: el mateix Grup d’Esquerra Republicana li fa una proposta d’acord per 
revertir aquesta desinversió, feta per ells mateixos, ja que són els que estan al 
capdavant de la conselleria d’Educació.  

Tot molt còmic si no fos perquè està en joc un servei que hem de garantir als nostres 
joves proporcionant unes condicions òptimes al seu centre d’estudis, al seu institut. Un 
institut que té uns quaranta anys, un institut que fa més de deu anys que no es fa cap 
obra en manteniment al centre, un institut amb goteres, portes i baranes oxidades, un 
institut on la caldera de calefacció necessita una reparació urgent, com han dit les 
mares de l’AFA, un institut amb uns dos-cents alumnes que ha rebut diferents 
distincions per la seva tasca educativa, un institut del qual dono fe, ja que en el curs 
anterior el vaig visitar i vaig veure la il·lusió i entrega del seu director, amb el seu cap 
d’estudis, com de tot l’equip docent que, amb pocs recursos, fan d’aquest centre 
educatiu un centre referent en el barri, amb les úniques eines que tenen que és la 
passió per la docència.   



Un equip docent que ha picat a les portes del Consorci, a les portes del Departament 
d’Educació per demanar poder ofertar el batxillerat artístic, ja que seria un gran reclam 
i dotaria el barri de la Barceloneta com a referent en aquesta modalitat, ja que altres 
equipaments del barri treballen en la mateixa línia. 

Votarem a favor d’aquesta proposta, com no podria ser d’altra manera, tot desitjant 
que el mateix grup proposant faci arribar a la seva conselleria les propostes que té 
aquest centre en matèria educativa, més enllà de les reparacions que s’han de fer i el 
mobiliari que s’ha de proposar. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Bona tarda. Primer, donar la benvinguda a les persones que han vingut de l’AMPA de 
la Mediterrània, de l’Institut Papasseit i del Galí. 

El PSC defendemos una educación pública de calidad, por modelo educativo y por 
unas buenas instalaciones. Estamos sensibilizados con el Instituto Joan Salvat 
Papasseit por la urgencia de la necesidad que tiene de inversión. Están sufriendo 
inundaciones, falta de calefacción por culpa de no tener una caldera con buen 
funcionamiento y muchas más cosas, por culpa de no tener en diez años, por parte del 
Consorcio de Educación, ninguna inversión. Que les recuerdo que el 60% es de la 
Generalitat y el 40% es del Ayuntamiento de Barcelona, y la responsabilidad de las 
adecuaciones de los institutos es de la Generalitat de Catalunya, justamente lo lleva el 
Grupo de Esquerra Republicana. 

Por lo tanto, esperamos que ustedes también contribuyan para realizar las obras, ya 
que el Ayuntamiento ya estamos buscando soluciones para el Instituto Joan Salvat 
Papasseit. 

Votaremos la propuesta, como no puede ser de otra forma. 

La Sra. Patrícia Martínez i Àlvarez 

Tal com s’ha fet públic en diversos espais i en diferents ocasions i avui ha reiterat el 
regidor, el Govern de Ciutat Vella, amb coordinació amb el Consorci d’Educació de 
Barcelona, treballa des del mes passat en la millora i a fer-la de més ampli consens de 
la proposta de planificació educativa al barri de la Barceloneta. En aquesta mateixa 
línia també hi hem treballat, des del Govern, en òrgans com el Consell Escolar de 
Districte, on hem pogut posar en comú amb famílies i amb representants del 
professorat la situació i les necessitats de l’Institut Joan Salvat Papasseit. 

Com a govern del Districte, hem traslladat ja al Consorci d’Educació de Barcelona que 
les necessitats d’equipament de l’Institut Joan Salvat Papasseit són una prioritat i 
l’hem instat tot recordant que la corresponent inversió ha d’estar garantida, sempre 
des del treball conjunt i exercint la nostra responsabilitat des de l’Ajuntament de 
Barcelona com a membre del Consorci, espai on ens prenen les decisions amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.    

Celebrem, doncs, en aquest sentit, treballar amb les mateixes inquietuds i 
preocupacions a nivell de districte que Esquerra Republicana de Catalunya, a qui hem 
de recordar, però, com han fet els altres grups, que la inversió en les obres de millora 
de l’institut és competència del Departament d’Educació, on governen vostès. És, 



doncs, com a següent pas, absolutament necessari que la Generalitat acabi amb la 
seva inacció i deixadesa de funcions i que, des del Departament d’Educació, es 
garanteixi el pressupost necessari per desenvolupar el projecte. 

En aquest sentit, ens comprometem, en el marc del Consorci, hi insistim, a instar la 
Generalitat a fi que exercici la seva responsabilitat, desenvolupi les seves 
competències. I agraïm la proposició, que acceptem favorablement, i demanem que 
des del seu grup, a més, que tenen la presidència del Consorci, facin el mateix. 

El president dona la paraula de nou a la representant d’Esquerra Republicana. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Tal com he dit, estem aquí per treballar, per això presentem aquesta proposició que 
impulsi l’educació a la Barceloneta. Esquerra Republicana a Ciutat Vella no s’amaga i 
treballem per vetllar els interessos de la comunitat educativa del districte. Per això, 
reclamem uns pressupostos justos a la Generalitat amb la visió republicana i 
d’esquerres, que ara mateix no tenim i que ens limita en la forma de treballar. O sigui, 
si us plau, traslladeu la necessitat d’aquests pressupostos als Comuns al Parlament i 
així tinguem uns pressupostos per treballar l’educació, és que ara mateix estem 
totalment limitats. 

Però no ens impedeixen reclamar coses de justícia social com la reforma de l’institut, 
que creiem que és totalment necessària i que no es pot parar en aquest moment; a 
més a més, estan les preinscripcions al febrer i creiem que moltes famílies que han 
anat a moltes xerrades per la comunitat educativa que es plantegen portar els seus fills 
a l’institut, si han vist la publicitat negativa que ha tingut en aquestes xerrades…, ara 
mateix necessita un impuls que digui que es faran unes reformes i que això canviarà. 
O sigui que… 

I volia donar les gràcies a tothom que ha vingut de la comunitat educativa de la 
Barceloneta. Ja està. 

El president obre el torn de rèplica de la resta de grups municipals. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

No hauria d’haver parlat primer la comunitat? 

El president admet que té raó. Tot seguit, dona la paraula a la senyora Lisa Wallace, 
de l’Escola Alexandre Galí. 

La Sra. Lisa Wallace (en nom de les associacions de pares i mares i les famílies dels 
centres educatius públics de la Barceloneta)   

Com a representants de les associacions de pares i mares i les famílies dels centres 
educatius públics de la Barceloneta, Laia Hidalgo, presidenta de l’AMPA de l’Institut 
Joan Papasseit; Cecília López, presidenta de l’AMPA de l’Escola Mediterrània, i jo, 
Lisa Wallace, copresidenta de l’AFA Alexandre Galí, volem mostrar el nostre rebuig 
absolut a la proposta del Consorci d’Educació de Barcelona de fusió dels tres centres 
escolars a la Barceloneta per a la creació d’un institut escola. 



Els motius pels quals ens mostrem contràries al projecte són: l’institut escola no és una 
demanda ni de la comunitat educativa ni del barri de la Barceloneta; el projecte s’ha 
gestionat sense transparència; no s’ha treballat ni s’ha informat de la proposta al 
Consell Escolar del Districte de Ciutat Vella, ni als consells escolars de cap dels 
centres, ni s’ha inclòs en el Pla educatiu de Ciutat Vella 2019-2023, presentat el març 
del 2018 en el Consell Escolar extraordinari; no s’ha presentat a la Taula d’Infància de 
la Barceloneta. Les famílies de cada centre no volem renunciar a portar els nostres 
fills/filles a escoles petites d’una línia, en el cas de la Mediterrània, una o dos, segons 
el curs, en el cas de l’Escola Alexandre Galí. El caràcter de l’escola petita i exclusiva 
dels dos centres de primària afavoreix la integració de la diversitat de cultures i 
procedències dels alumnes que evita la problemàtica de la segregació escolar.  

Creiem fermament que un projecte com l’institut escola no podria atendre la diversitat 
de les famílies i provocaria, justament, la segregació escolar que ara no patim. Les 
famílies defensem la línia pedagògica de cada centre i creiem que un institut escola 
amb molts més alumnes dels que hi ha actualment a casa escola no garantiria 
l’atenció dels alumnes de necessitats especials ni del SIEI (suport intensiu 
escolarització inclusiva).  

No existeix ara com ara, pocs mesos abans de la seva possible implantació, cap 
projecte educatiu per a l’institut escola. El barri i la comunitat educativa defensem la 
qualitat, els projectes i els equips de mestres i direccions que treballem des de fa anys 
per tirar endavant els dos projectes de les escoles i dels instituts públics. La 
implantació d’un institut escola deixaria el barri sense oferta de batxillerat. Això 
suposaria un important greuge perquè els alumnes del barri només podrien cursar 
l’educació obligatòria a la Barceloneta i es veurien obligats a marxar a altres barris per 
cursar batxillerat.  

Les famílies de la Barceloneta fa anys que esperen obres i reforma i millora a l’Institut 
Joan Salvat Papasseit, que, malgrat tenir un projecte educatiu de qualitat, pateix 
l’incompliment de les obligacions de les administracions per arreglar i millorar les 
seves instal·lacions. 

Últim, les entitats del barri han mostrat el seu suport a la comunitat educativa i 
manifesten que també són contràries al projecte de l’institut escola. Li farem arribar 
properament el llistat amb més de cinc mil signatures de suport. 

Acabo. Pels motius exposats demanem que es descarti definitivament el projecte 
d’institut escola al barri de la Barceloneta, que s’iniciïn les obres de reforma urgents 
que calen a l’Institut Papasseit. 

El president agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Cecília López 
Martínez. 

La Sra. Cecília López Martínez (en nom de l’AMPA de l’Escola Mediterrània) 

Bones. Gràcies per escoltar-nos. 

La comunitat educativa de la Barceloneta no estem d’acord amb l’afirmació que a la 
Barceloneta tenim un problema amb l’educació. El problema de la Barceloneta no està 
a l’educació, està que és un dels barris que està patint més pressió turística i l’expulsió 



de famílies per la pujada de preus de lloguer. Em sembla que ho sabem tots i no és 
cap misteri. 

