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Ordre del dia 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 2 de desembre del 2021 

B) PART INFORMATIVA  

1. Despatx d’ofici 
2. Informe de Regidoria 
3. Informe de tancament de la mesura de govern Ciutat Vella davant la crisi 

produïda per la covid-19 
4. Mesures de govern: 

- Pla d’acció intercultural de Ciutat Vella 2022-2025 

C) PART DECISÒRIA 

1. Aprovació inicial del Pla especial integral i de millora urbana per a la regulació 
del Teatre Principal, situat a la Rambla, 27-29, i conveni urbanístic relacionat 
amb l’esmentat pla 

2. Canvi de denominació del carrer de Comte de Santa Clara per carrer de Felícia 
Fuster 

D) PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions 
 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC en què: 
• atès que hem detectat que la coordinació entre els serveis socials i els 

centres oberts del raval és complicada; 
• atès que per tal que els treballadors socials d’ambdós serveis puguin fer 

una bona intervenció ha d’existir una comunicació fluida i constant; 
• atès que els serveis socials del barri del Raval estan saturats i, per 

aquest motiu, les visites a les persones usuàries no es donen amb la 
rapidesa i agilitat que la situació requereix;  

• atès que la pandèmia provocada per la covid-19 ha obert la porta que 
les visites i entrevistes es realitzin de manera telemàtica i, per tant, s’ha 
instaurat una nova manera d’atendre les persones usuàries; 

proposem: 
• PRIMER.- Que el Govern del Districte insti els serveis que correspongui 

que es creï i es garanteixi la continuïtat d’una taula de coordinació entre 
serveis socials, els centres oberts, entitats socioeducatives que 
desenvolupen funcions similars a les dels centres oberts, EAIA i XAFIR, 
amb el compromís de trobar-se mensualment per tal de coordinar-se. 

• SEGON.- Que en la mesura del possible es garanteixi que des dels 
serveis socials es faci un seguiment periòdic i breu en el temps entre el 
període de visites i entrevistes presencials, mitjançant trucades o 
videoconferències, per tal de realitzar un adequat acompanyament a les 
persones usuàries. 
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2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans 

en què: 
• atès que el Govern municipal es va comprometre a fer públiques les 

diferents auditories sobre l’estat del paviment de l’espai públic de Ciutat 
Vella i no ho ha fet; 

• atès que els veïns de Ciutat Vella han de tenir accés a aquesta 
informació i conèixer quines són les prioritats que es realitzaran per 
mantenir i millorar el paviment de l’espai públic; 

• atesos els diferents canvis i obres que s’estan duent a terme al districte 
que no compleixen les diferents normatives d’accessibilitat ni les 
mesures promogudes per l’Ajuntament i que, alhora, aquestes poden 
ocasionar accidents, 

proposem que Ciutat Vella elabori un informe sobre l’estat de l’espai públic 
on es tingui en compte l’estat del paviment i si aquest espai compleix amb 
les normatives d’accessibilitat universal. També s’ha de comprometre a 
millorar tots aquells espais que no siguin accessibles i prioritzar aquelles 
zones on hi hagi equipaments o serveis per a gent gran, i així fer complir la 
normativa i les diferents mesures que promou l’Ajuntament sobre 
accessibilitat. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat en 
què: 
• atès que el Districte de Ciutat Vella ha aplicat canvis a la mobilitat del 

barri del Raval;  
• atès que alguns canvis no responen a una lògica de millora de la 

mobilitat; 
• atès que el Pla de mobilitat de Ciutat Vella del 2019-2024, segons el 

Districte de Ciutat Vella, ha comptat amb un ampli procés participatiu de 
veïns del barri; 

• atès que aquesta modificació contempla la reducció dels espais per a 
vehicles i la reducció dels horaris de càrrega i descàrrega;  

• atès que el veïnat, i sobretot els infants i la gent gran, està patint les 
conseqüències de la falta de confort en la mobilitat a peu pel districte, la 
qual cosa està afectant la qualitat de vida dels i les residents,  

proposem que el Govern del Districte avaluï i corregeixi les següents accions 
que s’han desenvolupat en el marc del nou Pla de mobilitat del Raval: 
• el canvi de sentit del carrer Torres i Amat entre el carrer Joaquín Costa i 

la ronda de Sant Antoni; 
• el canvi de sentit del carrer Joaquín Costa entre els carrers Valldonzella 

i Torres i Amat; 
• el canvi de sentit del carrer de la Lluna entre els carrers Ferlandina i Peu 

de la Creu; 
• redissenyar la rotonda del carrer Nou de la Rambla; 
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• canviar les places d’aparcament reservades per a persones amb 
mobilitat reduïda en aquells carrers on, a causa del canvi de sentit de la 
circulació, s’obliga aquestes persones a sortir pel costat de la calçada; 

• revertir la concentració del trànsit de sortida pel carrer dels Àngels, un 
carrer que té quatre escoles, una escola bressol i un futur CAP; 

• repensar amb els eixos comercials de la zona la càrrega i descàrrega i 
les excepcions a comerços especialitzats i als serveis; 

• solucionar els problemes de càrrega i descàrrega il·legal del carrer dels 
Salvador; 

• realitzar un informe de mobilitat específic per a gent gran on es recullin 
accions per protegir la mobilitat segura d’aquest col·lectiu; 

• revisar els canvis de mobilitat realitzats en els entorns on es troben els 
serveis d’emergència del Raval: serveis sanitaris, Guàrdia Urbana, 
Mossos d’Esquadra.  

b) Precs 
 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC en què: 
• atès els canvis que s’han donat en l’ús de l’espai públic durant la 

pandèmia de la covid-19; 
• atès que en diversos espais del districte de Ciutat Vella s’està fent un 

ús intensiu d’activitats dirigides, entre aquestes, esportives; 
• atès que moltes d’aquestes activitats es fan amb equips de so que 

poden molestar el veïnat i que la normativa de civisme regula, 
demanem que el Govern de Districte analitzi l’impacte de les noves 
activitats dirigides en l’espai públic sorgides arran de la pandèmia i apliqui 
l’ordenança de civisme com es fa en altres casos.   

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal d’ERC en què: 
• atès que a la plaça dels Àngels, davant del Museu d’Art Contemporani 

de Barcelona (MACBA), es donen situacions conflictives entre el veïnat 
i els patinadors, i aquestes s’han anat agreujant amb els pas del 
temps; 

• atès que els patinadors fa molts anys que estan a la plaça i volen 
seguir fent-ne ús, però de manera responsable; 

• atès que els patinadors fa molts anys que se situen a la plaça dels 
Àngels i un gran nombre està disposat a complir amb la normativa que 
es va establir el mandat anterior i, per tant, fer un ús de l’espai públic 
de manera responsable; 

• atès que la plaça dels Àngels ha de ser un espai on tot ciutadà de 
Barcelona pugui gaudir i fer-ne un ús adequat, 

demanem que el Govern del Districte de Ciutat Vella creï una taula o espai 
de mediació entre els patinadors, veïnat, cossos policials, entitats i escoles 
del voltant amb l’objectiu d’establir un diàleg per tal d’arribar a acords i 
consensos per a la convivència i el respecte mutu. 
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6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans en 
què: 
• atès que Ciutat Vella no té un premi dedicat exclusivament a les dones 

i entitats que treballen per empoderar i donar visibilitat al paper de les 
dones a la nostra societat; 

• atès que hi ha districtes que disposen d’un premi dedicat a la labor de 
les dones i el paper imprescindible que fem cada dia; 

• atès que un premi específic a Ciutat Vella pot ser una manera d’enfortir 
i explicar el paper de les dones en les diferents cultures, 

demanem que Ciutat Vella creï un premi anual dedicat a les dones per 
commemorar i homenatjar totes les dones del districte. El premi s’ha 
d’atorgar a una dona, un col·lectiu, un grup de dones, entitats, associacions 
o projectes que treballin en pro de la igualtat i la diversitat, i que aquestes 
hagin tingut un impacte a Ciutat Vella. 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de Ciutadans en 
què: 
• atès que Ciutat Vella no disposa de molts espais per a la pràctica 

esportiva segura i que alguns d’aquests, donat el lloc on es troben, no 
estan en bones condicions de neteja; 

• atès que l’Ajuntament ha de garantir la neteja de tot l’espai públic, en 
especial d’aquests llocs on els més petits han de ser els protagonistes, 

exigim al Govern municipal que consideri la pista de Sant Rafael com un 
punt d’atenció especial per a la millora de la neteja i garantir la desinfecció 
de la zona amb assiduïtat.  

 8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat en què:  
 • atès que les principals usuàries de les línies d’autobusos urbans a 

Barcelona són dones; 
 • atès que els principals usuaris dels busos de barri són persones grans 

i/o amb diversitat funcional; 
 • atès que el bus de barri 120 actualment dona servei a tres barris del 

nostre districte, però està previst donar servei completament enllaçant 
equipaments i facilitant l’accés al teixit comercial i associatiu; 

 • atès que del divers tipus de material mòbil disponible a Transports 
Metropolitans de Barcelona es destina a cobrir habitualment la línia 120 
les sèries més antigues, que són les menys accessibles, 

demanem que el Districte de Ciutat Vella insti Transports Metropolitans de 
Barcelona a la retirada immediata del busito model INDCAR-STRADA 4272-
4277 i substituir-lo per un model sense cap barrera física en el seu interior. 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat en què, 
 • atès que el districte de Ciutat Vella pateix una xacra pel que fa a 

pintades indiscriminades, basades en lletres i altres motius, que 
degrada i enlletgeix el paisatge visual; 
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 • atès que majoritàriament aquestes pintades es fan en parets, persianes 
de locals i en el mobiliari públic, cosa que dona una imatge de ciutat 
abandonada; 

 • atès que el patrimoni i els edificis del districte de Ciutat Vella són 
víctimes d’agressions constants que fan malbé la memòria i 
menyspreen el que som, 

demanem al Govern municipal la creació d’un pla específic per eliminar les 
pintades en tots els edificis públics i en el mobiliari urbà del districte de 
Ciutat Vella. 

c) Preguntes 

d) Seguiment de proposicions 
 

e) Seguiment de precs 

10. Seguiment de prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal 
ERC perquè s’informi de l’estat d’execució del prec aprovat al Consell 
Plenari del Districte de Ciutat Vella, en data 12 de desembre de 2019, amb 
el següent contingut:  
«Que el Govern del Districte porti a terme les mesures necessàries per al 
correcte manteniment i reposició de l’arbrat i de la jardineria de 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.» 

11. Seguiment de prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de 
Ciutadans perquè el Govern municipal informi dels motius de 
l’incompliment del prec aprovat al Consell Plenari del Districte de Ciutat 
Vella, l’octubre de 2021, amb el següent contingut:  
«Exigim al Govern municipal que reforci la neteja als diferents punts on hi 
ha una major concentració de coloms i gavines i que estableixin diferents 
mecanismes per evitar que en aquestes zones hi hagi una concentració 
exagerada d’aquests animals.» 

12. Seguiment de prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de 
Junts per Catalunya del prec acceptat pel Govern municipal en el Consell 
Plenari del dia 20 de maig de 2021 amb el següent contingut:  
«Que el Govern municipal ideï un pla d’actuació integral per abordar la 
problemàtica social i l’ocupació de l’espai públic a la llosa de la ronda de 
Sant Antoni.» 

 
E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
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Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta saluda els assistents i dona inici a la sessió ordinària del Consell 
Plenari. 

2. Canvi de denominació del carrer de Comte de Santa Clara per carrer de Felícia 
Fuster 

La presidenta informa que els han demanat de fer un canvi en l’ordre del dia i, per 
tant, de manera excepcional començaran pel punt dos de la part decisòria, que és el 
canvi de denominació del carrer de Comte de Santa Clara, i després reprendran l’ordre 
habitual. 

A continuació, assenyala que el regidor disposa de quatre minuts per a aquest punt, 
en tres torns, la resta de grups, dos minuts en dos torns, i que hi ha dues 
intervencions del públic previstes. 

El regidor 

Bé, doncs, bona tarda a tots i a totes. En aquest punt portem a votació del plenari del 
Districte el canvi de nom del carrer de la Barceloneta Comte de Santa Clara per 
Felícia Fuster. No és una decisió capritxosa, sinó que és una passa més en la política 
de democratització de l’espai públic de Ciutat Vella, en aquest cas, però també de la 
ciutat de Barcelona. I la democratització passa per diversos estadis. Un és la revisió 
de les persones que, avui per avui, ens diuen com es diuen els carrers i les places de 
la ciutat. I en el cas de la Barceloneta tenim molts noms que són governadors civils, 
càrrecs militars, que en el seu moment van exercir la repressió sobre la ciutat de 
Barcelona. 

Per tant, són noms que, si bé en el seu moment les classes privilegiades que 
governaven els podien veure com a referencials de la ciutat o de l’Estat, avui ja no ho 
són. 

Un altre element de democratització important és el gènere: el 8% dels carrers i les 
places de la ciutat porten nom de dona —el 8%—, i quan el porten són santes, són 
membres de les monarquies, són reines o són propietàries; no hi ha dones de classe 
popular. A la Barceloneta podríem comptar amb els dits d’una mà el nom de dones 
que hi ha, i alguns han estat incorporats o en aquest mandat o en el mandat passat. 