Els centres educatius, si els veniu a veure ho veureu, són representatius de la 
diversitat del barri, i les dades que se’ns van presentar són parcials. Les AMPAs les 
coneixem molt bé, d’acord? A les escoles de la Barceloneta, si sumem Galí, 
Mediterrània i el Salvat Papasseit, hi ha sis-cents alumnes, no els poquets que es van 
reflectir en una reunió amb el Consorci. I, precisament, els centres educatius són 
representatius de la diversitat del barri perquè a la Barceloneta hi vivim famílies que 
pateixen dificultats econòmiques, famílies que arriben a finals de mes i famílies amb 
folgança econòmica. Per tant, d’això se’n diu diversitat, i a les escoles del barri hi tenim 
aquesta diversitat, no hi tenim segregació escolar. 

Les dades que sí que s’amaguen, eh?, com bé s’ha comentat, és que fa deu anys que 
l’Institut Joan Salvat Papasseit espera les obres de remodelació de les seves 
instal·lacions. I caldria també tenir molt en compte que l’institut escola implicaria la 
desaparició dels dos projectes educatius de qualitat de les escoles de primària, també 
el projecte educatiu de l’institut i, ull, atenció, la desaparició del batxillerat. Què vol dir 
això? Això vol dir que els joves de la Barceloneta s’hauran de buscar la vida per 
estudiar batxillerat a fora del barri. Per tant, no ho sé, potser la segregació escolar 
vindrà si ens carreguem el que ara estem construint conjuntament les famílies i els 
mestres de les escoles. 

El que ens cal és tenir un institut amb les condicions que es mereix. Les AMPAs estem 
rebent, tal com ha dit la Lisa, el suport de totes les associacions de veïns, de les 
entitats i d’altres col·lectius del barri; estem rebent el suport d’entitats i AMPAs del 
districte, més de cinc mil signatures a través de Change.org, no sé quants milers 
també a peu de carrer, perquè hi estem i seguirem estant fins que no tinguem signat 
que l’institut escola no es farà avui, ni d’aquí a un any ni d’aquí a quatre, perquè no 
està consensuat amb la comunitat educativa. Així que les famílies i tota la comunitat 
seguirem dient no a l’institut escola a la Barceloneta i seguirem exigint les obres al 
Salvat Papasseit. 

El president agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Laia Hidalgo, de 
l’AMPA de l’Institut Joan Salvat Papasseit. 

La Sra. Laia Hidalgo (en nom de l’AMPA de l’Institut Joan Salvat Papasseit) 

Jo volia preguntar si aquí a ningú, ningú vol dir…, parlo per a tots, li cau la cara de 
vergonya. Si li cau a algú la cara de vergonya, perquè els nens fa deu anys que estan 
en unes condicions al Salvat Papasseit que fan vergonya.  

Això va ser la setmana passada, que suposo que alguns de vosaltres ja ho heu vist per 
Twitter, tots els passadissos inundats. Jo el que vull és que em digueu ja quan fareu 
alguna cosa, quan. Perquè jo crec que si els vostres fills estiguessin així, «un altre gall 
cantaria». I aquí l’únic que feu és passar la pilota de costat a costat, i no feu re, des de 
fa deu anys. I és una vergonya, una vergonya. 

Ja està. 

El president agraeix la intervenció i dona la paraula als grups municipals. 



El Sr. Tahir Rafi Khanun    

Bueno, pues, una vez más dar las gracias a todas las AMPAs por venir hoy y por 
defender sus escuelas. Esperamos la resolución lo antes posible. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Tan sols agrair la paciència i la perseverança de la comunitat de pares i mares de la 
Barceloneta i de l’equip docent, i seguiu lluitant perquè ho aconseguireu. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Agraïm la lluita que estan fent les AMPAs pel model educatiu del col·legi i ens 
comprometem, el PSC, a fer el possible perquè les obres de l’institut es facin al més 
ràpid possible. 

La Sra. Patrícia Martínez i Àlvarez 

Doncs, reiterar el que he plantejat abans que, des del moment en què la comunitat 
educativa va plantejar el seu desacord amb el projecte, doncs, vam iniciar un procés 
de treball conjunt i que estem en aquest punt, i ens agradarà que aquest espai de 
treball conjunt serveixi per aprofundir en què vol dir diversitat i què vol dir segregació. I, 
efectivament, posicionar-nos com a responsables polítics en el que acaben també 
d’esmentar les representants de les diferents AFAs: amb l’educació no podem jugar i 
l’educació no pot ser una eina d’atac polític. I, per tant, posem-nos tots els grups, 
cadascú amb les competències que té i amb les competències que sap que té, a 
resoldre el que ens estan presentant. 

El president agraeix les intervencions i dona de nou la paraula al grup proposant, 
Esquerra Republicana de Catalunya. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Volia agrair a tota la comunitat educativa de la Barcelona haver vingut; moltes gràcies. 
Sobretot lamento molt, evidentment, que hagin patit això els nens de la Barceloneta en 
l’institut. I, evidentment, agafo la mà de la Pat en el tema que treballem conjuntament 
l’educació perquè és la millor manera d’arribar a un bon port. I creiem que l’educació 
és primordial i no és una eina mai, amb la qual cosa avui jo crec que tard, però hem 
arribat al punt que volien arribar, que és la reforma del Papasseit. 

Així que moltes gràcies i a veure si es fa ràpid. 

El president anuncia que aquesta proposició s’aprova per unanimitat de tots els grups.   

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, 
davant la creixent preocupació de molts veïns que viuen en els edificis de 
propietat municipal, que les persones i famílies de molts d’aquests edificis 
estan de lloguer i en condicions de vulnerabilitat, i donat que el Patronat de 
l’Habitatge no està sent eficaç per resoldre els problemes que pateixen els 
inquilins en aquests pisos municipals, el Districte de Ciutat Vella realitzi en el 
termini de tres mesos les inspeccions dels edificis de propietat municipal que 
actualment pateixen defectes que afecten directament les persones que hi 



viuen; i que, amb el resultat i els informes corresponents, s’insti l’Institut 
Municipal d’Habitatge i Rehabilitació que reparin totes les deficiències de 
conservació dels edificis, prioritzant aquells edificis on hi hagi persones i 
famílies vulnerables. 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans perquè exposi aquesta 
proposta. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, president. Bé, abans de presentar la iniciativa que ens agradaria portar a 
debat avui des de Ciutadans, m’agradaria fer una puntualització i és una crítica, però 
també és una manera perquè tots anem per feina i que és veritat que el tarannà…, 
hem de ser constructius en tot. És per això que he acceptat l’esmena, però demano, i 
crec que és una opinió compartida amb tots els grups de l’oposició, que les esmenes 
fer-les abans –portem una setmana i mitja amb tota la informació– i no fer les 
transaccions a última hora. Però, bé, entenem que el reglament estableix que es 
poden fer esmenes inclús ara, però, bé, això seria en casos excepcionals i no la 
norma, com portem en aquests dos últims debats. 

La veritat, i ara sí que em centro a presentar la proposta que presentem avui sobre 
habitatge, la realitat que vivim en el districte sobre l’habitatge la coneixem bé tothom. 
La veritat és que cada vegada que parlem amb veïns i ens expliquen els seus casos 
ens sorprèn la lluita que porten i la manera de viure amb tan pocs recursos i amb els 
edificis com són. Els edificis que tenim al districte, molts estan en mal estat, són antics, 
estan sense rehabilitar i alguns tenen molt poca qualitat. De fet, és una queixa 
constant i reiterativa de totes les entitats i associacions de veïns del districte. Aquesta 
situació encara s’agreuja més quan els edificis són de propietat municipal o pisos 
gestionats a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge, ja que com a Administració 
pública hem de ser exemples i, per tal que els propietaris privats facin el mateix que 
nosaltres, hem de començar per nosaltres mateixos. 

És per això que, en el mandat passat, vam voler impulsar una proposta d’acord per 
crear un consell sectorial de l’habitatge, un consell que a dia d’avui encara no s’ha 
pogut realitzar, sí que s’ha convocat, s’ha desconvocat, però no l’hem pogut dur a 
terme, i és un element molt important per a tots els ciutadans, no només pel mal estat, 
sinó perquè hem de fer entre tots polítiques d’habitatge coherents i realistes amb el 
districte en què vivim. 

Quan passes pel costat d’alguns edificis municipals, sobretot els que són de lloguers 
assequibles i socials, t’adones que no tots els edificis tenen un bon manteniment. I 
això només pel que fa a fora de l’edifici. Quan entres dins de la comunitat de veïns i 
t’expliquen cas a cas, la veritat és que hi han uns drames darrere que són molt durs i 
que, com a Administració, hem de ser capaços de realitzar i de poder fer totes les 
obres necessàries per millorar aquests habitatges. 

Com he dit, en el passat mandat, també es va fer una proposta d’un edifici concret de 
Doctor Aiguader, a la qual vam donar suport, perquè les queixes a l’edifici eren molt 
grans i eren gairebé nous. 

És per això que avui portem a debat la següent proposta, i és que el Districte de Ciutat 
Vella presenti en el termini de tres mesos un informe de seguiment de l’estat de 



conservació i planificació dels edificis de propietat municipal amb ús d’habitatge que 
actualment pateixen desperfectes que afecten directament les persones que hi viuen, i 
amb el resultat, s’insti les administracions públiques, inclòs l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació, que reparin totes les deficiències de conservació dels 
edificis, prioritzant aquells edificis on hi hagi persones i famílies vulnerables. 

El president obre el torn de la resta de grups municipals. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

En el districte tenim un gran nombre d’habitatges de lloguer socials que, a més, està 
augment amb plans, com el tanteig i retracte, que tenen algunes zones, però en molts 
casos aquests habitatges estan en molt males condicions i hi ha reformes pendents. 
Sabem que les rehabilitacions de les finques són lentes, però veiem deficiències. Per 
exemple, s’estan fent unes obres de millora d’aquests habitatges sense reallotjar els 
inquilins, com a Robador, 33, que ja eren veïns que venien de patir un gran 
assetjament immobiliari i que ara es troben en un llarg procés d’obres i tot això en la 
finca, suportant sorolls i molèsties d’obres profundes en molts dels pisos de la finca. O 
tenim altres exemples de finques que estan tan deteriorades que afecten les 
adjacents, com les de Reina Amàlia, 10. 