Per això proposem aquest canvi per incorporar el nom de Felícia Fuster, que l’any 
passat es va celebrar el centenari del seu naixement amb un seguit d’activitats arreu 
del país i que van tenir una importància focalitzada sobretot en aquella exposició a 
l’Arts Santa Mònica que ens va fer a tots plegats descobrir la figura, la persona i la 
creació de Felícia Fuster. A més a més, vam posar en el seu edifici de naixement, al 
carrer Sant Miquel, una placa que la reconeix. I ens semblava molt interessant, i aquí 
també la directora, la Maria Josep, de la Biblioteca de la Fraternitat de la Barceloneta 
ha sigut una de les persones que ha impulsat, i molt, el fet que el carrer on està 
l’accés a la biblioteca porti el nom d’una escriptora, eh?, d’una artista, d’una artista 
plàstica, però també d’una escriptora, d’una poetessa. 

Per a nosaltres, doncs, és important aquesta feina de feminització del nomenclàtor, 
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de democratització del nomenclàtor, de popularització també del nomenclàtor. I 
d’aquí, doncs, també vull donar les gràcies a la presidenta de la Fundació Felícia 
Fuster, que recentment també ha estat a la Barceloneta per a aquesta exposició que 
estem fent en tres equipaments amb una participació del veïnat realment, doncs, 
també molt bonica i que ens ha permès, una altra vegada, connectar aquesta 
Barceloneta literària, aquesta Barceloneta de les arts plàstiques, aquesta Barceloneta 
més universal amb el públic local i amb el veïnatge.    

Per tant, doncs, aquesta és la proposta que sotmetem a la votació dels grups 
municipals. 

La presidenta obre el torn de paraula de la resta de grups municipals.  

El Sr. Jaume Tomillero Cabot 

Esquerra Republicana recolzarà el canvi de denominació del carrer del Comte de 
Santa Clara per carrer de Felícia Fuster i Viladecans. Sempre és una bona notícia i 
motiu de celebració que hi hagi més noms de dones per als carrers de la nostra 
ciutat. I Felícia Fuster no podria ser menys, principalment perquè és una dona, i quina 
dona! 

En contraposició, Juan Procopi de Bassecourt i de Bryas, comte de Santa Clara, que 
era conegut inepte per al servei de campanya, va ser agregat a la plaça de Barcelona 
i, finalment, se’l va designar capità general de l’exèrcit i Principat de Catalunya i 
president de la seva audiència, passant després a consell de guerra amb honors d’alt 
estat; és a dir, tot un personatge bèl·lic.   

A l’altre cantó, tenim la Felícia Fuster, una senyora amb les virtuts dels emprenedors, 
una dona renaixentista. Ja de ben petita a la ferreteria de la família feia gala de 
creativitat. Era filla única. Va viure envoltada de tota mena d’eines com ara serres, 
claus, martells, frontisses i altres estris similars. Tenia una facilitat extraordinària tant 
per als treballs manuals i mecànics com per al dibuix i la pintura. En sols deu anys 
d’edat ja estava matriculada a l’Institut de Cultura de la Dona. Amb part dels records i 
els aprenentatges de la infantesa construirà l’únic text de prosa que ha publicat, «A 
dins, a fora», per al volum Barceldones, publicat el 1989. Va cultivar la poesia, el 
gravat de vidre, fou pianista, professora de dibuix, professora d’espanyol a França, 
traductora del japonès i del francès i també ceramista reconeguda. Vora el 1944 es 
llicencia en Belles Arts. El 1960 es divorcia i es replanteja la seva situació. Entre el 
1961 i el 1970 treballa intensament en agències de publicitat prestigioses. Va viure en 
una golfa parisenca i es podria dir que les va posar de moda entre la intel·lectualitat i 
la gent progre, i va fer fortuna negociant amb elles. Progressivament, la seva situació 
econòmica millora i pot dividir el seu temps entre el treball remunerat i el de creació, 
fins que el 1981 es dedica ja exclusivament a la creació artística i literària.   

Felícia Fuster va néixer al barri de la Barceloneta el 7 de gener de 1921. 
Posteriorment va anar a París, ciutat on va viure des de 1951 i on va morir el 4 de 
març de 2012. Una placa commemorativa la recorda a la façana de casa seva, al 
número 64 del carrer de Sant Miquel. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 
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Vemos muy bien que se proponga el nombre de mujeres al callejero de nuestra 
ciudad, y más con un nombre de una mujer como Felícia Fuster, que ha sido 
reconocida y ha desempeñado un papel tan importante en el mundo de las artes y 
sus obras siempre serán un buen recuerdo para nuestra ciudad. 

Así que votamos a favor. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Junts per Catalunya, des de la nostra posició totalment antimonàrquica, estem 
d’acord a fer desaparèixer tot nom de carrer que tingui una connotació reial i de 
jerarquia militar, com bé ha explicat el regidor. Així, doncs, trobem adient que s’elimini 
en la memòria dels veïns de la Barceloneta aquest governador, polític, militar, 
corregidor de Barcelona, que va estar capità general de l’exèrcit i el Principat de 
Catalunya sota el mandat de Carles III.  

No obstant, ens sobta que aquest canvi de nom ha mostrat sorpresa pel 
desconeixement del gruix de veïns i veïnes de la Barceloneta. També crea sorpresa i, 
en aquest cas, la confusió afegida si l’homenatge al Bernardo Cortés, Palomino, per 
als amics, seria merescut o no. O el canvi de nom del passeig Marítim anunciat així 
sense més, no? 

Aprofitaria per dir que a la Barceloneta tenim demandes de canvi de denominació de 
diversos carrers que s’arrosseguen des de fa dècades, i sembla ser que al Govern 
municipal els incomoda i no s’escolta les veïnes.  

Realment em sap greu haver malbaratat i més davant de familiars un temps traint-vos 
els colors i no parlant de la Felícia Fuster, que es mereix tot el nostre respecte i 
admiració, però de ben segur una dona lluitadora, intel·ligent, entonada al dia també 
hagués aprofitat l’ocasió per reivindicar el que és de justícia. 

Dit això, votarem favorablement pel nom de Felícia Fuster, perquè, tot i que no en les 
formes —i ho torno a dir— que ha mostrat el Govern municipal de com s’ha fet aquest 
canvi de denominació, en el fons homenatjar la Felícia Fuster creiem que és del tot 
encertat. 

La presidenta agraeix les intervencions dels grups i dona pas a les intervencions del 
públic.   

La Sra. Erica Mata Perales (en nom de la Fundació Felícia Fuster)  

Bona tarda. Bé, primer de tot, salutacions a tots els polítics de Ciutat Vella, moltes 
gràcies de convidar-me a aquest acte, per a nosaltres, per a la fundació molt 
important. I volíem agrair, doncs, que es tingui en compte el nom de la Felícia que, és 
clar, torna, d’alguna manera, a casa seva, al seu barri, a la Barceloneta, ja va 
començar amb el tema de la placa i, naturalment, amb la cercavila i tota aquesta festa 
que van fer per finalitzar les activitats principals del centenari de Felícia Fuster. 

Estic realment impressionada del coneixement que tenen vostès de la vida de la 
Felícia Fuster. Només dir una cosa, ella va morir el 3 de març, no el 4. 

Jo, simplement, m’agradaria llegir-los re, una petita cosa de justament aquesta 
publicació de Barceldones, perquè ella té un article molt bonic que parla de quan era 
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petita, que sortia de la Barceloneta i anava a Barcelona, no? I, llavors, hi ha un 
paràgraf que diu: «Perdia, guanyava, em semblava haver descobert que no hi havia 
avui sense demà, que demà tornaria. Tornava sempre i sempre feia aquell camí, 
aquelles pedres, els meus passos, es trobaven de nou, era això estimar-se?» Jo 
voldria dir que el districte, la Barceloneta, estima la Felícia.  

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al senyor Manel Martínez, president de l’Associació de 
Veïns de la Barceloneta, que intervé per videoconferència.   

El Sr. Manel Martínez (vicepresident de l’Associació de Veïns de la Barceloneta) 

Gràcies. Vicepresident, que he sentit president, però no, no ho soc, soc vicepresident. 

Primer de tot, el que voldríem dir és que nosaltres agraïm que, realment, els carrers 
agafin la nomenclatura que toca, com és el món real, o sigui, les persones, o sigui 
que hi hagi la mateixa representació homes-dones i fins i tot de gent de diferent 
designació sexual que se l’assigni personalment. Tant de bo això es pugui normalitzar 
més. En això totalment a favor. 

La nostra intervenció ve arran d’això i, com aquí s’ha comentat, algú de vosaltres, és 
que ens ha sortit per sorpresa. Vull dir, no s’ha comentat en cap moment aquesta 
petició, i creiem que això —ho farem extensiu a una altra cosa que després farem als 
precs finals–..., i és que d’alguns moviments, com ara les notícies que s’ha parlat del 
passeig Marítim, no som coneixedors ni partícips. I crec que a la ciutadania, fent ús 
del que és la participació i que sempre hem estat disposat tothom a col·laborar, ens 
agradaria, doncs, prendre part més activa, no passiva. Vull dir, com diem, no va en 
contra de la figura de la senyora Felícia Fuster, que tant de bo s’hagués fet més 
reconeixement en vida que no ara, després de la seva mort, i que tots reconeguem 
millor la seva obra. Però sí que creiem que, traspassant el nom d’aquest cas, el que 
fem és la petició i el suggeriment que tingueu en compte tota la comunitat quan es 
tracta de parlar del seu propi territori, que no juguem amb les plaques i noms de 
carrers sense tenir en compte la majoria de veïns i, d’alguna manera, almenys posar-
ho en comú per poder traspassar-ho entre tots plegats i portar suggeriments. 

Aprofitant l’avinentesa, volem reclamar els canvis de carrers i altres figures que, en 
algun moment, intentarem també donar-los la seva visibilitat per la seva gran obra 
com a persones i benefactores de la població del barri. En aquest cas, per favor, 
preguem que no quedin en sac buit les peticions que fa molts anys que tenim, 
algunes aprovades en anteriors mandats i que van quedar en un calaix sense saber 
resposta i que, precisament, es tracta de treure tots aquests personatges que no són 
estimats, com són aquests...  

La presidenta li diu que hauria d’anar acabant. 

El Sr. Manel Martínez 

No, ja he acabat, m’heu interromput al final i ja estava «despedint-me». 

La presidenta obre el segon torn del regidor.  

El regidor 
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Només felicitar-nos, perquè, tal com diu aquest conjunt d’activitats que hem 
organitzat a la Barceloneta, la Felícia Fuster torna a la Barceloneta, té el seu capgròs, 
té la seva placa on va néixer i tindrà el carrer, un carrer en el qual hi haurà una porta 
molt especial, que és la porta de la biblioteca de la Barceloneta. I aquí, doncs, fer 
menció especial també de la Maria Josep, de la directora. 

I en aquest sentit, doncs, efectivament, tenim un compromís ferm amb la 
democratització del nomenclàtor. Es va comentar el dia de la inauguració de les 
exposicions i de la cercavila literari que van fer les dones de la Barceloneta, un 
moment molt especial en què desenes de veïns i veïnes hi eren i en el qual jo vaig dir 
«canviarem el nom d’aquest carrer». Era un compromís que havíem assumit ja amb 
la fundació i amb la família també, perquè quan vam posar la placa també vam dir 
que ho faríem. I, a més a més, ho hem fet tard, eh? Ho hem dit en diversos espais, 
però era molt important fer-ho, tirar-ho endavant i fer-ho d’aquesta manera, al costat 
de la família, al costat de la fundació, al costat de la biblioteca i al costat de veïns i 
veïnes que van estar molt alegres al saber aquesta notícia, quan jo mateix ho vaig 
poder dir aquell vespre.  

La presidenta informa que aquest punt ha quedat aprovat per unanimitat.  

Un cop fet aquest punt 2 de la part decisòria, la presidenta anuncia que seguiran amb 
l’ordre habitual. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 2 de desembre del 2021 

La presidenta constata que s’aprova aquesta acta. 

B) PART INFORMATIVA 
 
2. Despatx d’ofici 

3. Informe de Regidoria 

La presidenta recorda els temps d’intervenció en aquest punt: divuit minuts per al 
regidor en tres torns i nou minuts per a la resta de grups en dos torns. Demana que 
tothom s’ajusti als temps perquè no s’allargui excessivament el plenari. Tot seguit, 
dona la paraula al regidor.  

El regidor 

Bé, bona tarda a tots i a totes. Teniu l’informe de Regidoria, que torna a ser, una altra 
vegada, un exercici de transparència que serveix, penso, a tots i també internament al 
Districte, a tècnics i tècniques del Districte, per fer resum i per ordenar totes les feines 
que estem fent, i que sé que a vegades pot ser més o menys ferragós, però per a 
nosaltres penso que és important el fet de ser transparents, de donar la màxima 
informació possible, d’explicar quins són els nostres objectius i les nostres 
motivacions, i també, doncs, d’ordenar, en aquest sentit, la feina de funcionaris i 
funcionàries. 

Per tant, dono per entès que qui el té l’ha llegit, i faré referència a algunes de les coses 
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que tractem aquí i d’altres que potser no. 

Dir que hem començat el dia adquirint una nova propietat municipal, que són 1.000 
metres quadrats de baixos que formen part d’aquest programa de compra de locals i 
que tindrem al Raval. Per tant, vam tancar les compres el 2021 i ara ja es van fent 
efectives, una vegada tots els tràmits administratius... Aquesta és la primera que cau i 
n’aniran caient més, em sembla que és molt important, en un carrer central del barri i 
que serà la primera pedra de moltes altres que han de venir i que seran, hi insisteixo, 
destinats a economia de proximitat o a activitats també de necessitat per al barri. 

D’altra banda, també vull fer referència a una cosa que vam explicar, una operació que 
vam explicar ja fa unes setmanes, que consisteix en el trasllat del CAP del Gòtic i, per 
tant, que el CAP del Gòtic vagi a Pi i Sunyer comportarà una operació que, a mitjà 
termini, permetrà que hi hagi fins a setanta habitatges públics, setanta habitatges 
municipals, setanta pisos municipals que estaran en el cor del Gòtic: tres al carrer 
Avinyó, al carrer Ciutat i al carrer Paradís. Això ja ho vam explicar fa unes setmanes, 
però em sembla que és important perquè hem de fixar veïns i veïnes al barri Gòtic, 
hem de fixar veïns i veïnes en el districte de Ciutat Vella, i aquesta és una de les 
operacions, una operació complicada, difícil, en un barri que és un dels primers que va 
patir l’expulsió de veïns i veïnes —la Ribera i el Gòtic van ser els primers— i que 
requereix inversió i requereix molta imaginació per poder dur a terme aquestes 
operacions. La tenim dissenyada, hem de fer obres a Via Laietana, 8-10; haurem de 
fer obres a Pi i Sunyer; després buidarem uns edificis que són de propietat municipal 
en els quals hi ha oficines, ens les emportarem a la Via Laietana, i d’aquesta manera 
alliberarem edificis amb setanta habitatges per a veïns i veïnes que viuran al Gòtic. 

Em referia també a la Via Laietana, a la Via Laietana hem començat ja les obres, no 
tenen ja aturador. Hem començat l’1 de març pel primer tram, hem començat pels 
subministraments i ben aviat, doncs, ja veurem com s’aixeca el paviment i comencem 
unes obres que comencen per Urquinaona, duraran divuit mesos i acabaran a la plaça 
Idrissa Diallo, que properament també canviarem el nom. Per tant, hi ha moments de 
transformació que creiem que són importants per al districte.  

Així mateix, vull fer referència també a les passejades que estem fent i que ja hem 
iniciat del «Cuidem Barcelona», que sorgeixen de la ronda de consells de barri que 
vam fer i que són unes passejades per veure quin és l’estat de l’espai públic, quines 
necessitats de manteniment dels diferents elements tenim, i que ja han començat amb 
una inversió important i que ja s’han començat tots els treballs des de la vessant 
tècnica, però que ara incorporem també la intel·ligència comunitària perquè, doncs, 
puguem definir entre tots quins són els punts en els quals ens hem de centrar més. I 
aquí hi ha tota la part de neteja, de manteniment, d’arreglar elements públics de l’espai 
urbà, arreglar-los també i netejar pintades, etcètera. 

Vull referir-me també a les taules comunitàries de la plaça de la Mercè, que formen 
part del projecte de veïnalització dels barris i que després explicarem també en 
l’informe de la mesura de govern. I em sembla també important recordar la finalització 
ja del procés participatiu del Pou de la Figuera. El Pla d’acció del Pou de la Figuera el 
vam presentar en el mandat passat, hem anat fent tota una sèrie de processos 
participatius per diferents àmbits, amb molta participació, properament farem una 
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sessió de retorn per explicar què és el que hi farem. I al «forat de la vergonya», doncs, 
tenim un petit pla de barris, no?, nosaltres en diem, un petit pla d’acció, que no és tan 
petit, perquè té diversos eixos, des del manteniment, l’urbanístic, el cultural, el que té a 
veure també amb la formació i l’ocupació.  

En aquest sentit, recordar que jo he començat aquest matí anant al CCCB en una 
jornada organitzada per Tot Raval en què persones professionals i no professionals de 
tot Catalunya es plantejaven accions i explicaven tot el que estaven tirant endavant per 
millorar les condicions de vida dels joves migrants en aquest país, en aquesta ciutat i, 
concretament, en el Raval. Per tant, doncs, estem en un moment d’ebullició, 
m’atreveixo a dir, comunitària, després de dos anys de pandèmia, tornem a sortir al 
carrer, tornen a haver-hi festes majors, a Sant Josep Oriol ara mateix, no?, i a Santa 
Madrona també aquest cap de setmana. I, per tant, doncs, les entitats tornen a estar 
sortint al carrer, retrobant-nos, reconeixent-nos allà on ens volem reconèixer, que és al 
nostre barri, que són els nostres carrers. Uns carrers que, a més a més del pla 
«Cuidem Barcelona», doncs, hem iniciat també la nova contracta de neteja. Ho hem 
explicat a consells de barri, des de l’1 de març també hi ha tota una sèrie de serveis 
nous, hi ha una sèrie d’elements nous i de vehicles nous, més personal, etcètera, que 
neteja els nostres barris. Es va començar la implementació l’1 de març, acabarà amb 
la modificació dels contenidors, dels vehicles, etcètera, cap al mes de juny, juliol. I 
entre altres coses, i ho hem explicat bastantes vegades, dupliquem bona part dels 
serveis que hi ha en els quatre barris, incorporem una recollida selectiva a la porta de 
la casa de veïns i veïnes de bona part del Casc Antic i de tot el Gòtic, incorporem 
vehicles específics per a Ciutat Vella per atacar algunes de les problemàtiques de 
neteja que tenim. I, a més a més, doncs, hi haurà tota una campanya de 
sensibilització.      

I no vull acabar sense recordar el centenari de l’Escola Baixeras, que l’hem celebrat fa 
ben pocs dies, que aquest diumenge també sortiran al carrer i tallaran la Via Laietana, 
en aquest cas, per fer una festa de celebració i també, segur, de reivindicació. I, en 
aquest sentit, doncs, recordar això, que el barri i el districte —tornen una altra vegada 
les calçotades, que també hi haurà aquest cap de setmana i que hi va haver el cap de 
setmana passat— tornen a estar plens d’activitat comunitària i de comunitat veïnal.    

La presidenta obre el torn de la resta de grups municipals. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Gràcies, presidenta. La primera cosa que vull parlar, en aquesta sala, és de la 
violència que patim les dones i condemnar la mort de la veïna de Barcelona que va 
morir a mans de la seva exparella i condemnar, a més, les violacions que han patit 
dues dones al nostre districte en les últimes setmanes. La violència de gènere és una 
xacra que cal eliminar dels nostres carrers. Des d’aquesta posició, demano que es 
facin tots els esforços per no haver de condemnar aquests fets mai més. 

Avui m’agradaria parlar-li de la participació o de l’absència d’ella. Vostès, que es 
vanagloriaven fa sis anys de la participació ciutadana i que ara han acabat amb la 
mateixa excloent la majoria dels veïns. Tenim els consells de barri, que segons el 
Reglament és un òrgan de participació activa del veïnat i de les entitats. Des de quan 
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s’han convertit en taules informatives? Si vostè vol fer una taula informativa, li canvia el 
nom a la reunió, però és immoral convocar un consell de barri com a tal i que no 
tinguin opció de participar els assistents. Es va passar parlant vostè dues hores i mitja 
a cada consell, el mateix que ha explicat ara. La intervenció del públic va ser mínima i 
sense cap opció de participar o modificar el contingut del Consell de Barri. Ja tenim 
una audiència pública o altres òrgans de participació que serveixen per a aquesta 
funció. Per a properes sessions semblants, si us plau, no mal usi el nom dels consells 
de barri; al final és enganyar els participants, que esperen un altre tipus de reunió, i a 
més desvirtua l’estadística de consells celebrats durant l’any.   

Per una altra part, m’agradaria fer-li una crítica, que pot semblar una mica banal: 
nosaltres, les persones que estem a l’oposició, som part de la institució, bàsicament el 
nostre objectiu és el mateix que el vostre, que és millorar les situacions dels nostres 
barris. Doncs, bé, vostè ens menysté perquè ens exclou dels actes que fan al districte, 
i ja són tres anys de «perdó, se’ns ha passat», «perdó, no estava a l’agenda», «aquest 
acte era de ciutat», «les taronges estaven a la web», i moltes més excuses. Que 
sàpiga que quan una entitat convida l’Ajuntament ho fa a la institució, que som tots i 
totes que estem aquí, no només la Regidoria. I això, senyor Rabassa, també és 
participació, participació que vostè ens nega constantment. Però, com li he dit, la 
participació no és la part forta del seu equip. Les sessions del Pla de desenvolupament 
econòmic que s’estan fent per barris, ja s’ha celebrat la primera, a les sis de la tarda, 
un horari que molts comerciants ja li van comentar que era incompatible amb la seva 
feina, resultat: tres assistents. Sembla que facin reunions fantasma per cobrir 
expedients de participació i poder omplir informes amb el que fan.     

Ja sé que avui es parlarà molt de mobilitat, però a la Comissió Consultiva de Via 
Pública vam tractar els eixos pedalables (ciclables). Tenim seriosos dubtes en el del 
carrer Ferran, tenint en compte que hi ha una alternativa per la banda mar que 
suposaria cinc minuts més de temps fer el mateix recorregut en bicicleta. Avui és un 
carrer que hi han concentracions de vianants, que hi ha càrrega i descàrrega, i la 
veritat és que a vegades sembla que vulguin crear problemes en llocs on no hi han 
problemes. Si us plau, parlin amb els veïns, parlin amb els comerciants i, abans 
d’implantar una cosa que saben que pot fallar, mirin-s’ho.  

També, des del Grup d’Esquerra Republicana, volem posar sobre la taula les finques 
d’alta complexitat, tema llargament debatut en aquesta sala. Ens alegrem al veure el 
canvi de parer de la finca Nou de la Rambla, 39-43, i que ara posin seguretat privada 
vint-i-quatre hores, quan tornin els residents. Però quant patiment i despesa pública 
ens hauríem estalviat si fa un any, quan nosaltres mateixos vam denunciar la situació 
d’aquest edifici en aquest Ple, també es va parlar a les comissions de Casa Gran a 
l’impuls d’Esquerra Republicana... Al final, la solució era clara en aquell moment i ho 
és ara; el que passa, que ara ha costat 265.000 euros d’obres per l’incendi, fa un any 
només hauria sigut el cost de la seguretat. Per no parlar dels danys psicològics que 
han patit els veïns d’aquest edifici. Els problemes continuen en altres finques, com al 
carrer Om, al pàrquing de la finca municipal de Reina Amàlia..., per no parlar del retard 
de les obres... El quadre que ens passen, la veritat, se’l podrien estalviar, perquè cada 
dia té una data diferent.   
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Sap una cosa? Al districte hi han veïns que han renunciat als seus habitatges públics, 
compleixen els requisits per tindre’ls, la renda baixa, famílies monoparentals, però hi 
renuncien perquè en algunes zones de Ciutat Vella la vida és molt complicada, per no 
dir que quasi impossible.  

I ara parlaré de la Lia, la meva veïna, una noia que criava sola la seva filla, que anava 
a una escola bressol del barri, que, a més, estava implicada en la vida comunitària. 
Doncs, ha marxat, senyor regidor; la seva manera de fer les coses l’ha expulsat del 
barri. També parlaré de l’Alfonso i l’Olam, amb les seves dues filles, tots dos en dos 
mesos, perquè la gent marxa d’alguns carrers determinats. Aquestes famílies han 
renunciat als seus pisos de lloguer social per una impossibilitat de fer una vida 
normalitzada al barri, una vida que no impliqui el soroll, l’incivisme i la delinqüència i 
sobretot el menyspreu de les seves polítiques, totalment allunyades de la realitat. 
Perquè vostè m’explica totes aquestes mesures, que són moltes, però posen tiretes a 
una ferida oberta i el present s’està dessagnant.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, comencem aquest plenari felicitant l’Escola Baixeras pels seus cent anys; sempre 
és un bon moment per reconèixer la gran tasca que fan les escoles al districte, i 
celebrar cent anys no és fàcil. 

També reconèixer que la Felícia Fuster torna a la Barceloneta i per la porta gran, amb 
el nom d’un carrer, ben esperat i desitjat, tot i que no compleixi amb totes les peticions 
que li ha fet el vicepresident de l’Associació de Veïns de la Barceloneta.  

Comencem el compte enrere per acabar aquest mandat, un mandat que s’està fent 
molt llarg, senyor Rabassa. Avui el Govern municipal inicia la campanya electoral, 
d’això que sempre ens acusa a tota l’oposició de fer a tots els plenaris, cosa que no és 
així, perquè fiscalitzem la seva tasca i li diem les coses que no funcionen en el 
districte, que són moltes i algunes agreugen la vida de comerciants i de veïns del 
districte. Però avui comencem vostès la campanya amb la mesura de govern 
d’interculturalitat. Però, bé, això és cosa seva, hauran de començar a treure pit de les 
coses que han fet i que no han beneficiat els ciutadans. 