Per aquest motiu pensem que la proposició de Ciudadanos s’ajusta a la necessitat 
d’avaluar i donar resposta als llogaters del Patronat de l’Habitatge, i tindrem una 
diagnosi del parc d’habitatge municipal del districte. 

Per aquesta raó, votarem a favor. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Poca cosa més hi ha a dir després de tot l’exposat pel grup proposant. Si la mateixa 
Administració no pot assumir les despeses dels edificis de propietat municipal, s’haurà 
de reinventar fórmules de buscar alternatives, de buscar solucions publicoprivades, tot 
i les al·lèrgies que els provoca. El que no podem permetre en aquest districte, que ja 
de per si té un parc d’habitatge envellit, que, a més, té una emergència habitacional 
brutal i que és un dels nostres patiments diaris, és que hi hagin edificis municipals amb 
desperfectes i deficiències que no garanteixin una llar digna. 

No podem sancionar grans tenidors que utilitzen la precarietat dels edificis per poder 
arribar a especular si nosaltres no som l’exemple amb els nostres edificis. 

Per tot el dit pels grups, votarem a favor d’aquesta proposta. 

La Sra. Patrícia García Torres 

Gracias, presidente. En primer lugar, gracias al Grupo de Ciudadanos por aceptar la 
transacción de la proposición en el último momento.  

Para nosotros, la vivienda es un tema central de la ciudad y del distrito, y con ello 
queremos decir derecho a la vivienda, construcción y adquisición de vivienda pública y 
calidad de la vivienda. Uno de los objetivos de Barcelona ha sido siempre la calidad 
urbana, que se resume en calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas en los 
espacios públicos y en las viviendas. Se han impulsado grandes programas de 



rehabilitación y mantenimiento de vivienda privada. Ciutat Vella ha sido durante los 
años noventa y principios de los dos mil uno de los distritos con más ayudas a la 
rehabilitación, y es indispensable que también lo hagamos en la vivienda pública.  

Si el esfuerzo de construcción y adquisición no se acompaña de mantenimiento, no se 
pueden conseguir los objetivos. Y para conseguirlos, es fundamental el diagnóstico de 
la situación y actuación, situaciones más graves, volumen de actuación y planificación. 
Y el compromiso del Gobierno es trabajar para mejorar esta situación convencidos de 
que es un tema prioritario. Por lo que nuestro voto es a favor. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Bona nit. Primer de tot, agrair al grup proposant la disposició per incorporar les 
esmenes que hem treballat aquests últims dies. 

Bé, des de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona es fa un 
control i seguiment de les condicions físiques de conservació, manteniment, reparació i 
rehabilitació dels habitatges de propietat municipal amb l’objectiu de fer seguiment de 
l’estat del parc d’habitatges de la ciutat i poder planificar així també les intervencions 
que són necessàries. 

Ciutat Vella és el districte de la ciutat on l’IMHAB, l’Institut d’Habitatge, gestiona més 
habitatges. Estem parlant d’un parc públic de lloguer de gairebé 2.700 habitatges, que 
suposen pràcticament 6.000 persones, no? Això sembla molt poc, 6.000 persones 
llogateres, però ja és un 5,5% de lloguer protegit al districte, que està molt per sobre 
de la mitjana de la ciutat. 

Cal tenir en compte també que, durant el mandat passat, vam adquirir edificis sencers 
per evitar processos especulatius que forçaven l’expulsió de veïnes en situacions molt 
precàries i vulnerables. Aquestes finques acumulen específicament un greuge històric 
d’inversió per part de les anteriors propietats privades i, per tant, requereixen grans 
projectes de rehabilitació, que ara estem engegant. 

En concret, aquestes finques, n’hi ha tres que actualment ja estan en obres i cinc més 
que estan pendents, i és que es troben en fase de redacció dels projectes d’obra que 
s’executaran al llarg de 2020, no? Algunes les heu mencionat, Robador, 33, amb vint-i-
cinc habitatges; Robador, 25-27, amb vint-i-dos habitatges; Robador, 43, amb set 
habitatges, totes en obres; i en projecte Lancaster, 7-9-11, amb quaranta-un; Hospital, 
116, amb vint-i-dos; Botella, 16, amb dotze habitatges; Reina Amàlia, 10, amb nou 
habitatges; Joan de Borbó, 44, amb catorze habitatges. 

Donat l’elevat nombre de veïnes llogateres amb relació a la resta de la ciutat, entenem 
que hi puguin haver situacions a millorar o a solucionar, i ens trobem en una situació, 
també, on la normativa pública de contractació, conjuntament amb la manca 
d’actuació, directament la inacció de la resta d’administracions, i aquí parlem de l’Estat 
i la Generalitat, doncs, fa prou difícil també que l’acció de l’Institut d’Habitatge sigui àgil 
i a vegades no sigui prou eficient. 

La prioritat del Govern de la ciutat i del Districte és i serà sempre garantir un parc 
públic de qualitat amb habitatges dignes, millorant les condicions dels edificis i 
prioritzant els que requereixen intervencions més profundes i les situacions de 



vulnerabilitat. I en això hem treballat i seguirem treballant de manera intensiva amb 
l’IMHAB. 

En aquest sentit, acceptem la «propo» i amb el compromís de l’informe i d’instar, 
evidentment, totes les administracions i, evidentment, també l’IMHAB a la priorització 
de l’execució d’aquestes obres de conservació. 

El president dona de nou la paraula al Grup de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Primer, agrair els vots favorables de tots els grups. La veritat és que propostes com 
aquesta crec que són molt necessàries en un districte com Ciutat Vella. La consellera 
de Barcelona en Comú ha dit que el 5% de les propietats són municipals. Jo crec que 
això és un element molt important, però no és només important el nombre 
d’habitatges, sinó el seguiment i les propostes que fan des de les diferents comunitats i 
dels diferents veïns. 

Parlem de Robador, 33, 25, 27, Lancaster, Reina Amàlia. Però també hi han altres que 
estan recents fets i que el control no és exhaustiu. De fet, més endavant, Esquerra fa 
un prec que parla una miqueta de les zones comunes.  

Però, des d’aquí, agrair-los que hagin votat a favor de la proposta i esperem en el 
proper plenari poder disposar d’aquest informe de seguiment. 

Gràcies. 

El president obre el torn de rèplica de la resta de grups municipals. 

La Sra. Laura Termes de la Cruz 

Bé, jo el que volia comentar és que s’aclarissin, que és molt complicat en finques 
antigues les rehabilitacions, però Robador, 33 és un clar exemple que està ple de 
veïns i s’estan fent unes obres molt complicades i que potser, que això ve de l’època 
Trias, quan es va expropiar pel tracte que es donava als veïns… Comentar que és que 
estan sent maltractats, no tenen pany a la porta. No ho sé… Ja sé que és molta feina, 
però hi han vegades…, que són veïns que, a més a més, tenen rendes antigues. Hi ha 
un patiment darrere de tot això, que, a més a més, no poden canviar d’habitatge, que 
potser haurien de reflectir-ho d’una manera més social i més meditada, per a aquests 
veïns. 

Gràcies. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Només, que revisem la situació de Robador, 33, que és un cas conegut, i que mirarem 
què és el que podem fer, en la mesura del possible. I també, doncs, bé, recordar que 
tenim un espai de treball a Ciutat Vella que és el Consell d’Habitatge, que també neix 
amb la voluntat de fer aquest seguiment i que sigui un seguiment transparent, no?, 
amb veïns, veïnes, col·lectius i partits polítics en tot l’àmbit de les polítiques d’habitatge 
al districte. 

El president dona la paraula al Grup de Ciutadans perquè tanqui aquest punt. 



La Sra. Julia Barea Sánchez 

De fet, agrair totes les esmenes i daixò. Però és veritat que el Consell de l’Habitatge 
hauria d’estar convocat ja. I jo crec que és un tema suficientment important com 
perquè el treballem conjuntament, des de l’oposició amb el Govern, i sobretot que crec 
que la comunicació amb aquestes comunitats que pateixen grans deficiències…, 
potser la relació hauria de ser més continuada. Si cal, jo mateixa els comunicaré que 
facin una instància per demanar-los reunió i que els expliquin totes les deficiències.  

I aquí agrair el suport. 

El president comunica que aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat.  

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, 
atès que a la ciutat de Barcelona hi viuen més de nou-centes persones al 
carrer, un 20% ho fan al districte de Ciutat Vella, de les quals un 10% són 
dones, atès que les dones en situació de sense llar estan patint un augment, 
atès que el sensellarisme femení és menys visible alhora que molt més 
vulnerable, el Districte de Ciutat Vella elabori un pla integral d’atenció a les 
dones sense llar. 

El president dona la paraula a la representant del Grup Municipal de Junts per 
Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. En el nostre imaginari, una persona sense llar és un home de 
mitjana edat que dorm al carrer. Malgrat això, el 14 de novembre, al Consell de Dones 
del Districte de Ciutat Vella el tema del sensellarisme femení ens va interpel·lar a 
totes. Entitats com la Fundació Arrels cada any realitza el cens de les persones sense 
llar, i de l’últim cens tenim les següents dades. 

Es localitzen unes 1.200 persones dormint al carrer, un nombre que va en augment 
cada any. El 83% d’aquesta xifra són homes, l’11% són dones i el 6% es consideren 
altres. Un 44% de les persones diuen no haver estat ateses per cap treballador o 
treballadora social. El 38% de les persones afirmen haver estat víctimes de violència 
física i/o verbal. I, en el cas de les dones, aquesta xifra augmenta fins al 43%. Un 
17,9% de la població sense llar és població jove entre divuit i trenta anys i un 18,3 són 
menors d’edat. 

Aquest és l’escenari del sensellarisme en el seu conjunt. Però què passa quan parlem 
de sensellarisme amb perspectiva de gènere. El tema acaba desbordat en una pluja 
d’inputs difícils de gestionar amb una única solució. Malgrat que el sensellarisme 
femení és menys visible, no vol dir que no existeixi. De fet, podem fins i tot explicar 
que el sensellarisme femení va més enllà del dormir al carrer o no. Les dones, en la 
seva majoria, eviten dormir al carrer i en els albergs en la mesura de les seves 
possibilitats. Utilitzen prioritàriament les xarxes de suport informal per evitar dormir al 
ras. La naturalesa de la dona porta inclosa la capacitat de mobilitzar recursos 
relacionals, siguin en l’àmbit familiar o en les amistats, que en moments d’extrema 
precarietat poden protegir-les d’acabar al carrer. Tot i això, un percentatge de dones 
acaba al carrer. Justament, en xifres, un 11% dormen al carrer, com ja hem dit abans, 
un 14% dormen en albergs, un 20% en equipaments residencials col·lectius, un 23% 



en pisos d’inclusió i altres habitatges compartits i un 30% en habitacions de relloguer o 
pensions finançades per alguna entitat a través dels serveis socials. 

Però tot això tan sols són xifres. És en aquest punt on podem confirmar que existeix un 
sensellarisme no visible que es viu de portes endins, fora del carrer, i que implica 
situacions greus de precarietat habitacional que, malgrat no materialitzar-se a la via 
pública, limiten la capacitat de dur a terme un projecte de vida autònom i les 
possibilitats de sortir de situacions d’extrema pobresa. 

Altra dada que no ens pot deixar indiferents, per això estem convençudes que Ciutat 
Vella, un dels tres districtes amb el nombre més elevat de sensellarisme, necessita 
amb urgència aquest pla integral, és que la violència masclista i el sensellarisme 
femení mantenen una estreta relació, en especial quan ens fixem en les situacions de 
carrer: un cop al carrer la violència i la pressió sexual segueixen sent problemes als 
quals les dones s’enfronten amb major intensitat que els homes. Les dones joves 
sovint estan en procés de construcció de la seva xarxa d’afectes i famílies d’elecció, i 
molts embarassos i naixements del primer fill es donen ja en situacions de 
sensellarisme.  

No hi ha dubte que l’experiència de viure al ras també impacta de manera directa en la 
salut mental de les dones que la pateixen i afebleix la seva capacitat de confiar en els 
altres, de portar una vida autònoma i de mantenir relacions saludables. Aquesta 
problemàtica s’agreuja molt més si afegim casos d’ús abusiu de drogues o d’alcohol o 
algun tipus de treball sexual per sobreviure. Això fa que les situacions de les dones 
sense llar respongui a factors múltiples i complexos que caldria no passar per alt a 
l’hora de dissenyar metodologies d’intervenció social adequades.  

Les dones es troben en una situació minoritària que condueix a sentiments de rebuig, 
frustració, vulnerabilitat i por. És, per tant, important que el disseny de mesures 
adreçades a qui ja no disposa d’habitatge estigui centrat en la persona i no en la 
cartera de serveis, i facilitar així una atenció amb perspectiva de gènere de més 
qualitat i respectuosa amb la dignitat de totes les persones.  

Amb aquestes dades sobre la taula i observant el Pla de lluita contra el sensellarisme 
de Barcelona 2016-2020, el Grup de Junts per Catalunya trobem que aquesta 
deficiència a oferir un servei a la gent en situació de sense llar necessita un 
replantejament de forma immediata. Junts per Catalunya demanem en aquest Consell 
Plenari la creació d’un pla integral d’atenció a les dones sense llar on s’elabori una 
diagnosi vertebrada per les entitats enteses en el tema de les persones sense llar, les 
taules de dones dels quatre barris del districte i tota entitat que pugui aportar 
expertesa, promoure programes tipus «Housing First» o la creació d’unitats 
convivencials petites i amb un alt component d’autogestió, ja que presenten clars 
avantatges perquè les dones que s’han quedat sense llar reconstrueixin els vincles 
socials, i dotar de pressupost econòmic per poder viabilitzar un cop redactada la 
proposta i accions. 

El president agraeix la intervenció i obre el torn de la resta de grups municipals. 

La Sra. Alba Segura Gomilla 



Gràcies, president. Davant aquesta proposta i com el nostre grup municipal mira pel bé 
de la societat sense necessitat de pensar en personalismes o electoralismes –i 
després entendreu per què ho dic–, votarem a favor.  

Després del Consell de Dones on es va parlar sobre el sensellarisme femení, vaig 
instar i proposar al mateix Consell i al Govern fer una guia, un document on es 
poguessin trobar recursos socials, psicològics i jurídics per les possibles i existents 
agressions masclistes envers aquest col·lectiu. 

Donat que actualment una de les grans problemàtiques de la nostra ciutat és el 
sensellarisme i, per altra banda, la violència de gènere, i davant aquestes 
problemàtiques les institucions hem d’actuar juntes. Ens trobem en una situació 
alarmant i és hora que el Govern posi de la seva part per acabar amb això.  

Totes ens mereixem un sostre on viure, però encara més ens mereixem que no es 
vulnerin els nostres drets com a dones. És per això que necessitem un pla social que 
inclogui actuacions, solucions i recursos per a les dones que es troben sense llar. Com 
en molts àmbits d’aquesta societat, les dones som invisibilitzades, i en aquest no són 
menys. La constant despreocupació, degradació, invisibilització segueix fomentant que 
aquest col·lectiu sigui encarta més vulnerable. No podem permetre que en espais 
d’acollida hi hagin agressions masclistes o lgtbifòbiques. Tampoc podem permetre que 
als carrers de la nostra ciutat s’assetgi les dones, amb o sense llar. I encara menys 
que aquest assetjament constant sigui invisible per a les institucions.  

Ens hauria agradat que aquest pla hagués estat inclòs en el marc del Pla estratègic 
d’acció social que el nostre grup municipal va proposar l’últim plenari celebrat l’anterior 
mes d’octubre. Però, malauradament, el Govern del Districte va votar-hi en contra, en 
contra de l’acord de polítiques socials que es duen a terme al districte per tal de 
millorar-les i garantir una major eficiència a l’hora d’aplicar-les. Així que, senyor regidor 
i senyors del Govern, deixem-nos de personalismes i electoralismes perquè el nostre 
districte ens necessita, és el moment per mirar pel bé comú i posar-nos a fer feina. 

Atès que es tracta d’un col·lectiu en situació de vulnerabilitat i com a força política 
d’esquerres, progressista i amb valors republicans, i com he dit al principi, Esquerra 
Republicana votem a favor d’aquesta proposició. 

Gràcies.     

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, president. Bé, aquesta proposta la trobem molt adient, ja avanço que votarem 
a favor de la proposta.  

La veritat és que quan coneixes l’activitat que fan les entitats que donen suport a les 
persones sense llar veus les realitats de totes aquestes persones. Arrels tenim la gran 
sort que està en el districte i que treballa constantment per donar suport, 
assessorament i acompanyament a totes aquestes persones. 

La veritat és que les dades són esgarrifoses, i hem de treballar conjuntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona, Diputació i Generalitat, inclús l’Estat, per donar tots els 
recursos necessaris per poder tractar temes com aquest.  



La veritat és que les dades que ens han presentat les dues conselleres que m’han 
precedit són esgarrifoses sobretot quan parlem de dones sense llar. La realitat d’una 
dona sense llar és molt més gran i molt més greu i és més propensa a patir agressions 
de tot tipus. 

És per això que votarem a favor d’aquesta proposta de Junts per Catalunya. La veritat 
és que propostes com aquesta són les que hem de ser capaços de treballar 
conjuntament dins del marc del Consell de Dones, dintre del marc que faci falta, 
perquè no podem permetre que cap dona ni cap home no tingui una llar on viure. 

La veritat és que, cada vegada que parlem de drets socials, hem de parlar en un marc 
global, i crec que aquest tema, tenint en compte les dades que tenim en el districte, ha 
de ser un pla específic de districte, sempre que estigui dintre d’un marc de polítiques 
com el Pla de sensellarisme. Però, bé, dit això, creiem que aquesta proposta va 
encaminada a reduir totes aquestes agressions envers les dones sense llar. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, president. En primer lloc, ens sumem a Junts per Catalunya en la 
preocupació i reivindicació per abordar amb la mirada de gènere el tema del 
sensellarisme i de pobresa, perquè realment la societat està vivint una feminització de 
la pobresa, és a dir que les situacions de vulnerabilitat afecten més i de forma més 
greu les dones, que pateixen discriminacions afegides.  

La proporció de dones en situació de sense llar està patint un augment en molts 
països i ciutats europees. Tot i les dificultats per quantificar el sensellarisme amb 
perspectiva de gènere, en diversos països europeus es registren indicadors que 
alerten d’un creixement d’exclusió residencial femenina, i Barcelona també viu aquesta 
situació. 

Malgrat que la pobresa té rostre de dona, el sensellarisme es considera una 
problemàtica que afecta majoritàriament…, masculina, la raó principal és que les 
formes d’exclusió residencial protagonitzades per dones acostumen a quedar ocultes 
en l’àmbit privat. És un sensellarisme no visible que es viu de portes endins i que 
indica situacions greus de precarietat de sortir de situacions de pobresa extrema.  

A Barcelona, des de l’any 2016, existeix una estratègia contra la feminització de la 
pobresa i la precarietat que ha de finalitzar l’any 2024 i en la qual participen entitats i 
associacions, es treballen temes de precarietat laboral, d’exclusió, i s’han impulsat 
projectes específics als districtes. Creiem que ha de ser en aquest marc, en què 
col·laboren totes les àrees de l’Ajuntament, que és un bon espai per treballar, 
dissenyar i implementar més accions... Per això, votarem en contra. 

La Sra. Patrícia Martínez i Àlvarez 

La ciutat de Barcelona ofereix cada dia unes 2.100 places d’allotjament per a persones 
sense llar, entre recursos de l’Ajuntament i els de les entitats de la Xarxa d’Atenció a 
Persones sense Llar. Malgrat que el sensellarisme té moltes cares i malgrat que les 
més visibles són, certament, masculines, podem afirmar que la manca d’accés a 
l’habitatge i els processos d’empobriment situen les dones en situacions de gran 
vulnerabilitat i situacions que, a més a més, resten ocultes a causa d’una concepció de 
sensellarisme restringida i androcèntrica. De fet, totes vostès s’han fet ressò d’aquesta 



situació citant l’informe d’un dels assessors de Barcelona en Comú en aquest Govern 
municipal, l’informe Dones sense llar. 

La mirada feminista de l’Ajuntament de Barcelona compta amb el suport del 
Departament de Transversalitat de Gènere, que té com a principal objectiu garantir 
que la perspectiva de gènere sigui un objectiu central de tot l’Ajuntament, tant de les 
àrees municipals com de les dels districtes en tots els seus àmbits d’actuació. 
Entenem i celebrem que l’activitat de les entitats socials al voltant del sensellarisme 
femení i les darreres recerques publicades hagin generat preocupació, tal com acabo 
de fer esment, però volem posar en relleu que, des de fa quatre anys, hi estem 
treballant, estem treballant per transformar el sistema d’atenció creat fixant-se només 
en les necessitats dels homes, des de l’evidència empírica i l’escolta a les persones 
ateses i a les professionals. 