Abans de continuar, li diré, com li dic a tots els plenaris, omplir pàgines i pàgines i 
pàgines d’informació no és ser millor regidor o pitjor; simplement que té poder de 
redacció. Però, bé, a això ja ens té acostumats i no és cap novetat. Vostè li diu 
«exercici de transparència», nosaltres li diríem d’una altra manera. El que sí que és 
nou és que aquesta vegada l’informe del regidor no té la part introductòria que fa 
sempre, cosa que ja diu molt de la importància que li dona vostè al districte. Ens fan 
arribar avui, abans del plenari, quatre línies sobre la introducció i sobre el que vostè 
considera més important del districte.   

Parlem de participació, i no m’agradaria allargar-me perquè la consellera d’Esquerra 
Republicana li ha dit moltes coses, però sí que m’agradaria remarcar que confondre 
participació i trasllat d’informació en una comissió no és el mateix, que fer una taula 
per tal que els veïns i comerciants puguin participar és per escoltar i millorar el 
projecte, no per decidir el que vostès consideren que és millor. Quan vostès van a 
aquestes taules i presenten els seus documents tancats i sense poder fer canvis no se 



Districte de Ciutat Vella 

 

 

li diu «participació», se li diu «exposició pública». Per moltes taules que facin de 
participació, que vostès els diuen de participació, no vol dir que les coses tinguin més 
suport de la ciutadania, sinó que s’expliquen més. I això no li negaré. Parlar de 
participació en els consells de barri, on cada vegada van menys persones, vol dir que 
alguna cosa falla. I ja li vam demanar i li vam oferir la nostra ajuda per millorar la 
participació en el districte. I no parlem dels horaris a què convoca a les reunions ni 
com es convoquen ni com no es convoquen. 

Lligat a la participació, són els compromisos que vostès agafen amb la ciutadania. Tots 
podem tenir més o menys afinitat amb les persones del districte, només faltaria que no 
tinguessin major afinitat amb uns que amb els altres, però si el regidor es compromet a 
fer una reunió amb veïns o veïnes i tenir una segona reunió per acabar de contestat 
totes les preguntes, s’ha de fer, no posposar i posposar aquestes reunions. No parlem 
de trucades, no parlem de WhatsApp, no parlem de comunicacions que fan ciutadans 
amb vostè i que no tenen resposta. S’entén que, com a regidor de Ciutat Vella, tingui 
l’agenda plena, només faltaria, és la seva feina, però a vegades, bastant sovint, 
aquestes reunions són més internes que amb associacions o veïns o entitats.  

També són importants els compromisos que agafa a les audiències públiques i en els 
consells plenaris, perquè si s’agafa el compromís i voten a favor de les propostes que 
es presenten, després s’han d’aplicar i dur a terme; no es pot aprovar i fer com si no 
existís aquest compromís. Parlem, en aquest cas, de les iniciatives aprovades i fetes 
per Ciutadans: posar més papereres a Sant Pere Més Alt, no hi ha sigut; trobar espais 
per a la pràctica esportiva del criquet, no s’ha fet; ampliar els espais esportius per tal 
que les dones se sentin segures fent esport, tampoc s’ha fet; millorar la situació de la 
plaça Terenci Moix, tampoc s’ha fet. De fet, en els últims dos mesos, hem tingut tres 
víctimes per diferents baralles. També li vam demanar millores a les ajudes dels 
comerços, comerços que avui ja estan tancats. Propostes aprovades que no es duran 
a terme. I si seguim amb els problemes de Ciutat Vella, que en són molts, però només 
ens centrarem en uns quants.  

Parlar de la neteja, renovar el contracte a la mateixa empresa no és canviar la 
contracta, és seguir amb les mateixes males pràctiques que s’havien fet: carrers bruts, 
parcs i jardins abandonats, escombraries plenes, campanyes realitzades 
exclusivament en el Raval i no en tots els barris, com li hem demanat, carrers on 
segueixen sense passar. 

Parlem de convivència, del Pla d’estiu o del Pla de veïnatge, com vostè li vulgui dir. 
Seguim sense que el Govern municipal ens presenti en el plenari, en aquest òrgan de 
decisió i d’explicació per part del Govern, els canvis i millores que tindrem per a aquest 
any del Pla de veïnatge. A la Barceloneta li vam dir, però jo avui els ho torno a repetir: 
s’han de fer nous canvis, millorar, inventar si és necessari, però les solucions s’han de 
fer.  

Parlem del Pla de barris. En l’informe vostè li dedica dos pàgines, només dues pàgines 
al Pla de barris. Propostes que són necessàries i amb poca transparència, tot i que 
vostès parlen d’exercici de transparència, tot i que això no és cert al cent per cent. Els 
demano que en el següent plenari ens presentin un informe com a mesura de govern, 
o com vostès li vulguin dir, sobre l’estat del Pla de barris de manera exhaustiva. 
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Parlem de gent gran que se sent abandonada per aquesta Administració, on tots els 
tràmits són online, que anar pels carrers, pels paviments lliscants, irregulars i que no 
són accessibles és un problema, abandonem una altra vegada la gent gran en el 
nostre barri.  

Parlem de mobilitat, i en parlarem més endavant, però sí que m’agradaria dir-li que el 
carril bici que vol construir des del parc de la Ciutadella fins al Paral·lel és un error, 
passant pel CUAP, passant per carrers on han de passar els cotxes d’emergència i 
policials. Crec que s’oblida de fer aquests canvis des del carrer i no en un despatx. 

Parlem també de la llosa de Sant Antoni, que és un sense sentit, que fa poc es va 
reunir amb alguns veïns, però que si saben que un problema..., si es fan solucions des 
d’un costat, acabaran tenint problemes a l’altre costat. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Ens tornem a retrobar després de quasi quatre mesos de nul 
debat polític. Tot això, a Ciutat Vella no ens ha donat respir, han succeït mil de coses.  

Però abans d’aprofundir en tot allò que realment ens ocupa i preocupa del benestar de 
la ciutadania, m’agradaria referir-me a un fet molt greu realitzat per un membre 
d’aquest consistori. De cap de les maneres es pot permetre que un servidor públic, 
com és el conseller de Barcelona en Comú senyor Pérez, es dediqui a piular 
públicament el següent: «Ojo con los comentarios de este tuit. Twitter España se está 
convirtiendo en un nido de fascistas, machistas y racistas con el beneplácito de 
partidos políticos como Junts per Catalunya Ciutat Vella o Vox, que están dando alas a 
esos discursos. Per sort, tenim un Raval Antifeixista.» Una piulada totalment fora de 
lloc. Junts per Catalunya Ciutat Vella està representada en aquest consistori per la 
regidora adscrita, Elsa Artadi, i per mi mateixa. Vull recordar que Junts per Catalunya 
Ciutat Vella ha plantejat iniciatives com el monument al col·lectiu trans, un pla de 
dones sense llar, rebutjat totalment pel Govern municipal, i una taula de treball entorn 
de la participació efectiva de les persones d’origen divers. També ha signat en totes 
les formes possibles, des del col·lectiu de joves fins a la nostra formació política, 
passant per totes les entitats amb les quals tenim poder de presa de decisions, aquells 
manifestos que ens han fet arribar des del moviment Raval Antifeixista, així també 
com, a nivell personal, el moviment Raval Antifeixista té les meves dades per testificar 
en defensa dels veïns i veïnes dels fets ocorreguts el 2 de setembre del 2020. Em 
sembla que banalitzar amb termes com feixisme, masclisme i racisme és del tot 
inadmissible per a una persona que està en aquesta sala com a servidora pública per 
fer polítiques públiques per a tothom. 

Exposats els fets, demano públicament que, mitjançant el mateix mitjà, el conseller 
Pérez restableixi el dret d’honor de Junts per Catalunya Ciutat Vella i que aquest fet 
quedi aïllat i que les persones amb més responsabilitats —i aquí interpel·lo els 
regidors que estan actualment a la sala— vetllin perquè no torni a passar mai més. 

La presidenta li pregunta si no vol fer cap comentari sobre l’informe de Regidoria. A 
continuació, dona de nou la paraula al regidor.   

El regidor 
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Creiem en la participació, som un grup municipal que creiem en la participació, i no 
només hi creiem, sinó que la practiquem. I la participació requereix diverses coses. La 
primera, saber posar-li límits també a la participació, això també és important, eh?, hi 
ha algunes coses les quals, per exemple, no entren a debat. Vam fer el Pla d’acció del 
Pou de la Figuera, hem fet un procés participatiu, vam dir «el sauló no es toca», vale? 
Per tant, no era un element de la participació, si hi havia o no hi havia sauló. Participar 
no vol dir un full en blanc, participar no vol dir un xec en blanc, o no només vol dir un 
xec en blanc, es pot fer participació de moltes altres maneres en les quals el Govern 
municipal, legítimament escollit per la ciutadania, decideix què és allò sobre el que es 
participa, i la voluntat és participar sobre el màxim de coses possibles que ens afecten 
i en alguns casos, efectivament, posant uns límits. I no comparin el que és la 
participació ciutadana amb la participació de partits polítics, que ja tenim els nostres 
espais en què comunicar-nos, en què expressar les nostres opinions i en què fer 
preguntes o en què fer propostes. 

Per tant, separem la participació ciutadana de les intervencions de partits o de grups 
polítics de l’oposició, ja siguin consellers o siguin regidors, i després expliquem de 
quina manera podem fer la participació, i es pot fer de moltes maneres diverses.  

Sens dubte, el Consell de Barri és un moment important de la participació. Quan 
nosaltres vam arribar en aquest Govern, el 2015, els consells de barri eren 
explicacions dels tècnics o d’algunes entitats cap als veïns i les veïnes, i els vam 
transformar perquè hi hagués sempre una part participativa. El que passa és que, en 
aquest Consell de Barri, hi havia dues coses importants que havíem d’explicar i que es 
va explicar a la Comissió de Seguiment, perquè és on es trien els temes, la ciutadania 
ho fa i moltes vegades a proposta nostra, efectivament, i si ens diuen que no, ho 
canviem. Però hi havia dos temes importants a explicar que era el pla «Cuidem 
Barcelona», 70 milions en gairebé dos anys a invertir en manteniment, i, després, la 
nova contracta de neteja i com aterrava al barri la contracta de neteja, de quina 
manera es milloraria. Van venir serveis municipals i, efectivament, vaig haver d’estar 
entre tres quarts d’hora i una hora seguida explicant aquests dos plans. I, després, hi 
van haver moltes preguntes de la ciutadania que, amb tot el respecte, havia de 
contestar. Per això a la Barceloneta el Consell de Barri va durar tres hores i mitja. No 
es va negar la paraula absolutament a ningú, tothom va parlar l’estona que va voler i el 
regidor també va poder explicar tot el que podia explicar o el que en aquell moment 
era capaç de fer-ho. 

Per tant, hi va haver participació. La participació del Consell de Barri ens la creiem. 
Vam fer la documentació i estava una setmana abans, o uns dies abans, penjada, 
perquè volem la màxima transparència per a tot allò que ens demanava la Comissió de 
Seguiment. 

Parlem de participació, efectivament, i no ho fem amb termes vagues, sinó que 
concretem què és participació i fins on arriba la participació. 

Les sessions del Pla de dinamització econòmica no eren sessions de participació, eren 
sessions informatives, en les quals vam dir a demanda sobretot d’entitats de 
comerciants, però no només, que vindria la gent de Barcelona Activa i ens explicaria 
tota la cartera de serveis que hi ha a disposició de la ciutadania. I, a més a més, ho 
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vam fer de manera que fos oberta i que no només fos per a comerciants o 
emprenedors, sinó que els veïns i les veïnes també ho sabessin perquè hi ha molta 
oferta que pot ser d’ocupació o de formació. Per tant, allò no és participació, sinó que 
són sessions informatives, evidentment, amb les preguntes i el que calgui en aquest 
sentit. 

Pel que fa al Pla de barris, que efectivament aquí no està del tot explicat i sens dubte 
podríem explicar més, eh?, però en el Consell de Barri del Raval, perquè el Pla de 
barris està al Raval, hi ha un informe exhaustiu del Pla de barris, sempre hi és, en tots 
els consells de barri hi és, i, de fet, potser és massa exhaustiu i tot. Però el podem 
tornar a posar; també hem de decidir on posem la informació i on no, i no cal posar-la 
tota aquí, pot estar en alguns altres llocs. 

I respecte del que vostè diu del Pla d’estiu, doncs, efectivament, com que a la 
Barceloneta van demanar que el regidor expliqués quins eren els dispositius 
municipals a l’estiu a la Barceloneta, vaig estar més de mitja hora explicant-los perquè 
n’hi havia molts. I vam explicar quins serien els dispositius que hi hauria a la 
Barceloneta, perquè ja hem dit que el que fem és ampliar, dimensionar diferent, 
modificar aquell Pla de veïnatge del qual en aquesta sala vam presentar una mesura 
de govern de modificació del Pla de veïnatge, eh? Per tant, tenim un Pla de veïnatge, 
amb uns recursos, que es van modificant, es van modulant, es van dimensionant en 
funció de l’època de l’any. I ja vam dir que a la Barceloneta hi hauria tota una sèrie de 
serveis municipals i personals municipals, i vam explicar els horaris, de quina manera 
ho faríem, que estarien a l’estiu, però no només a la Barceloneta, sinó que també 
estaria a tot el districte. 