Actualment, és cert, no hi ha centres específics per a dones, però, tot i així, en els 
darrers anys s’ha donat entrada prioritària a les dones als recursos que permeten una 
major intimitat i privacitat. Atès que sabem que el sensellarisme femení segueix 
itineraris vitals propis i és molt important oferir a les dones espais que aportin la 
màxima seguretat i tranquil·litat possibles, aquesta perspectiva s’inclourà en les 
reformes que durant aquest any s’iniciaran en els dos centres de primera acollida més 
antics. No oblidem que el 69% de dones que viuen al carrer han patit violències 
masclistes, tal com vostès també se n’han fet ressò, segons un informe recent de 
diverses entitats com Càrites, Arrels o Lola, no estás sola.  

A la mesura de govern sobre violència masclista presentada divendres passat s’inclou, 
de fet, una actuació dirigida a aquest tema, que s’anomena «identificació de l’afectació 
específica de la violència masclista en col·lectius de dones sense llar i definició de les 
millores necessàries». L’Ajuntament dona prioritat a les dones en l’entrada 
d’equipaments que permetin la màxima privacitat, tal com he dit ara mateix. A més, 
estem treballant amb diverses entitats per fer un llistat de possibles modificacions en 
els equipaments ja existents per tal de millorar la percepció de seguretat i la comoditat 
de les dones. Entre els temes que ens plantegem revisar estan la proporció d’homes i 
dones en equipaments, la distribució i la disponibilitat de material d’higiene femenina, 
la composició dels equips professionals o la formació dels grups de dones residents i 
l’enfortiment també, tal com vam acordar en l’últim Consell de Dones en el Districte, 
d’un treball coordinat que ens permeti mapejar molt millor els recursos i treballar en les 
estratègies de manera més enxarxada. 

Agraïm però no acceptem aquest prec, perquè considerem que cal seguir treballant en 
la línia en què ja ho hem fet, és a dir, en un marc ciutat, des d’una perspectiva 
feminista i en un treball més profund en l’àmbit del dret a l’habitatge.    

El president aclareix que no és un prec, sinó una proposició, i demana si el 
posicionament és en contra. 

La Sra. Patrícia Martínez i Àlvarez 

Sí. 

El president dona de nou la paraula al grup proposant. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 



Lamentem que la Sisa de dinou anys, una noia que viu al carrer, no pugui acollir-se en 
aquest pla; la Fàtima, de dinou anys, extutelada per l’Estat, ha estat víctima d’abusos i 
pressions sexuals al carrer, tampoc s’hi pugui incloure; l’Àngela, de quaranta-nou 
anys, es separa de la seva parella i una embòlia que la fa dependent d’unes crosses la 
porta a patir problemes d’alcoholisme, deixa el pis on viu, i sobretot ja vam arribar tard 
amb l’Ana, de quaranta-sis anys, una veïna d’aquí també del carrer, que és la que van 
trobar morta a Can Tunis aquest estiu.  

I sí, s’està treballant des de fa més de quatre anys, però la xifra cada dia creix. Potser 
sí que és un tema de ciutat, però algú l’ha de treure i encara no s’ha tret. 

El president dona la paraula a la resta de grups municipals. 

La Sra. Alba Segura Gomilla 

Bé, simplement dir que em sembla vergonyós i que no sé com no us cau la cara de 
vergonya pel fet que per a un col·lectiu com les dones que són violades, assassinades 
i assetjades constantment no sigueu capaços de fer un pla d’acció simplement per a 
aquest col·lectiu, que són tan vulnerables, i més al carrer, i que decidiu no fer-ho 
perquè ja esteu fent altres coses. Vull dir, tan complicat és? Plantegem-nos-ho, eh?, 
amb les polítiques socials que fem. Però, bé… 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

La veritat és que em sorprenen una miqueta els posicionaments en aquesta proposta, 
ja que si volem treballar tots junts, tot és començar. Comencem des del Districte i 
anirem pujant cap a Casa Gran. És veritat que el Pla de sensellarisme té moltes 
propostes, té moltes accions, però quan aterren a la realitat no són propostes 
concretes. La veritat és que la rehabilitació de molts d’aquests espais és necessària, 
és urgent i no s’han de fer ara, s’haurien d’haver fet fa molt de temps. I la veritat és 
que vostès, que es fan dir un govern feminista…, no entenc aquest vot en contra a la 
proposta que fa avui Junts per Catalunya de dones que estan sense llar. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

No, només afegir que existeix el pla que he comentat abans d’estratègia contra la 
feminització i pobresa i precarietat que finalitza el 2024 i que pot abastar moltes més 
accions de les que té en aquest moment. 

Gràcies. 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya perquè tanqui 
aquest punt.   

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Em semblen molt bé tots els plans de sensellarisme, etcètera, però les dones estan al 
carrer i nosaltres, tots a casa. 

El president informa que aquesta proposta no ha estat aprovada, amb els vots a favor 
de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans i els vots en 
contra del PSC i Barcelona en Comú. 



b) Precs 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el 
deteriorament evident de l’arbrat i de la jardineria en diverses zones de Ciutat 
Vella i atesos els problemes lumínics i de sensació d’inseguretat que aquesta 
situació ocasiona als veïns i veïnes del districte, el Govern del Districte porti a 
terme les mesures necessàries per al correcte manteniment i reposició de 
l’arbrat i de la jardineria en diferents indrets dels nostres barris, com ara la 
plaça del Duc de Medinaceli, la plaça Folch i Torres, el Pou de la Figuera, la 
plaça de Castella o el parc de la Catalana. 

El president dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
perquè exposi aquest primer prec. 

La Sra. Alba Segura Gomilla 

Gràcies. Bé, actualment la nostra ciutat està patint grans problemes relacionats amb 
l’ecologisme. El 2020 s’implementa una mesura de canvi i millora per a la ciutat com 
és la zona de baixes emissions. No obstant aquesta mesura, que ens hem de felicitar 
per ella, però que es queda curta, i que, per això, el Grup Municipal d’Esquerra a 
Barcelona va presentar al·legacions per tal d’anar més enllà i sense perjudicar les 
persones que més necessitats tenen, no podem oblidar altres aspectes importants per 
al correcte funcionament de la ciutat, com és l’espai verd al districte, no és suficient 
tenir-los, sinó que és necessari cuidar-los i escoltar els usuaris i buscar millores 
constants per al bon funcionament. 

Tenir espais verds no és tan simple com plantar quatre arbres i posar cinc jardineres. 
S’han de tenir en compte moltes coses, com és la perspectiva de gènere, la seguretat, 
la viabilitat d’aquests espais, la inclusió social i la qualitat d’aquests. És a dir, els veïns 
i veïnes necessiten uns espais de qualitat, no podem permetre que espais com el parc 
de la Catalana estigui en les condicions que està, o la plaça Duc de Medinaceli, que és 
patrimoni històric, donat que és una plaça construïda al segle XIX, estigui en aquestes 
condicions: l’aigua de la font bruta, el terra desnivellat, amb formigó que surt i algun 
nen es pot fer mal.  

En tots els parcs que hem anomenat i he estat visitant durant aquesta setmana, ens 
hem trobat amb la mateixa problemàtica: hi ha rates als voltants dels arbres, hi ha 
zones molt obscures que permeten que la gent les faci servir de lavabo, de lloc on 
mantenir relacions sexuals o drogar-se.  

Per tant, una de les solucions molt simples a aquest problema en concret és la millora 
de la il·luminació, de la mateixa manera que garanteixes un parc i una zona dotada de 
perspectiva de gènere amb més il·luminació i que permet als veïns i veïnes sentir-se 
més segures. 

Per una altra banda, els parcs del districte necessiten una millora de les condicions; a 
tots aquells que tinguin terra s’hi hauria de posar cautxú, ja que és més higiènic i més 
fàcil de mantenir i, pel bé dels infants que hi juguen, és més segur. De la mateixa 
manera, hem d’aconseguir crear espais en aquests parcs que siguin inclusius per a 
persones de mobilitat reduïda. La situació és tan alarmant que fins i tot els veïns 
d’aquestes places anomenades, en concret Folch i Torres, fruit de la deixadesa en el 
manteniment de la jardineria, han hagut de fer de jardiners. 



Bé, més que res és que mirem de construir espais verds amb certa coherència i utilitat 
i, si us plau, que es faci un manteniment constant d’aquests. 

El president agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies, president. Els acceptem el prec. El manteniment de l’arbrat segueix les 
directrius marcades per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, segons uns plans 
establerts per al conjunt de la ciutat. Aquests plans preveuen la poda de tot l’arbrat de 
diari cada quatre anys, així com s’avalua el risc de l’arbrat anualment i en els casos en 
què hi hagi aquest risc s’intervé. També es fan podes lumíniques a demanda del 
Districte, una vegada s’ha comprovat per part del servei d’il·luminació que no es 
compleixen els estàndards i que això es deriva de les condicions de l’arbrat. 

El president comunica que en aquest punt hi ha tres intervencions del públic assistent. 
Tot seguit, els dona la paraula. 

La representant de l’associació Fem Gòtic 

A veure, desafortunadament, no és cap novetat el que s’està comentant de l’estat de 
les nostres places i ens molesta bastant que ens digueu moltes vegades en audiències 
que en el Gòtic no hi han espais, perquè sí que hi han espais, el que passa, que estan 
com estan aquests espais. 

Com han dit al prec, no hi ha manteniment, no hi ha reposició de l’arbrat, les fonts no 
tenen aigua o tenen l’aigua molt bruta, tant que no pots deixar que els nens fiquin les 
mans a l’aigua, por si acaso. Els nostres fills no poden jugar en aquestes places, 
perquè l’espai ens allunya, tenim rates, xeringues, llambordes trencades, il·luminació 
escassa. La gent gran tampoc pot fer ús dels espais, i des de fa temps es reclama, per 
exemple, una petanca; ho sabeu perfectament. I, bé, doncs, a Medinaceli, inclús a la 
plaça de la Mercè hi hauria un espai per posar-la, perquè són places que, si no…, la 
plaça de la Mercè no té cap tipus d’ús més que una font, una església i un jutjat, tota la 
resta és una terrassa.  

Qui vol anar en una plaça que t’està convidant a marxar? Entre els habituals bevedors 
del vi de tetrabric i les llaunes de cervesa al terra i als sorrals, els consumidors de 
cànnabis, els captadors de drogues, restes de l’exercici de prostitució, el lamentable 
estat de la vegetació, ja dic, és un cau de rates i un perfecte amagatall per consumir 
heroïna, voldríeu vosaltres una plaça així per als vostres fills, per als vostres avis? 
Nosaltres no la volem. És un patrimoni que s’està perdent entre les restes del botellón i 
oblidat per les administracions, i és lamentable.  

Reclamem a tot el Gòtic, a tot Ciutat Vella, a tot Barcelona, zones de joc inclusives per 
a tots aquells infants que tenen la mobilitat reduïda, inclús per a pares i mares que van 
en cadira de rodes i no poden acompanyar els seus petits. Exemple, a la plaça George 
Orwell, per exemple, el parc infantil està en una zona envoltat de terrasses amb la gent 
fumant haixix i cànnabis, bevent, i no és la millor ubicació potser per a un parc infantil, 
quan tenim una placeta al costat, que és la placeta de la Rosa, que suposaria 
simplement agafar quatre «columpis» i desplaçar-los en una placeta, perquè amb dos 
piràmides que hi ha en una plaça…, està totalment abandonada.  



Aleshores, no ens digueu, si us plau, que no tenim espais i cuideu els espais que 
tenim perquè nosaltres no podem fer-ho sols. 

La Sra. Montse Rojas Soto (en nom propi)       

Hola, bona tarda. Jo vinc… a defender el parque de la Catalana. El parque de la 
Catalana es un terreno que lo cedió la Catalana para su gente, para la gente del 
barrio, el cual está mal distribuido, no hay luz, hay ratas, como ellos dicen, el pipicán 
hace poco que lo hicieron otra vez nuevo, cuando se sabe que en ese pipicán tiene 
que ir el CAP, cuando el Hospital del Mar lo quiera, hay agujeros de hace dos años en 
la parte del césped, que no es césped, la gente en el trozo que hay de la fábrica del 
Sol al pipicán…, es oscuro, la gente se mete allí a dormir, hace sus necesidades, se 
drogan y, al día siguiente, están los condones y las agujas por todos los sitios. Faltan 
papeleras, el punto verde está bien puesto, pero, bueno, por allí alrededor se mean y 
hacen de todo, ya les puedes decir lo que quieras. Los taxistas se paran y se meten en 
el muro que da a la parte del colegio a mear; les dices que hay lavabos públicos abajo 
en la playa y pasan de todo. La parte infantil es de tierra, la gente va y se hace sus 
necesidades allí. ¿Qué pasa, un basurero, un barrendero que lo barre con una 
escoba? La tierra hay que barrerla con rastrillos, porque es como sale toda la 
porquería. En el pipicán muchas veces por la mañana… Solo quiero decir una cosa: el 
parque infantil, por favor, que es de tierra, hay mucho espacio para poder hacerlo, han 
hecho muchas pistas de petanca que nadie las utiliza. Yo no sé a quién preguntan 
antes de hacer un parque. 

La Sra. Mayte Ballester (en nom propi) 

Hola, bona tarda. Jo vinc a queixar-me del Pou de la Figuera degut als fets que han 
ocorregut avui. És una zona que la gent està molt afectada, perquè és gent molt gran i 
moltes famílies joves amb canalla petita. Llavors, és un espai molt gran, zona infantil 
destartalada, arbrat i matolls, doncs, que fan que la llum dels fanals no sigui 
apreciable, per aquest motiu és una plaça molt fosca. La possibilitat de demanar un 
munt d’associacions del barri poder dinamitzar amb activitats a l’aire lliure, ampliació 
de comerç o inclús amb alguna terrassa, amb horari controlat per part del Casal del 
Pou de la Figuera, amb entrada per la plaça, i amb la quantitat d’activitats que hi fan, 
també seria un punt de vida i llum. 

El pipicà, com ha comentat també la companya, amb la seva higiene personal, hi ha 
molta gent gran que tenen gossets petitets i seria convenient, també, pensar-hi. I, a 
part, hi ha molta mancança en general, en papereres… Jo ja dic prou perquè ja ho han 
dit tot els altres, l’apreciació per part de tots és que cada vegada tenim menys 
papereres, cada vegada se’n treuen més i et trobes carrers i carrers sense on poder 
tirar un paper. 

Ja està. Gràcies. 

El president agraeix les intervencions. Tot seguit, dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Dels espais que han dit, eh?, anem a poc a poc, i també algunes coses que heu 
comentat, que has comentat tu. 



Plaça Castella, en principi, s’ha ressembrat aquest estiu, s’ha posat una tanca, s’ha 
millorat, la previsió, si tenim els pressupostos i tenim el PIM, és fer una intervenció 
profunda en la plaça Castella. 

Espais del Gòtic, Medinaceli, després contestaré al prec de Ciutadans i allà parlem tots 
de Medinaceli, podeu escoltar-ho. 

La Mercè, hi estem d’acord, segurament és una plaça massa dura, millorem-la, fent-la 
més verda, fent-la més permeable –això és important–, fem el mateix que farem en 
Sant Miquel, l’obra està trigant molt, però farem el que en principi ens esteu demanant: 
ampliar espais de jocs, ampliar verd, posarem més arbres, a Sant Miquel no hi ha cap 
arbre, els posarem, on puguem, perquè hi ha un tema de runes romanes, posarem 
més sauló… És important que tinguem clar què són els conceptes de sostenibilitat. És 
a dir, necessitem terres permeables, tenim un problema de mineralització d’aquest 
districte, tenim massa pedra al terra, hem d’ampliar el sauló, hem d’ampliar la terra, 
hem d’ampliar el verd, a tots els nivells, l’arbrat, etcètera. Totalment d’acord. 

Revisarem il·luminació de tots els espais que s’han dit.  

Quant a la Catalana, farem una intervenció aquest any, millorarem parterres, 
millorarem arbrat o farem millores, no canviarem el disseny, això és un disseny que ja 
ve de molt de temps, no te diré ara que podem canviar totes les coses que has dit, 
però petites millores podem revisar-ho. 

Pou de la Figuera, vam fer un pla d’acció en l’últim Consell de Barri, totes les 
demandes que ens has demanat estan incloses en aquest pla d’acció. És una pla 
d’acció de petites reformes, diguem-ne, físiques, però també un pla d’acció de 
seguretat, com ens han demanat abans el president i la resta de partits. 

Gràcies. 

El president informa que s’ha acceptat el prec. 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, ateses 
les reiterades queixes dels veïns i veïnes que viuen en habitatges de propietat 
municipal al districte i atesa la degradació dels espais comuns d’aquests 
habitatges de propietat municipal, el Govern del Districte prengui les mesures 
pertinents per tal de garantir una bona gestió i un bon ús i manteniment dels 
espais comuns dels habitatges de propietat municipal al districte de Ciutat 
Vella.  

El president dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Tal com s’ha comentat en la proposició de Ciutadans, en les finques municipals ara 
mateix tenim diverses problemàtiques i nosaltres volem posar accent a les zones 
comunes d’aquestes finques. Volíem donar l’exemple d’un cas, un pàrquing que 
gestiona el Patronat de l’Habitatge, Reina Amàlia, 31. És una finca de nova 
construcció, però en el pàrquing hi han grans problemes d’incivisme, actes vandàlics i 
problemes de seguretat. Un dels grans focus és l’abandó de diversos vehicles en els 
quals, ara mateix, es consumeix droga i estan totalment vandalitzats. Demanem al 



Patronat que se’n faci càrrec i retiri aquests vehicles de manera immediata, igualment 
que es prenguin les mesures necessàries perquè no hi hagi més obstruccions en el 
pàrquing i que sigui un lloc segur per als inquilins. 

Altres casos, com Lancaster, Oms i Robador, demanem al Districte que es faci 
responsable d’una vegada per totes per garantir un bon manteniment dels espais 
comuns de les finques municipals. 

Gràcies. 

El president dona la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Sí, acceptem el prec, que entenem que va en la línia de Ciutadans, tot i que amb un 
matís diferent, que heu comentat. Entenem, com ja dèiem abans, que hi hagi queixes 
a algunes de les finques que tenim, també reiterem que som el districte, no?, amb més 
propietats municipals en aquest sentit. I, evidentment, ens comprometem a seguir fent 
un seguiment acurat, de treball conjunt i coordinació amb l’IMHAB, com ja estem fent, 
no? El primer cas que comentaves del pàrquing de Reina Amàlia, doncs, fa una 
setmana o deu dies, màxim, que es va fer la trobada amb veïns, IMHAB i la resta de 
serveis i s’està planificant una sèrie d’accions amb neteja, Guàrdia Urbana, 
reparacions amb l’IMHAB… Vull dir, això està en marxa. Per tant, resposta immediata, 
i veurem com de ràpid podem donar solució a totes les casuístiques, perquè n’hi ha de 
diferents. 

I, re, simplement reiterar que acceptem el prec i que farem una planificació de les 
intervencions amb relació a les situacions de major vulnerabilitat. 

El president dona la paraula a la senyora Zevida Saci. 

La Sra. Zevida Saci (en nom propi) 

Bona tarda. Soc Zevida, molts ja em coneixeu. Avui he vingut a fer peticions. Com tots 
sabeu, els edificis 7, 9 i 11 de Lancaster van passar a ser propietat de l’Ajuntament. 
Mai deixaré de dir-vos gràcies. Però no per passar a ser part de la vostra 
responsabilitat, es pot dir, us heu «esmerat» molt a fer millores o, millor dit, a fer que 
aquests immobles siguin habitables. Encara patim problemes de salubritat, molta 
brutícia a les escales i patis comuns, enllumenat de les escales, les plagues de rates i 
ratolins, per no parlar de les cucarachas, que formen part del nostre dia a dia. 