I després, respecte d’això que vostès diuen del carril bici que travessa el districte, 
nosaltres en cap moment hem parlat de carril bici; hem parlat d’eixos pedalables 
(ciclables), que és molt diferent, no?, una cosa és un carril bici —un carril bici— i una 
altra cosa és un eix pedalable, que és crear les condicions necessàries perquè la 
bicicleta es pugui moure de la manera més ordenada i més còmoda possible, si més 
no és el que pensem. Però no confonguin carril bici amb eix pedalable.    

La presidenta obre el segon torn dels grups municipals. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

A veure, un carril bicicleta és el que està pintat al projecte que ens van presentar a la 
Comissió Consultiva. És a dir, si això no és un carril bicicleta, doncs, ho pintaran 
també per la plaça Sant Jaume?, perquè això no va quedar especificat en el projecte. 
Però pintat està, i s’han d’apartar per quan passen cotxes i tota la resta; o sigui, és un 
carril bicicleta.  

Després, a les comissions de seguiment dels consells de barri, en dos d’ells es va 
intentar que no fos el tema a tractar, finalment ho va ser, el tema de la contracta de la 
neteja amb part explicativa. És més, al Consell de Barri de la Barceloneta es va decidir 
parlar sobre com s’actuaria a l’estiu i fer un esborrany del pla conjuntament. 
Simplement, el que vostè va fer és informar, informar d’una cosa, informar de l’altra. És 
a dir, al Consell de Barri, que havia de tindre una part participativa, no hi ha part 
participativa. 
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El que jo he expressat de la participació com a consellers és que hi han certes coses 
que els conviden, festes majors, aparadors, diferents activitats que hi han al districte, 
que no ens informen per a res a l’oposició, però ni a mi ni a Ciudadanos ni a Junts per 
Catalunya. I a nosaltres ens agradaria participar d’aquestes activitats, i sempre hi han 
excuses, hi han coses per no convidar-nos.  

Total, que són sis anys de desgovern. Ara mateix la realitat s’imposa i els 
incompliments també, promeses de millora que mai arriben. Són sis anys de pèrdua de 
qualitat de vida al districte, veïns, com ja li he dit, que se’n van pel soroll, l’incivisme i la 
manca de projecte. Amb bones intencions no es governa, i vostès, la veritat és que les 
seves propostes són atractives moltes d’elles, però quan arriba el moment d’executar 
no se’n surten. Ara ja pot tornar a justificar-se, l’autocomplaença, perquè al final la 
realitat s’imposa, tant per al grup dels Comuns com per al grup del PSC, que estan allà 
al costat sense fer soroll, però que també estan governant aquest districte.     

Gràcies. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Només dir que, el que fèiem, eh?, transparència, exposició pública i això, jo crec que 
han de començar a reactivar, no?, o almenys entendre que exposició pública i 
transparència no és el mateix. 

Això de l’eix ciclable, perdoni’m, eh?, però potser soc jo que soc una miqueta tossuda, 
eh? Fer en un carrer que és semipeatonal o que és semipeatonal a algunes hores un 
carril bici és treure espai al ciutadà per a la bici, en un carrer que hauria de ser de 
vianants. Jo li dic que a la Comissió Consultiva de..., bé, la que es parla de mobilitat 
potser estaria bé que vingués per saber les queixes que tenim l’oposició, perquè en 
aquesta comissió es tracten temes molt importants, com, per exemple, la mobilitat, i en 
parlarem llarg i bastant extens durant aquest plenari, no? Però crec que un espai que 
l’oposició tenim el nostre petit espai també per dir-li les nostres inquietuds que tenim 
és un espai que també a vegades el retorn al regidor hauria de ser important. Li parlo 
de la mobilitat, però de benestar o altres tantes comissions que puguem tenir, no?  

Tornem al mateix, eh? Segones parts mai van ser bones, però terceres, quartes, 
cinquenes, sisenes i el setè any que porten vostès governant no ha millorat el districte 
de Ciutat Vella, la qualitat de vida no és millor que la de fa uns mesos i, tot i tenir una 
pandèmia, que ens hem trobat i que ha esclatat i ha fet visible moltes de les situacions 
que eren moltes vegades invisibles, les hem fet més visibles...  

I pel que fa al Pla de barris, en principi, tenim un tros del Gòtic sud que hauria d’estar 
en el Pla de barris. Potser aquí és la meva confusió i de renovar coses que potser no... 
Jo, deixin que..., que llegeixo bastant els seus informes i deixar-se una part del Gòtic 
crec que és suficientment greu com per tractar-ho, no? Jo sí que li demano fer una 
exposició pública, setmanal, mensualment, com vostès considerin, per parlar del Pla 
de barris, perquè tenen iniciatives positives, i que jo li digui que són positives deuen 
ser bones per a la ciutadania, no? Però crec que aquí sí que han de fer un exercici de 
transparència, i en això sí que ens hi trobaran i li demanarem tantes vegades com 
sigui necessari que ens expliqui el Pla de barris, i si s’ha d’estar tres hores sentint-lo, el 
sentirem.  
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El que sí que aquí m’agradaria remarcar és que l’oposició té els seus espais per poder 
fer les seves preguntes als regidors, però si aquestes preguntes per escrit, que 
puguem fer des de l’oposició, es contesten tard i malament, la transparència no 
existeix. I pel que fa als actes al districte, entenc que hi ha actes que es convoquen 
des de les entitats i altres actes que es convoquen des de l’Ajuntament. Però, com que 
formem part de l’organització, formem part de la institució, crec que també hauríem de 
ser convidats. 

I només acabar dient que em sorprèn que dia rere dia a les audiències, als plenaris 
vingui la gent aquí a manifestar-se, com fan l’antiga Escola Massana... I crec que és 
necessari a vegades escoltar molt més del que s’escolta i crec que és un espai on 
podem tractar entre tots, individualment vostès o entre tots, com a part de la institució 
que som. 

Gràcies 

La Sra. M. José Chacón i Salvador   

Veig que el senyor regidor no deu trobar greu depèn quins fets, el seu silenci diu molt 
d’ell. I ara sí que entraré en l’informe del regidor... 

Fer política quan un és a govern es basa a idear la manera de poder plasmar els 
ideals de la seva formació política de la manera més correcta. Des que vau arribar al 
Govern tot són temes empantanegats i causes judicialitzades, impossible avançar 
d’aquesta manera.  

Junts per Catalunya no vol una ciutat provinciana, i el Govern Colau-Collboni no ha fet 
res en set anys que destaqui. I això sí que és una realitat.  

Sense complexos, anem a parlar d’una de les preocupacions dels veïns i les veïnes de 
Ciutat Vella: la seguretat. Curiós que en cent fulls d’informe del regidor ni una sola 
paraula dedicada a la principal preocupació dels veïns i veïnes de Ciutat Vella, 
recollida pel baròmetre municipal. Heu deixat de banda una peça clau del benestar 
fent la vista cega a una delinqüència que afecta la llibertat de moviments, especialment 
de les dones, com ha dit la meva companya d’Esquerra Republicana, dues violacions 
en una setmana de diferència, d’una magnitud esglaiadora, agressions al carrer, 
també a dones, amb la tècnica, no ho sé, del «mataleón», que em vaig assabentar per 
un dels meus fills, per furtar-les i abusar d’elles. Una delinqüència present en mode 
atracament a establiments, onada la vandalització a comerços sobretot de la zona del 
Casc Antic, i podria seguir, però acabaria el temps i tinc moltes més coses a dir, no?  

Junts per Catalunya, desacomplexats i entomant el tema de cara, impedint que sigui 
un discurs instaurat en l’extrema dreta, que a les urnes patirem tots, reclamem al 
Consell General del Poder Judicial la reobertura del segon jutjat de guàrdia per a 
delictes lleus a Barcelona i denunciem que el Govern socialista, amb la crossa de 
Podemos, mantingui aturada la reforma del Codi penal per fer front a la 
multireincidència. No té cap sentit que malbarateu discursos antagònics depenent de 
l’Administració que us doni el faristol. Però quina demagògia és aquesta, no?  

M’estalviaré en aquesta intervenció els botellots, l’ocupació indeguda sobre l’espai 
públic, la contaminació acústica que generen els altaveus portàtils i un llarg llistat de 
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molèsties que obstaculitzen la convivència i l’ús de l’espai públic, que, recordo, és de 
tots. 

Canviant totalment de tema i sembla que ens haguem alineat, ara vull parlar del nyap 
de Via Laietana. El que heu fet és un greu error que ofegarà la ciutat, que arracona 
totalment el barri de la Barceloneta, que bloqueja la connexió de l’Eixample amb el 
front marítim, que farà molt difícil la mobilitat al conjunt de la ciutat, perjudicarà la seva 
economia i augmentarà la contaminació. Via Laietana és un eix viari bàsic identificat 
com a tal al PGM, i fer el que heu fet exigia una tramitació d’una modificació del PGM 
que us heu petat. Estem convençuts que es poden fer les voreres més amples, 
recuperar espais per als vianants, prioritzar el transport públic i lluitar contra la 
contaminació, però amb rigor i no amb improvisació, amb dades i treball, no només per 
imposició ideològica. Altra causa que acabarà judicialitzada per la incompetència 
negociadora dins d’un diàleg. 

I ja acabant la meva intervenció, també us vull parlar de la jugada mestra del CAP 
Gòtic, dels trasllats d’oficines, de pisos promesos... Mireu, si fóssiu més resolutius, 
beneficiaríeu el ciutadà i no enquistaríeu projectes d’altres administracions que estan a 
l’espera de les vostres errades o capricis. El juliol del 2017 anuncieu a bombo i plateret 
que Via Laietana, 8-10, seria habitatge públic, cosa que celebràvem tots, i tant, com no 
pot ser d’una altra manera, no? Però, ai, no, caram, que el 2022, quasi cinc anys més 
tard, us heu adonat que sortia tremendament car fer habitatge allà i res, «reformulem, 
mirem que unes oficines allà, i on estaven les oficines farem pisos, i ara no seran al 
Casc Antic, seran al Gòtic i repartits, i tot el personal a Via Laietana... I, escolta, que 
els del CAP s’esperin una mica més, total ja no els ve d’aquí, com que l’edifici té 
deficiències, que és de l’INCASÒL», dit per vostè mateix en el Consell de Barri del 
Casc Antic, «i no és problema nostre, doncs, que es bombin». 

Doncs, no us adoneu que els perjudicats immediats principals són els usuaris i els 
treballadors del CAP Gòtic, no l’Administració. Això per a vostès és governar posant el 
ciutadà al centre de les polítiques públiques? Això més aviat és fer-ho rodar tot entorn 
del vostre melic, i no és de rebut. 

Aprofitant que em sobra temps em beneficiaré a parlar d’un tema que per a nosaltres 
és rellevant com és el nou Pla de mobilitat del Raval, ja que en la proposició exhauriré 
el temps i no vull deixar res en la recambra. I mentre que la preocupació real dels 
veïns del Raval és en un 30,9% els problemes d’inseguretat, com ja hem dit abans, i 
en un 19% els problemes de neteja, el Govern municipal, doncs, res, atén un 0,3% que 
demanaven millorar la circulació de bicis i patinets i un 0% que demanaven reduir el 
vehicle privat. Gran missatge de l’amic Francesc Abat perquè li costi entendre 
realment què és el que reclama la ciutadania. 

Dieu vosaltres que és un pla fruit del diagnòstic del Pla de mobilitat de Ciutat Vella 
2018-2024, que ha comptat amb un ampli procés participatiu de veïns del barri. Doncs, 
perdoneu, però sabeu que això no és cert. Que és un tema força complex, el tema de 
la mobilitat, sí; que no és fàcil, hi estarem d’acord, però no podeu imposar la vostra 
ideologia a la mobilitat emparada en mentides. 

Us faré un refresc de dades: 11 de desembre del 2017, sessió participativa, propostes 
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Pla de mobilitat Ciutat Vella, Raval, Barceloneta: 15 persones; 18 de desembre del 
2017, sessió participativa, propostes Pla de mobilitat de Ciutat Vella, barri Sant Pere, 
Santa Caterina, Born i Gòtic: 12 persones; 24 de març del 2021, sessió informativa 
sobre el Pla de mobilitat del Raval: 11 persones; 14 d’abril del 2021, sessió debat 
sobre el Pla de mobilitat del Raval: 9 persones; 15, 11, 12 i 9, aquests números 
representen el vostre poder de convocatòria, el vostre poder de diàleg i consens entre 
els veïns i les veïnes. No m’agradaria pensar, i no ho vull deixar en el dubte, si és que 
no hi poseu les ganes suficients per arribar al major nombre de veïns i veïnes. Això ho 
han dit les meves companyes..., bé, no ho sé, ho he escoltat com cinquanta vegades 
ja. Junts per Catalunya Ciutat Vella ha estat capaç de triplicar-vos i quintuplicar-vos en 
la convocatòria de veïns. Potser nosaltres els escoltem i vosaltres només imposeu el 
toc ideològic. 

Del tema neteja, els entorns de la llosa de Sant Antoni, en parlarem més extensament 
a les iniciatives.      

La presidenta dona la paraula de nou al regidor per un temps de quatre minuts i 
cinquanta-set segons.    