Tampoc us esteu «esmerant» molt a controlar qui viu en les vostres propietats, encara 
tenim llauners, que, a la nit, pugen i baixen, embruten les escales, deixen entrar a 
qualsevol, i els resultats són escales amb olor a pipí, fins a defecacions. Només 
demanem poder viure tranquils, no haver de patir cada vegada que estem a les 
escales, poder arribar i trobar-te el portal tancat. Només demanem una mica més de 
presència, de fer-nos sentir escoltats. Perquè no és només que a 7, 9 i 11 estan molt 
més degradats que abans de ser vostres, sinó que ja és un problema veïnal. El carrer 
brut vint-i-quatre hores al dia, el desordre que causen els llauners, que no només 
venen birres, però això és un altre tema, la brutícia que causa que hi visqui tanta gent 
en un sol pis –tanta gent en un sol pis–, i poc ordre que vosaltres inculqueu permetent-
ho. 



Amb tot això el que volem demanar-vos és una mica més de presència i comunicació 
amb els veïns, intentar cercar la solució més viable. 

Gràcies. 

El president agraeix la intervenció i dona la paraula de nou al Govern.       

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Moltes gràcies per la intervenció, Zevida. Amb mi crec que encara no ens coneixíem 
personalment, però amb el Santi i amb el Jordi, que aquest tema, doncs, dins del 
mandat passat, sí que l’havien portat... Ara podem reprendre aquesta comunicació 
directa amb el Districte, si cal, i venir a veure-us quan calgui. Entenem que la 
comunicació amb l’IMHAB i amb certes gestions del Districte sí que es manté a nivell 
més tècnic, però, evidentment, us fem la visita que calgui i revisem…, bé, passem 
aquesta informació avui mateix ja als equips tècnics per revisar-ho. El que sí que a mi 
em constava, no?, que hi ha una sèrie de serveis de neteja que es van acordar amb 
els veïns que en teoria haurien d’estar funcionant. Doncs, tot això, que en teoria, no?, 
són passos que s’han anat donant, revisem per què no està funcionant o veure si s’ha 
de reformular la periodicitat, la intensitat o el que sigui d’aquestes accions, d’acord? 
Això ho revisem i valorem amb vosaltres una mica com fer-ho.  

Sí que a nivell del pis és veritat que hi han algunes situacions dels veïns i les veïnes, 
que ho sabeu, que passareu pel circuit de regularització, però que n’hi han unes altres 
que no. I, en aquest sentit, en aquests altres habitatges, doncs, hi han els processos 
judicials en marxa, que hauran de finalitzar i que hauran de seguir aquest procés. I sí 
que és veritat que això nosaltres no ho podem, diguem-ne, accelerar, però que hi 
estem fent seguiment i estem al darrere, no?, en aquest sentit. I que entenem que és 
veritat que, quan aquestes situacions es produeixen, poden haver-hi molèsties, però, 
bé, que hi estem al darrere i sobretot això, reiterar l’obertura de la via de comunicació 
per al que necessiteu. 

El president dona la paraula al Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Vull donar les gràcies per l’acceptació del prec. 

El president comunica que aquest prec ha estat acceptat. 

6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, donat les 
queixes sobre els problemes que es generen en l’edifici situat en el passatge 
Sant Bernat, 9, i als seus voltants augmenten i donat que aquest edifici està 
com a inversió en el Pla d’inversions (PIM) des de l’any 2017, en el moment 
que es desallotgi l’immoble del passatge Sant Bernat, 9, es comenci a realitzar 
la rehabilitació perquè es pugui construir l’equipament municipal previst en 
aquest edifici. 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans perquè exposi el seu 
prec sobre queixes de problemes que es generen a l’edifici situat al passatge de Sant 
Bernat, número 9. 



La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, com que ja ha llegit el prec, li passo el torn al Govern perquè em doni les 
respostes necessàries. 

El Sr. Jordi Rabassa Massons 

Sí, no li acceptem el prec, malgrat que entenem perfectament quin és l’esperit i hi 
estem totalment d’acord. El que passa és que no li acceptem perquè vostè el que ens 
està dient és que en el moment en què es desallotgi l’edifici, aleshores, poder 
començar les obres. Nosaltres ja tenim un calendari d’obres. Saben que els calendaris 
d’obres a vegades es mouen. El projecte del que hi ha d’anar a Sant Bernat, 9 s’està 
fent, s’hauran de licitar les obres, etcètera. I, aleshores, si ens haguéssim d’esperar al 
calendari d’obres, aniríem massa tard. Aleshores, el que nosaltres sí que hem de fer 
és garantir, doncs, que…, estem fent seguiment de veure quan es pot fer aquest 
desallotjament i quan es pugui fer, el que haurem de fer és vetllar perquè no es torni a 
ocupar i garantir que no torni a passar. Però el que no podem fer és encavalcar una 
cosa amb l’altra, perquè, aleshores, sí que ens n’aniríem massa cap enllà. 

El president dona de nou la paraula a la consellera de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, és un honor que em respongui el regidor aquest prec. Em sap greu que no 
l’acceptin. Entenc que els processos judicials, de licitació i d’obres són molt complicats. 
Però, bé, a mi el que també…, i ho he de dir obertament, crec que aquest edifici té un 
problema molt gran, el coneixem tots, no és la primera vegada que ha estat ocupat, és 
la segona i la tercera, i cada vegada aquestes ocupacions són més greus en el sentit 
que la deixadesa del voltant fa que aquests problemes s’agreugin. Jo aquí el que els 
demano i em permetrà el luxe de fer-li la petició és que, si us plau, aquests calendaris 
d’obra se’ns facin arribar per escrit, pel simple fet que no pot ser que des del PIM del 
2017 estigui aquesta partida disposada d’inversions i encara no sapiguem la situació 
en què es troba. 

Em sap greu que no estiguin els cossos policials, perquè els volia agrair la feina que 
han fet aquestes últimes setmanes i últims mesos. La veritat és que els veïns estan 
molt contents amb la presència policial que estan tenint en l’espai.  

I ara sí que li demano, una altra vegada, si us plau, o que m’ho faci arribar a mi o que 
directament els ho faci arribar als veïns que viuen al voltant, perquè la veritat és que 
estan molt preocupats per l’edifici, ja no només per l’ocupació en si, sinó perquè estan 
punxant la llum dels edificis del costat i això ja no és només un perill per a ells, sinó 
que és un perill per a tots. I crec que no ens podem permetre que cap persona estigui 
amb aquestes condicions. 

El president informa que aquest prec ha estat rebutjat. 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, donat 
que la situació de la plaça Duc de Medinaceli empitjora dia rere dia, que 
necessita una remodelació integral, i a l’espera dels processos participatius, 
es puguin realitzar microintervencions, i tingui lloc una sessió de participació 



perquè es decideixi quines microintervencions s’han de realitzar d’immediat 
en aquesta plaça on es convidi veïns, comerciants i partits de l’oposició.  

El president dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Gràcies, president. La intervención de la vecina Eva nos muestra la preocupación de 
los vecinos, ¿no?, que se encuentran cada día tantos problemas. Y es por eso, desde 
el Grupo Municipal de Ciutadans, rogamos que realice una sesión de participación 
para que se decida la microintervención que se ha de realizar de inmediato en la plaza 
Duc de Medinaceli, donde se invite a vecinos, comerciantes y partidos de la oposición.   

El president agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies, president. Els acceptem el prec. La reforma de la plaça del Duc de Medinaceli 
està entre les nostres prioritats de mandat, abans ho volia explicar. En tot cas, l’abast 
de la reforma es decidirà una vegada tinguem aprovats els pressupostos i el PIM per 
ajustar fins on podem reformar-la, si d’una manera integral o, com diuen vostès, amb 
microintervencions o intervencions d’acupuntura.  

Per descomptat, farem una participació. Ho fem d’una manera o d’una altra. I, en 
aquest sentit, volíem expressar l’agraïment per la demanda de fer d’aquests dos 
processos participatius. I, si em permeten, també expressar l’orgull perquè les nostres 
maneres de fer política, sustentades sobretot en la participació –política d’espai 
públic–, s’hagin convertit en hegemòniques. Crec que el fet que vostès em demanin fer 
aquests processos ho demostra. 

Gràcies. 

El president dona de nou la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Gracias por aceptarnos el ruego. Para Ciudadanos es una oportunidad que espacios 
que deberían ser unidos, ¿no?, entre el barrio del Gótico y mar estuvieran decentes, 
ya que el espacio es de todos y entre todos lo debemos proteger. Es triste ver cómo 
en las reiteradas intervenciones de audiencias y en consells no se solventan, ya que la 
situación de la plaza ha ido agravándose y empeorando. Los vecinos y los 
comerciantes de la zona se quejan ya que hay ratas, cucarachas, dejación de la 
limpieza, provocando afectación a la salud pública, aunque no solo eso, sino que 
también hay socavones en la arena y faltan árboles. Pero, bueno. 

Lo que hemos pedido hoy esperamos que se realice a la mayor brevedad posible. Es 
urgente y necesario para revivir esta zona tan concreta. 

Gracias. 

El president dona de nou la paraula al Govern.   

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 



Gràcies. Ja veiem quina és la seva estratègia a l’hora de plantejar i contestar precs. 
Per descomptat, tot el que ens ha dit ho tindrem en compte, farem un procés 
participatiu i farem les millores. Insisteixo que ja veurem quin és l’abast. I la connexió 
amb el port que ens demana, també han demanat un joc de petanca les veïnes que ja 
se n’han anat… Està previst fer-lo en la balconada. En la balconada, avançarem, hi ha 
hagut un endarreriment en el tema de la pèrgola, però es farà l’obra. I justament el 
tema era modificar la balconada per assegurar l’accés al port i, diguem-ne, l’accés al 
mar, que ens ha demanat vostè. 

En la plaça Duc de Medinaceli no hi cap la petanca, ho hem provat moltes vegades i 
de moltes maneres, vertical no, però de moltes posicions i no hi cap. En tot cas, 
insisteixo que farem aquesta participació i ja avançarem en… 

Gràcies. 

El president informa que el prec s’ha acceptat. 

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès 
que actualment el bus de barri 120 no connecta els quatre barris del districte 
de Ciutat Vella, atès que aquest fet discrimina especialment les persones 
veïnes del barri de la Barceloneta, que des de fa temps reivindiquen que el 
recorregut del bus de barri 120 es modifiqui per tal de donar-los servei, i atès 
que el bus de barri està concebut per ser utilitzat per les persones residents a 
la ciutat, per apropar el veïnat als equipaments i els serveis i afavorir un 
model de mobilitat amb sensibilitat col·lectiva, el Govern del Districte de 
Ciutat Vella insti Transports Metropolitans de Barcelona a ampliar i millorar el 
servei del bus de barri 120 i que aquestes modificacions siguin efectives 
abans del proper estiu.  