El regidor  

Després d’explicar quins serien els recursos públics que hi hauria a la Barceloneta a 
l’estiu, vam tenir una trentena d’intervencions del veïnat en un barri, el de la 
Barceloneta, en què ja des del mandat passat ens han dit que no volen fer grups de 
treball com fem a la resta de barris. A tots els barris ho fem i a la Barceloneta ens vam 
demanar que no ho féssim, no ho fem, ho vam intentar fer amb un, no va funcionar, ja 
mai més. I, a partir d’aquí, ja va haver-hi més de vint veïns i veïnes que ens van 
exposar, que, evidentment, jo algunes coses vaig contestar, d’altres se les queden els 
tècnics per modificar el que correspongui. Però no vaig parlar només jo, sinó que 
després hi va haver moltes intervencions veïnals, hi insisteixo, no vam tancar el micro 
a ningú, es va donar el micro absolutament a tothom perquè parlés l’estona que 
volgués.  

Respecte al Pla de barris, senyora Barea, doncs, totalment d’acord, podem fer una 
sessió per explicar tota la bateria d’accions que hi ha i, bé, doncs, estic totalment 
d’acord i busquem el moment per fer-ho i per poder-ho explicar, a més a més de la 
Comissió de Seguiment del Pla de barris, eh? 

Donar espai a la bicicleta no és treure’l als veïns, o no és treure’l a les persones per 
donar-lo a la bicicleta; és donar-li a les persones que van en bicicleta, que també n’hi 
ha, i nosaltres creiem que s’ha de tirar endavant una mobilitat sostenible. I, en aquest 
sentit, hi ha una crítica que em fan molt habitualment i que em molesta o em deixa 
perplex, que és que nosaltres actuem amb ideologia. Doncs, evidentment, clar que sí, 
nosaltres tenim una ideologia, nosaltres ens vam presentar a unes eleccions amb un 
corpus ideològic, que és el que intentem desplegar amb les polítiques públiques, 
exactament igual com fan vostès de la manera més legítima, tan legítima com la meva, 
a l’hora de fiscalitzar la nostra acció de govern. I no passa re, tenim ideologies 
diverses, perquè, si no, estaríem al mateix partit.  

Aleshores, sí, nosaltres posem la ideologia per davant quan fem polítiques públiques, 
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no hi ha cap mena de dubte; quan despleguem aquestes polítiques públiques, 
evidentment, s’han de fer amb les normatives administratives i amb les normatives 
corresponents, només faltaria. Però clar que hi posem ideologia. I per això li volem 
donar prioritat al vianant i a la bicicleta i no a la moto o al cotxe. Per això volem fer una 
Via Laietana per a veïns i veïnes i amb menys fum. I quan vostè diu que provocarà que 
hi hagi més contaminació la Via Laietana amb la transformació que no pas com està 
ara, doncs, bé, no s’aguanta per enlloc, perquè el nyap de la Via Laietana que vostè 
diu que aportarà les set plagues, no?, al districte, doncs, escolti, no, al contrari. 
Aquesta és una via que des de fa dècades es pensava i hi ha una unanimitat de ciutat 
que s’ha de canviar, i l’anem a canviar. I l’anem a canviar posant més metres de 
voreres per a vianants i que hi hagi menys cotxes. No aïlla ningú, hi ha la voluntat que 
sigui una via que enxarxi barris i que sigui una via per la qual passin molts menys 
cotxes, això sí que és cert, i qui vulgui anar en cotxe de pujada —no pas de baixada, 
de pujada— haurà de donar una volta que serà entre tres i cinc minuts més. Res més 
que això, i tant de bo hi hagi molts menys cotxes a tota la ciutat.   

D’altra banda, home, dir-nos que a nosaltres se’ns en refot el que passa al CAP del 
Gòtic, miri, és mentida, és que no té cap mena de sentit el que vostè està dient. Hem 
trobat una solució per al CAP del Raval Nord, hem trobat una solució per al CAP del 
Gòtic, i en el mentrestant —en el mentrestant— els treballadors i les treballadores del 
CatSalut el que reclamen és poder treballar amb dignitat. I nosaltres què és el que 
diem a la persona propietària d’aquest equipament públic? Com a Administració 
municipal i com a Districte, posarem totes les facilitats perquè el mentrestant sigui el 
més digne possible. Però la responsabilitat, efectivament, és seva. I què és el que 
estem fent? Estem fent reunions amb el CatSalut, amb el Districte i amb l’Ajuntament 
per veure quin és aquest mentrestant. Però la inversió i com ha de ser l’ha de fer 
l’Administració que és responsable i que té la competència, que no és ni l’Ajuntament 
ni el Districte, en aquest cas és la Generalitat de Catalunya. I per això el que diem és 
que ens posem a disposició de la Generalitat i del Departament de Salut, que ens 
diguin què és el que necessiten i nosaltres buscarem el que sigui.  

Clar, vostès parlen de participació, quan tenim un Pla d’usos de la regidora Homs que 
està anul·lat de ple dret, no existeix en termes administratius, perquè hi va haver una 
sentència... Sí, ja sé que vostè em dirà que Convergència i Unió no té res a veure amb 
vostè ni amb l’alcalde Trias, que era l’alcalde en aquell moment. L’alcalde Trias, 
digui’m vostè quina és la participació que va fer per a la remodelació del passeig de 
Sant Joan. Zero. Nosaltres vam estar el mandat passat mesos treballant amb veïns i 
veïnes de la Via Laietana. I és cert, el que fem no agrada a tothom, però hi ha un ampli 
consens en els objectius. Vam estar mesos fent-ho. 

Quin és el procés participatiu que hem fet a les Rambles? Vam estar mesos fent un 
procés participatiu. I d’aquí a poc començaran unes obres i, a més a més, tenim tot el 
tema cultural. Quina és la participació que farem per a la plaça dels Àngels? La farem. 
A mi m’agradaria que vostè, que s’omple la boca amb participació, es remetés a altres 
governs del seu color polític i dir quina participació han fet en grans transformacions de 
ciutat. Absolutament cap. Quina és la participació que es va fer quan es va decidir que 
el Borsí del Gòtic seria el museu del Woody Allen? Zero, no? Nosaltres, en canvi, sí 
que vam fer una participació amb la plataforma i la resta. Per tant, doncs, no crec que 
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hagi de cap de les maneres d’explicar-nos què és la participació. 

I quant a seguretat, jo li recomano que llegeixi l’informe de Regidoria entre les pàgines 
71 i 74, indicadors de seguretat, i aquí estan tots els indicadors de seguretat, que els 
posen en tots els informes de Regidoria, no hi ha cap secret, hi ha transparència, i 
se’ls pot llegir, si té algun dubte, ens ho comenta, però no digui que no es dedica ni 
una sola línia a seguretat perquè aquí hi ha quatre pàgines. 

I després, doncs, mostrar el suport al conseller Andrés Pérez que s’expressi a Twitter 
com consideri necessari.    

3. Informe de tancament de la mesura de govern Ciutat Vella davant la crisi 
produïda per la covid-19 

La presidenta recorda els temps per a aquest punt: sis minuts per al regidor o el 
Govern, en tres torns, i tres minuts, en dos torns, per a la resta de partits. Tot seguit, 
dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bé, doncs, amb l’objectiu i amb la voluntat de ser transparent i explicar què és el que 
fem, recordar que acabats els confinaments i quan ja hi va haver els primers plenaris 
vam presentar una mesura de govern que li vam dir «Mesura de govern Ciutat Vella 
davant de la crisi provocada per la covid-19» i el que fem ara és un informe de 
tancament en què expliquem a què s’ha dedicat el pressupost i què és el que s’ha fet 
amb cadascuna d’aquelles accions que dèiem que faríem. Recordem que eren 2,5 
milions d’euros d’inversió, els quals, finalment, no han sigut 2,5, sinó que s’han invertit 
2,8, que, a més a més, hi ha algunes de les accions que es consoliden i, per tant, 
continuaran aquest any i continuaran properament, i que aquesta mesura de govern, 
que tenia quinze mesos de vigència, era un full de ruta de com havia de ser l’acció 
pública des del Districte per fer front a la triple crisi, a la crisi sanitària, econòmica i 
social, i el que volia també —i pensem que en bona part ho hem aconseguit— és una 
reorientació de les polítiques públiques tenint present la nova realitat sorgida d’aquesta 
crisi. Una crisi de la qual no hem sortit, evidentment, no s’ha acabat aquesta crisi i, de 
fet, se n’està obrint una de nova. I per això creiem que és molt important que un dels 
objectius d’aquesta mesura de govern era identificar quines d’aquestes cent cinquanta 
mesures que nosaltres vam presentar es podien consolidar per donar resposta al 
districte, diguem-ho així, postpandèmic. 

Estem parlant d’una mesura de govern en què fèiem una mirada amb una visió 
complexa i polièdrica de la intervenció pública. La implementació d’aquestes accions 
s’ha fet amb mirada transversal i transaccional, amb una voluntat de transformació real 
de fons en la cultura i en la mentalitat de les direccions del Districte, parlant dels 
treballadors i les treballadores del Districte, d’aquelles persones, d’aquells funcionaris 
implicats en la mesura de govern, que, a més a més, ha generat una documentació 
necessària per sistematitzar, per homogeneïtzar els procediments de treball. 

En aquest sentit, per a nosaltres ha sigut tot un exercici de metodologia de treball, de 
tenir comptabilitzades i avaluades totes i cadascuna d’aquestes cent cinquanta 
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mesures per veure quines eren les més útils per fer front a aquest districte 
postpandèmia.  

Recordem que hi havia tres eixos: treballar cap a un model econòmic sostenible, 
enfortir les cures i consolidar el dret a la ciutat. En aquest sentit, algunes de les 
accions que es quedaran i que creiem que són interessants perquè siguin ja 
estructurals, les escoles bressol de Nadal, per exemple, el suport emocional al jove, 
tota la política de desplegament del projecte de casals comunitaris, el Pla de xoc de 
neteja, que també beu d’aquí, la creació d’espais més veïnals en el Gòtic, el reforç que 
hem comentat abans del Pla de veïnatge, tot el programa «Mans al verd» i alguns que 
també venen de ciutat i que nosaltres els integrem a la política de districte, les neteges 
col·laboratives del Raval. I, per tant, tenim ja projectes d’aquesta mesura de govern 
que, malgrat que està acabada, estan també calendaritzades i pressupostades per al 
2022 i s’han de quedar també el 2023. Hi ha quaranta-vuit que es queden i hi tenim el 
pressupost, i d’altres que estan també expressades en què considerem que hi haurà 
d’haver propostes de millora, però que seguim treballant des de la vessant tècnica. 

La presidenta obre el torn d’intervencions de la resta de grups polítics.  

La Sra. Alba Segura Gomila   

Bé, bona tarda a totes. Avui ens expliquen l’informe de tancament d’aquesta mesura 
que ens van presentar el 15 d’octubre del 2020 per tal de, teòricament, pal·liar la 
situació sorgida de la crisi de la covid-19. Tot i que en el seu moment els van agrair 
l’inici i que es fes aquesta mesura, també els veníem dient feia molt de temps que el 
districte cada vegada estava molt pitjor i que es necessitaven moltes actuacions per 
fer-la. Va arribar tard, però, bé, va arribar, que ja és molt, eh? A més, també els dèiem 
que hi havia veïnes i veïns del barri que cada vegada vivien en situacions més 
precàries, més vulnerables, més complexes, els serveis socials ja estaven saturats des 
de feia molt de temps, les famílies seguien amb una vida molt complicada, deguda a 
un sistema econòmic que —no és culpa vostra, òbviament— fa molt difícil fer la vida al 
barri i a tots els barris. I en el seu moment ens vam mirar la mesura amb uns ulls 
crítics i em sembla que així els ho vam fer saber també. En les altres reunions que 
hem fet de seguiment també els explicàvem la nostra disconformitat amb certes 
mesures o les nostres propostes que fèiem alternatives a les mesures que teníeu. Tot i 
així, no se’ns va escoltar gaire, però, bé, no passa re, eh? 

Personalment, també considerava que d’aquesta mesura l’eix principal era pal·liar tots 
els problemes socials que hi havia al districte, perquè durant tots els dos-cents fulls 
quasi d’informe així ho fan constar, no? «L’eix principal, a part de l’econòmic, és el 
social...» I, sincerament, em sorprèn perquè crec que s’han quedat a mig gas, la 
veritat. Vull dir, en tot cas ja els ho explicaré en un altre moment, perquè no estaré 
aquí una hora parlant, no? 

Per escrit exposen la necessitat de millorar i posar èmfasi en l’acció dels serveis a les 
persones entorn de les necessitats sorgides. Tot i així, em sorprèn que hagin 
contractat tècnics de diferents àmbits, recursos humans, comunicació, tècnics per 
elaborar informes, un arquitecte, però cap tècnic del tercer sector. Em sorprèn que en 



Districte de Ciutat Vella 

 

 

una mesura que va dirigida a ajudar en situacions complexes de necessitats i 
vulnerabilitats no es tingui cap tècnic extra especialitzat en tot això, el tercer sector. 

Hi ha mesures que deixen molt a desitjar, i em sap molt de greu dir-los que no s’han 
executat tampoc, no?, com pot ser la taula estable de xarxes laborals, que sí que és 
veritat que s’ha fet una reunió, però què passa, no?, més enllà? 

La mesura ABITS (Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual), com poden 
dir que no hi ha hagut cap cas de violència masclista en dones prostituïdes quan hi 
han dones prostituïdes que no estan voluntàriament on estan; això ja és un cas de 
violència masclista. I això s’ha d’abordar. Això és un problema que hauria d’abordar 
ABITS, i no ho han fet. 

Hi ha valoracions que exposen aspectes teòrics, «s’ha constatat que x cosa no 
funciona; tenim la voluntat de tal acord», què faran al respecte? Ens agradaria també, 
doncs, potser després en uns dies que ens poguéssim reunir i ens expliquessin què és 
el que faran, no? 

Mesures com la d’atenció a violències en espais de consum en les quals parlen amb 
diverses entitats, que es mencionen a l’informe, gestores de centres de venipunció, 
però no una de les més importants, o hi han parlat i no surt a la mesura i aquí estic 
fotent jo la pota, eh?, com Metzineres. Estan parlant d’una mesura amb perspectiva de 
gènere i consum i no es parla amb l’entitat més important del barri, o almenys això no 
surt, eh? 

Una mesura enfocada a enfortir els drets socials i que només es poden contractar deu 
persones als serveis socials. A la mesura tornen a dir que no és competència de 
l’Ajuntament, que no sé què, que no sé quants. Mira, som adults. I, honestament, a mi 
m’és igual de qui sigui competència, la qüestió és que les servidores públiques el que 
hem de fer és ajudar la gent, i si això significa contractar més treballadores socials, 
educadores socials, m’és igual de qui sigui la competència, posin-se a treballar 
conjuntament i ho feu, si us plau. Perquè, al final, per això estem aquí, no estem aquí 
per altres coses, sinó que tirar-nos les culpes als altres no servirà d’absolutament res. 

La Sra. Julia Barea Sánchez  

Ens agradaria començar donant les gràcies i fent un reconeixement públic a totes 
aquelles persones que han treballat de manera ingent, incansable durant els mesos de 
pandèmia; també les que estan treballant en els últims mesos. Parlem de les persones 
treballadores en equipaments sanitaris, serveis socials, serveis de neteja, cossos 
policials i d’emergència, a tots i totes les treballadores de l’Ajuntament que han 
demostrat tant durant aquests últims anys. Però també ens agradaria donar les gràcies 
a totes aquelles entitats, a totes aquelles persones de la societat civil i les xarxes de 
suport que han decidit posar el seu granet de sorra per ajudar els seus conciutadans i 
oferir aixopluc a tothom fent moltes vegades i realitzant tasques que depenien de les 
administracions. 

Ciutat Vella ha demostrat i segueix demostrant que no es pot deixar ningú enrere i que 
d’aquesta crisi social, econòmica i sanitària sortirem tots junts. Des del primer dia vam 
defensar que es dugués a terme un conjunt d’accions perquè crèiem que era molt 
necessari conèixer l’abast de la crisi que patíem en aquells moments i s’havien 
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d’implantar accions i mesures a curt, mitjà i llarg termini per donar resposta en tot 
moment a les diferents necessitats que anaven sorgint. De fet, la primera proposta que 
vam presentar en aquest Consell de Districte va anar encaminada a fer aquesta 
mesura de govern, una proposta que va ser aprovada per unanimitat. 

La valoració que fem d’aquesta mesura és positiva, tot i que insuficient. I d’aquest 
informe extraiem diferents conclusions. La primera, hem pogut conèixer la situació 
socioeconòmica i demogràfica d’una realitat tan complexa com Ciutat Vella, en un 
moment tan crític i tan dur. I en aquests moments aquestes dades no han millorat, han 
empitjorat i han tornat aquelles dades de les quals vam començar parlant. S’han creat 
solucions més o menys encertades, algunes poc encertades, però hi han algunes que 
sí que han funcionat per donar aquestes petites solucions i ajudar tots els ciutadans a 
poder sortir d’aquesta crisi. 

No podem deixar ningú enrere, i això és molt important. I el pressupost que s’ha 
destinat a aquesta mesura ha sigut insuficient donada la complexitat.  

Moltes situacions complicades ja de per si, però que la crisi ha fet més visibles i ha 
agreujat encara més la situació que patíem a Ciutat Vella. Tots els quatre barris tenen 
els seus problemes i els seus conflictes i, per tant, necessiten solucions específiques i 
territorialitzades. Remarcar que moltes de les accions que apareixen en aquesta 
mesura ja es realitzaven i que no han canviat malgrat la crisi. Però, com que rectificar 
és de savis, esperem que aquestes mesures canviïn i el més important que ajudin 
comerciants i ciutadans. 

Ens agradaria remarcar que Ciutat Vella té quatre barris i no podem deixar d’atendre 
cap ni un, i no m’agradaria posar el dit a l’ull, però la Barceloneta no surt gaire 
beneficiada en aquesta mesura. Per tant, els demanem que prestin més atenció a la 
Barceloneta. 

Això hauria de canviar. I els demano que les accions de futur, aquelles que volen fer i 
que volen mantenir en un futur no molt llunyà, han de ser accions que involucrin els 
col·lectius, que aquelles propostes siguin revisades pels involucrats, perquè no podem 
deixar ningú enrere. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Després de divuit mesos d’haver posat en marxa aquesta mesura de govern Ciutat 
Vella davant la crisi produïda per la covid-19, és el moment de l’informe final i de 
valorar-la posant tot el sentit crític en la millora de les polítiques públiques adaptades a 
les noves realitats. Aquest camí postcovid no ha estat gens fàcil. La covid ens ha 
passat factura a tothom, sense fer distincions, malgrat que l’escletxa sempre és més 
profunda en la ciutadania més vulnerable. 

Aquesta mesura de govern és una mesura que no és excepcional en si mateixa, ja que 
un govern ha de ser capaç d’adaptar les polítiques públiques a les necessitats reals 
del moment. Va ser una mesura molt ambiciosa, com ja vaig comentar en les reunions 
prèvies que vam tenir, amb un desplegament immens d’accions, algunes innovadores, 
però no ens fem trampes al solitari, moltes de les mesures ja existien i simplement se 
n’ha volgut treure partida pressupostària, econòmica per anivellar desajustos de la 
mala gestió en pandèmia que vàreu fer com a govern. 
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L’oposició hem d’avaluar aquest tancament sobre un informe en format paper, però no 
ens heu convidat a poder valorar sobre el terreny cap ni una de les accions. Aquí 
podríem dir que ens consagreu a fer el que tant critiquem, l’argumentació des d’un 
despatx. 

Dit tot això i centrant-nos en el futur que realment és on hem d’afinar, aterrem a les 
línies d’acció que voleu continuar treballant per consolidar aquestes polítiques 
públiques. Potenciar les pràctiques de col·laboració publicocomunitàries, vamos, el 
que s’ha dit tota la vida la col·laboració publicoprivada, però com us vanteu de ser una 
esquerra d’esperit, doncs, heu de maquillar el mot, vagi a ser que se us vegi el llautó. 
Però, bé, aquí estarem d’acord que m’heu guanyat, quan la cosa econòmicament 
s’estreny, hem de saber trobar les col·laboracions publicoprivades en benefici —ojo, 
dic en benefici— de la ciutadania i mai en el seu detriment. Fer efectiva la pràctica i la 
participació ciutadana, doncs, sí, en els darrers plenaris tots els grups de l’oposició, 
inclús avui mateix, en alguns casos hem dit que vosaltres éreu els reis de la 
participació i us heu quedat ben solets amb un poder de convocatòria irrisori. 

L’enfortiment de les xarxes de relacions i foment de la capacitació dels veïns i veïnes 
de Ciutat Vella, aquí estarem totalment d’acord, sense la creació de xarxa, sense una 
bona comunicació, tota la ciutadania està ben perduda.  

Com es materialitzarà tot aquest tramat de bones voluntats? La veritat, que després de 
fulls i fulls d’informe no he sabut veure el desenllaç.  

Malgrat tot, agrair l’oportunitat dels espais on dir la nostra com a grup municipal i la 
recollida de les propostes i crítiques constructives que sempre s’han fet des del Grup 
de Junts per Catalunya. També agrair la feinada de treballadors municipals en la 
realització de les diferents línies d’actuació com en l’elaboració d’un document tan 
complet que segur que ha de servir de punt de partida per a moltes millores. 

La presidenta dona de nou la paraula al regidor.    

El regidor 

Bé, la consellera de Junts per Catalunya sempre em provoca i, home, no és el mateix 
la col·laboració publicoprivada que la col·laboració publicocomunitària, és diferent i, de 
fet, és molt diferent. 

En tot cas, aquesta mesura de govern o aquest informe de tancament el que vol és, 
precisament... Ha aconseguit diverses coses. Senyora Segura, no som ingenus. 
Aquesta mesura de govern no anava a pal·liar tota la crisi econòmica, social, política, 
sanitària de la covid-19, no som ingenus, estem en un districte i podem fer el que 
podem fer. El que sí que teníem clar era que havíem d’orientar les polítiques públiques 
que es desenvolupessin des del Districte cap a aquells sectors de la població que 
havien estat o que segueixen estant més precaritzats, més vulnerabilitzats i que han 
patit més la crisi. Aquest canvi que hem intentat explicar al principi després de tot el 
reguitzell de mesures creiem que és un canvi en l’enfocament de la política pública 
que era imprescindible i necessari en tots els districtes, a tota la ciutat, però sens 
dubte també a Ciutat Vella. I està clar que amb aquestes mesures no pal·lien la crisi, 
però sí que assentem les bases per com han de ser les polítiques públiques, i això és 
el que havíem de fer. 
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Una altra cosa que fèiem era testejar cent cinquanta accions per veure si funcionaven 
o no funcionaven i després acabar consolidant-les. Per tant, quan estàs testejant, no 
tens el pressupost al complet; és ara, quan veiem que hi ha algunes que ja funcionen i 
que són i han de ser estructurals, que les hem de consolidar i que l’àrea corresponent 
i, segurament, el Districte se n’ha de fer càrrec també pressupostàriament. 

També dir-los que en aquesta mesura de govern, que va ser treballada, us la vam 
explicar, vam incorporar pràcticament bona part, m’atreveixo a dir, de les peticions o 
de les propostes que es van fer des dels grups de l’oposició. I així va ser expressat i jo 
també ho vaig dir, vaig agrair en aquell plenari la feina que s’havia fet per part de tots, 
perquè és una mesura de govern que em sembla que és de les més compartides que 
hi ha hagut. I, a més a més, hem fet tota una sèrie de reunions de seguiment, que 
estaven planificades, que vam dir que les faríem i que les hem fetes. El que no farem 
serà fer reunions per fer reunions, eh? Però aquelles planificades, totes aquelles 
consultes que teníem, doncs, efectivament, les hem fet. 

I, en aquest sentit, teníem claríssim que d’aquesta crisi —i tenim claríssim— no ens en 
sortirem només per la voluntat o per l’acció d’una administració, la que sigui, i que 
sense l’ajuda de la ciutadania organitzada és impossible fer-ho. I això és la 
col·laboració publicocomunitària, aquella que no té cap —cap— voluntat de benefici 
propi i aquella que no es regeix per les normes de la responsabilitat social corporativa, 
sinó que es regeix per l’amor i per curar i cuidar el barri. Hem de seguir potenciant 
aquesta col·laboració publicocomunitària.  

I, bé, doncs, també agrair-los les mencions positives que han fet. 

La presidenta obre el segon torn dels grups de l’oposició.     

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, sí, és a dir, jo sabia que aquesta mesura no anava a salvar el món, ni molt menys, 
però és que porten set anys al Govern, eh? Set anys que encara, bé... Fa molt de 
temps, eh?, que el districte està com actualment està, amb situacions, com he dit 
abans, molt complexes i de moltes vulnerabilitats, i ara es posen les piles, un any 
abans de les eleccions. Bé, no ho sé, eh? 

Per altra banda, també soc conscient que això era orientar una mica, bé, una mica 
més en profund a les persones que més han patit, però també m’agradaria saber... 
Vull dir, a la mesura analitzen acció per acció, però no analitzen si realment aquesta 
mesura ha tingut una acció positiva o ha millorat la situació de vulnerabilitat de tots 
aquests col·lectius que vostès diuen a què s’han enfocat, etcètera. 

Constatar que hi ha certes mesures, que vosaltres mateixos ja heu dit, que feien abans 
i que seguirien fent perquè formen part de la seva línia de polítiques que fan al 
districte. Per tant, m’agradaria saber per què les han posat en aquesta mesura de 
govern, si ja les feien abans. Per inflar-la..., bé, no ho sé, ja m’ho explicaran, eh? 

Per altra banda, també trobem a faltar certs aspectes dels indicadors de resultats. Des 
de l’última reunió de seguiment han ampliat la informació dels indicadors i, òbviament, 
els ho agraïm, eh? Però trobem a faltar l’impacte al barri real, a les persones real, no si 
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el que s’ha fet ha agradat o no, si s’ho han passat bé o no, si..., tot això, sinó real, què 
ha passat al barri amb totes aquestes mesures. 

Dit això, els agraïm aquest primer pas cap a la millora de la vida de totes aquestes 
persones i un primer pas sempre és benvingut, però potser arriba set anys tard, eh? 

I, per acabar, sí, és cert que hem anat fent reunions, l’únic que es van comprometre a 
reunions quadrimestrals i hem fet tres reunions en total. 

Moltes gràcies. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Jo només per posar el punt còmic, celebro la definició que m’ha fet entre 
publicoprivada i publicocomunitària, però hauríem de preguntar a la comunitat si és 
sentida pública o privada. 

La presidenta informa que el regidor ha exhaurit el temps i que, per tant, no pot tancar 
aquest punt.    