El president dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya perquè exposi 
aquest prec. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Tal com diem al cos del prec, Junts per Catalunya demanem una millora i ampliació 
del bus de barri 120. Una millora ja que els autobusos de la línia 120 són els més vells 
de la flota, tot i disposar de rampa, només és utilitzada per als carrets gemel·lars i 
cadires de rodes, són els únics que tenen dues portes i esglaons. I amb aquesta 
descripció podem dir que el 120 és accessible, però no és còmode. Una ampliació 
demanem també perquè el bus de barri connecti els quatre barris del districte, inclosa 
la Barceloneta, que a dia d’avui no hi passa per allà.  

La demanda la fem davant la manca de compliment del Pla de mobilitat del districte de 
Ciutat Vella 2018-2023, aprovat com a mesura de govern al Consell Plenari del 16 de 
juliol del 2018, on es recull el següent, en la fase prèvia d’elaboració del Pla de 
mobilitat, segons la participació ciutadana, queda reflectit que el veïnat considera que 
no té una xarxa de bus adaptada a les necessitats de la gent gran, considera 
necessari impulsar el bus de barri, un projecte que ja està contemplat al model de 
transport públic proposat. Un cop ja elaborat el pla, en la diagnosi, diu que falta el 
desplegament final del bus de barri perquè arribi a la Barceloneta, una demanda 
històrica dels veïns i veïnes a la qual respon el Pla de mobilitat del districte de Ciutat 
Vella. A la proposta ens trobem que diu que el pla consolida la xarxa ortogonal 



proposada al PMU de Barcelona i fa arribar el bus de barri a la Barceloneta, 
connectant els equipaments sociosanitaris del districte amb l’Hospital del Mar. I ja a les 
accions diu «ampliació i millora de la cobertura del bus de barri», que justament 
simplement és el que us demanem. 

Llavors, exposem en aquest prec que no demanem res que no s’hagi aprovat a dia 
d’avui i encara està per fer. 

El president dona la paraula al Govern.  

El Sr. David Pequeño Gutiérrez  

Bé, és cert que la línia 120 és una reivindicació històrica del barri de la Barceloneta, i 
com a tal des de l’Ajuntament ja s’està treballant en aquest àmbit, com bé has dit. Així 
que, de manera meticulosa, s’està portant a terme un estudi sobre la nova xarxa de 
busos, línies convencionals i bus de barri, i que per a principis de l’any que ve ens 
faran un retorn d’aquest. 

Per tant, el seu prec, que ja va sorgir tant a l’Associació de Veïns de la Barceloneta i 
altres entitats del barri i que en el PAD de govern és també una proposta nostra…, ens 
alegra que es sumi. Per tant, acceptem el prec, perquè també és proposta nostra. Ara 
bé, estem a l’espera del resultat de l’estudi que ens arribarà l’any que ve. 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Simplement preguntar quin estudi, si ja hi ha un pa de mobilitat on hi ha un previ, un 
diagnòstic, que deu ser l’estudi, una proposta i una acció. O sigui, no entenc el que em 
respon. 

El president dona la paraula al Govern. 

El Sr. David Pequeño Gutiérrez  

Justament, és aquest estudi al qual estem fent referència, el que ja s’ha parlat des de 
l’Ajuntament i que s’ha portat a terme. És simplement, estem esperant el resultat. 

El president anuncia que aquest prec ha estat acceptat. 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès 
que diversos centres escolars del districte de Ciutat Vella, per manca 
d’espais, utilitzen l’espai públic per realitzar l’esbarjo dels infants, atès que el 
Pla d’educació de Ciutat Vella 2019-2023, presentat com a mesura de govern 
en el plenari del 19 de març del 2019, establia que els centres tenen diversitat 
de necessitats que cal abordar amb recursos diferents sempre sota el 
paraigua de l’equitat, atès que l’estona de pati és plenament educativa, el 
Districte de Ciutat Vella presenti en el termini màxim de dos mesos un “pla de 
patis” treballat amb els mateixos centres educatius que fan joc exterior a 
l’espai públic. El pla haurà de contemplar actuacions de Guàrdia Urbana, 
educadors de carrer, urbanisme i neteja, i haurà de ser plenament efectiu en el 
mes de febrer del 2020.  



El president dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Molt bé. Partint de la base que els patis de les escoles són espais d’oportunitats 
educatives, tenint present que el pati és un dels pocs espais, si no l’únic, pensat 
exclusivament per al joc, l’esbarjo dels infants i alhora és un espai educatiu dintre dels 
centres escolars, actualment molts dels centres escolars veuen la necessitat d’adequar 
els patis escolars a la seva funció educativa com a espais estimuladors mitjançant 
l’aprenentatge a través del joc, de la capacitat de jugar dels infants i del 
desenvolupament de les funcions motrius, cognitives i socials. Amb el creixement 
demogràfic, el nombre d’alumnes ha augmentat i, per tant, les escoles han anat 
adaptant aquest creixement, i no sempre amb els recursos necessaris. Les escoles 
han crescut, però el pati ha anat minvant.  

Aquestes dades van quedar reflectides en el passat Consell Escolar de Ciutat Vella, on 
deien que hi havia més alumnes a primària i menys a secundària. Ens trobem, llavors, 
cada cop amb patis més precaris en espai i en molts casos és ocupat totalment per les 
activitats esportives. Cal parar atenció i destacar que el temps d’esbarjo es considera 
una activitat educativa integrada en l’horari lectiu dels alumnes.  

I per aquests motius abans esmentats, el Grup de Junts per Catalunya demana un pla 
de patis per garantir als nens de les escoles Àngel Baixeras, Sant Felip Neri, Castella, 
Labouré, Cervantes, l’Escola Bressol Puigmal i l’Institut Milà i Fontanals, entre d’altres, 
que puguin fer esbarjo a la via pública amb tota plenitud i seguretat. 

El president dona la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Nosaltres fem una proposta de transacció in voce, que hem comentat abans amb la 
consellera de Junts per Catalunya, per desenvolupar i articular les accions amb relació 
als patis escolars a l’espai públic, des del marc del grup motor del Pla d’educació, per 
presentar-les en els plans de treball que es tancaran en el primer trimestre de 2020 i 
que ara mateix ja s’estan treballant. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Sí, la transacció l’he acceptat, com hem parlat abans. 

El president constata que la portaveu de Junts per Catalunya accepta la transacció i 
que el Govern accepta el prec. Tot seguit, dona la paraula de nou al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Només explicar que coincidim en la voluntat de seguir treballant des d’aquesta 
prioritat, no?, d’intensificar la relació entre l’espai públic als entorns escolars i els 
centres educatius, com ja s’ha iniciat, no?, algunes accions durant aquest mandat, ja 
siguin iniciades pels centres educatius o per l’impuls de Districte, i sempre en el marc 
del seguiment del Consorci i activant els serveis municipals que calgui, no?, sempre, 
Guàrdia Urbana, neteja, etcètera. 



Exemple d’aquestes accions en projectes que ja estan en procés són els entorns 
escolars de Drassanes, Collaso i Gil i Rubén Darío, amb diferents nivells d’intervenció i 
amb diferents propostes, que, en principi, durant aquest trimestre segurament, doncs, 
ja finalitzin també.  

I a part d’aquestes altres intervencions, doncs, recordar, no?, la plaça Carme Simó, 
que ara està revisant-se el projecte arran d’algunes problemàtiques que s’han trobat, 
doncs, perquè pugui continuar sent el pati de l’Escola Baixeras; la reforma de la plaça 
Hilari Salvadó connectant la sortida i l’entrada de l’Escola Mediterrània; el tancament 
de la plaça Sant Felip Neri perquè puguin realitzar el pati allà; l’ús de la plaça Castella, 
que, evidentment, cal encara desenvolupar molt més aquest pla de joc, i també 
l’acompanyament, no?, al Pou de la Figuera per part de l’Escola Cervantes, amb 
l’acompanyament dels educadors del Pla de veïnatge, i també l’ús de la plaça Folch i 
Torres per l’Escola Rubén Darío, on ara mateix ja porten, doncs, un curs fent-hi 
activitats amb l’acompanyament de l’educadora de la plaça mateixa, no? 

Aquestes són accions que ja s’han iniciat, que segurament s’han d’acabar de 
completar i articulant, no?, sempre que calgui, la resta de serveis, i que hem de veure 
com podem arribar a la resta de centres educatius o ampliar aquesta xarxa de centres 
educatius articulant totes aquestes accions i polítiques. 

El president indica que s’accepta aquest prec amb la transacció. 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

AL CONSELL PLENARI DE CIUTAT VELLA 

1. Declaració institucional presentada al Consell Plenari de Ciutat Vella pel Grup 
Municipal ERC 

El president comunica que l’últim punt d’aquesta sessió és una declaració institucional 
presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana que ha rebut els suports 
necessaris.  

Tot seguit, procedeix a llegir els acords d’aquesta declaració institucional.  

El plenari del Consell del Districte de Ciutat Vella acorda: 

PRIMER. El Districte de Ciutat Vella manifesta el rebuig i condemna de qualsevol forma de 
violència masclista que s’exerceix diàriament contra les dones i que representa una greu 
vulneració dels drets humans fonamentals. 

SEGON. Instar el conjunt d’administracions a tramitar els pressupostos amb perspectiva de 
gènere i per la lluita contra la violència masclista. 

TERCER. Rebuig als partits d’extrema dreta, que volen eliminar les polítiques de gènere així 
com les lleis en contra de la violència de gènere. 

QUART. Crear vies d’informació, d’atenció i denúncia més properes al jovent, i vetllar pel 
compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència masclista i treballar de 
manera coordinada amb tots els agents implicats, les entitats feministes i de dones. 



CINQUÈ. Que totes les institucions i administracions instin els mitjans de comunicació a 
evitar aquells continguts que transmetin comportaments masclistes, que utilitzin un 
llenguatge no sexista i visibilitzin la realitat de discriminació i violència masclista que 
pateixen les dones, tenint en compte la particularitat d’aquestes violències en funció de la 
seva edat, orientació sexual, diversitat cultural, religió i classe. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president agraeix el to i la correcció a 
tothom, els desitja un bon Nadal i una bona entrada d’any i aixeca la sessió a les 21.51 
hores. 

 
 
El secretari del Consell 

 

Vist i plau  
El president 
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