4. Mesures de govern: 
- Pla d’acció intercultural de Ciutat Vella 2022-2025 

La presidenta comunica que, d’acord amb el que es va acordar en la passada Junta 
de Portaveus, els grups del Govern intervindran per separat i que, per tant, després de 
la intervenció del regidor, el PSC disposarà de dos minuts d’intervenció i la resta de 
grups el mateix i en el segon torn ja no s’inclourà el PSC. Tot seguit, dona la paraula al 
regidor. 

El regidor 

La diversitat o les diversitats és l’element estructural de la identitat de Barcelona, i de 
totes les ciutats d’aquest món. I com atenem aquesta diversitat, com la gestionem? 
Doncs, aplicant la mirada intercultural, una perspectiva en continu moviment que té 
diversos pals de paller. El primer, el reconeixement de la diversitat, i, per tant, 
reconèixer-nos tots i totes diferents, la garantia de drets i l’equitat per a tothom i, 
després, la participació i la interacció positiva i el diàleg intercultural.  

Presentem un Pla d’acció 2022-2025 en què nosaltres també afegim la necessitat 
d’incrementar la participació, diversificar la participació i, sobretot, aplicar també la 
perspectiva intercultural en la coproducció de les polítiques públiques. I per a això 
tenim aquesta mesura, que són cinc eixos, amb quinze objectius generals, trenta-nou 
objectius específics i cinquanta-vuit accions ja proposades que es complementaran a 
partir dels grups de treball que farem a partir d’aquesta presentació. 

Per tant, estem parlant d’un pla d’interculturalitat que no està tancat, que és viu, que 
està en moviment i que, a més a més, serà coproduït i que comptarà amb un 
pressupost d’1.180.000 euros i que això representarà tant per a les mesures que 
tirarem endavant com per a la secretaria tècnica, que també tindrem per tal de poder 
fer un bon seguiment i avaluació. 

Els eixos als quals em referia, primer és el d’avaluació i coneixement, incorporar 
sistemes d’avaluació i d’autoavaluació de les polítiques públiques amb perspectiva 
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intercultural. La formació i la millora de les competències interculturals per a tots i per a 
totes, per a qui treballa a l’Administració, però també per facilitar eines a la ciutadania i 
de sensibilització. Al tercer dels eixos ens preguntem cap a on anem, cap a on volem 
anar, doncs, volem anar cap a una administració més intercultural, que generi criteris 
d’interculturalitat també en l’oferta laboral, en les contractacions, en els plans 
d’ocupació, etcètera. El quart, la incorporació de la ciutadania, de tota la ciutadania, en 
la coproducció de les polítiques públiques per tal de garantir aquestes polítiques 
públiques municipals de la manera més justa, més equitativa; el foment dels grups de 
diàleg interreligiós, la salut comunitària, interacció positiva, etcètera. I el cinquè dels 
eixos és el que treballarà per una administració pública més propera i més 
compromesa en la igualtat de drets amb la voluntat de trencar barreres entre veïns i 
veïnes i Administració, en tots els àmbits, en l’àmbit propi de l’Administració més de la 
gestió del dia a dia, com la salut pública, la garantia també de la igualtat de tracte en 
l’accés als equipaments públics, a l’espai públic, etcètera. 

Tot això ho farem amb una metodologia que començarà per la creació d’un grup 
d’acció intercultural amb entitats, amb professionals, també personal de 
l’Administració, veïns i veïnes, que coproduirem en aquests grups de treball que 
posteriorment es formaran els plans d’acció dels quals anirem donant comptes. 

La presidenta dona la paraula al Partit Socialista.    

El Sr. Joan Julibert Jiménez 

Moltes gràcies, presidenta. Hoy en este plenario se ha presentado por una parte del 
Gobierno una medida de gobierno de interculturalidad. Ciutat Vella siempre ha sido un 
lugar de acogida, de bienvenida a la ciudad, sin importar nunca la procedencia de sus 
nuevos vecinos y vecinas, porque esta interculturalidad es la mayor riqueza de nuestro 
distrito, porque esta riqueza nos hace ser mejores.  

Pero como algunos de vosotros habréis podido observar, esta intervención que 
hacemos hoy la hacemos como Grupo Municipal Socialista, no como gobierno. 
Creemos que es justo explicar a los vecinos y vecinas los motivos por los cuales no 
podemos apoyar esta medida de gobierno. Esta medida se ha hecho sin consenso, sin 
diálogo, un diálogo que hemos intentado establecer desde el inicio de la preparación 
de esta medida de gobierno, como siempre hacemos los socialistas, porque solo a 
través del diálogo verdadero y honesto con todo el mundo se podrán conseguir los 
mayores beneficios para la sociedad.  

Además, esta medida está vacía de propuestas concretas para nuestro distrito, no 
sirve para buscar soluciones activas laborales por la falta de concreción en la 
búsqueda de inversión y ofertas laborales para personas que residen en Ciutat Vella, 
para colectivos que muchas veces tienen dificultades para acceder al mercado laboral, 
porque se necesitan respuestas concretas a problemas concretos. Sin unas buenas 
condiciones laborales con unas justas remuneraciones no será posible mejorar la vida 
de los ciudadanos, no será posible mejorar las condiciones habitacionales de los 
vecinos de Ciutat Vella, que tanta falta hacen.  

Este tipo de medidas de gobierno necesita del mayor consenso posible porque es un 
pacto que traspasa la ideología y los partidos, porque nuestro objetivo debe ser 
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conseguir siempre el mayor beneficio para nuestro distrito y sus ciudadanos. Pero, 
para poder conseguirlo, hay que ir más allá del ficticio consenso de Barcelona en 
Comú, porque no han tenido en cuenta que una buena parte de los vecinos y vecinas 
no pueden participar por sus condiciones sociales, económicas y, en algún caso, 
culturales, donde muchas mujeres tienen reducida su actividad al ámbito doméstico. 
Además de usar un vocabulario que tiene más voluntad de ser innovador que de 
buscar soluciones reales a los problemas reales de las personas. No debemos ni 
podemos decidir qué identidades culturales y religiosas promover o reducir. En una 
sociedad laica, como en la que vivimos… 

La presidenta li comunica que hauria d’anar acabant perquè ja ha esgotat el temps 
d’intervenció.  

El Sr. Joan Julibert Jiménez 

Ja acabo, presidenta. Però vostè sap com ha anat el tema dels temps i, a més, agrair-li 
la seva bona voluntat en la democratització d’aquests temps. 

En una sociedad laica, como en la que vivimos, donde existe la libertad de culto, el 
Distrito debería fomentar el diálogo interreligioso y no tanto promover las religiones de 
manera discrecional con medidas concretas, así como se hace desde el Ayuntamiento 
con la medida de gobierno que se aprobó en mayo de 2021.  

Existe la voluntad política social de tener un plan específico para Ciutat Vella con 
medidas y proyectos concretos, pero lo tenemos que hacer a través de un diálogo 
verdadero.  

Es por ello que el Partido Socialista se desmarca de esta medida y que su salida hacia 
delante es única y exclusivamente responsabilidad de Barcelona en Comú, 
imponiendo su criterio sin consenso, sin diálogo y sin la voluntad de llegar a un 
acuerdo. Es por eso que el Partido Socialista siempre buscará el consenso y el 
trabajar con todos y todas. 

Muchas gracias.     

La presidenta obre el torn de la resta dels grups municipals. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Els darrers temps la interculturalitat ha esdevingut un model paradigmàtic de gestionar 
la diversitat etnocultural a moltes capitals dels països de l’Europa comunitària. Això ha 
estat possible gràcies a la institucionalització d’aquesta perspectiva per part del 
Consell d’Europa amb la publicació del llibre blanc sobre el diàleg intercultural del 2008 
i amb la creació de la Xarxa de Ciutats Interculturals, de la qual Barcelona forma part. 

L’informe mundial de la UNESCO d’aquell mateix any va acabar de donar legitimitat a 
un model que volia allunyar-se dels corrents multiculturalistes i assimilacionistes 
imperants apostant explícitament per la interacció positiva i el diàleg intercultural. 

Aquest nou enfocament, en paraules del document seminal del Consell d’Europa, 
havia de tenir com a fita la cohesió de la societat i el foment d’un propòsit comú. A 
Catalunya, aquest mateix any, el 2008, el Pla nacional per a la immigració ja apostava 
per l’interculturalisme i parlava d’una cultura pública comuna. 
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En resum, l’interculturalisme pren com a eixos rectors els elements constitutius dels 
models que esperen superar i n’afegeix un tercer de propi. De l’assimilacionisme pren 
el principi d’igualtat i no-discriminació, sense que la igualtat hagi de significar 
uniformitat. Del multiculturalisme, la defensa del reconeixement de la diversitat, per 
una diversitat que sobrepassa l’origen com l’element constitutiu i que interacciona amb 
altres factors identitaris com poden ser el sexe, el gènere viscut i l’orientació sexual, el 
fenotip, la classe social, l’origen migratori, discapacitats i la diversitat funcional, l’edat i 
etcètera. I afegeix la interacció positiva, perquè per molta gent i el reconeixement que 
hi posem sense barrejar-nos i compartir difícilment podrem construir res plegats. 

L’interculturalisme es basa en l’anomenada teoria del contacte i fa èmfasi que l’àmbit 
d’aplicació neix a la ciutat. Ja que és en el nostre barri, en les nostres places i carrers 
on es produeix el contacte entre persones diverses. Barcelona i Ciutat Vella és diversa 
degut que tots nosaltres som diversos. 

Gràcies. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun    

Hoy nos presentan esa mesura, yo no entiendo cómo son capaces de llamarla 
«mesura de govern», que el mismo Gobierno no está ni en la misma página ni se 
ponen de acuerdo entre ellos. 

Quizás es su culpa por realizar una medida tan importante y necesaria sin el consenso 
de todos los miembros del Gobierno, tampoco con la aportación de los grupos que 
formamos parte de este Consejo de Distrito. Propuestas que son necesarias para 
entender la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la diversidad lingüística que 
tenemos en Ciutat Vella. 

Yo llevo veinte años aquí trabajando en este distrito, viendo esta medida, esta mesura, 
profundizando, leyéndola una y otra vez, intentando entenderme, hablando con mi 
compañera, hablando con otros compañeros que tengo aquí en Ciutat Vella… La 
verdad, que a mí me da sensación que esta medida, esta mesura, está hecha desde 
un despacho ancho, no desde las estrechas calles que tenemos de Ciutat Vella, no la 
perspectiva, las problemáticas que tenemos reales de nuestro distrito. Esta medida, 
esta mesura, está alejada de todas estas perspectivas y de las necesidades de 
nuestro distrito. 

Uno de los principales problemas que encontramos en esta medida es que se habla de 
interculturalidad a nivel teórico y desde un punto de vista de la Administración, no del 
público, no de las necesidades de la ciudadanía, no las necesidades que tienen los 
ciudadanos de culturas diversas que tenemos en Ciutat Vella. 

Nos preguntamos: ¿por qué el papel de las entidades de Ciutat Vella, que trabajan y 
realizan un trabajo excepcional, no se tiene en cuenta en este plan? Un plan que 
consideramos que el título no aporta la realidad de la medida. 

Ustedes no son realistas, si un documento está en urdú, en tagalo, en arabí, en 
italiano, en cualquier otro idioma, pero si en la Administración no hay personas que 
hablan estos idiomas será complicado la interacción entre las personas. 
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Acabaremos diciendo la importancia de realizar acciones que tengan en cuenta los 
diferentes aspectos, como, por ejemplo, educación, salud, comercio, ocupación, 
empleo, vivienda, cultura, convivencia y seguridad. Acciones necesarias para entender 
la diversidad que hay en Ciutat Vella y que consideramos importantes. La necesidad 
de hablar con las entidades del distrito es fundamental, es muy importante, que tiene 
que tener una participación de todos los actores que realmente representan, en este 
caso, ¿no?, como, por ejemplo, Diàlegs de Dona, Lloc de la Dona, Camí de la Pau, 
Associació de Dones Marroquines, El Mirador, las entidades bengalís, las entidades 
filipinas y otras tantas entidades y personas que trabajan y realizan actividades en 
nuestro distrito y realmente dan vida a nuestro distrito. 

Desde Ciudadanos queremos una medida que hable de realidad, que hable de la 
interculturalidad de verdad, queremos una medida sobre todo que dé respuesta a las 
diferentes peticiones que se hacen desde la ciudadanía, no la que cree la 
Administración. Y es una realidad. Y tenemos que ser capaces de responder a estas 
necesidades que tenemos en nuestro distrito. 

Gracias. 

La Sra. M. José Salvador i Chacón 

Ens trobem, probablement, davant de la mesura de govern més polèmica del mandat, i 
realment és un fet que no podem deixar passar per alt. Podem estar d’acord que en un 
govern de coalició, com és en aquest cas el dels Comuns i Socialistes, es poden patir 
divergències en els seus principis, però és i hauria de ser un exercici de responsabilitat 
arribar aquí amb uns mínims acords. 

Avui ens trobem davant d’una mesura de govern imposada per Comuns, com ja ha 
quedat en evidència, ja que els Socialistes feien una esmena en la seva totalitat. Junts 
per Catalunya trobem que, abans d’arribar a aquest escenari realment advers davant 
de la ciutadania, haurien d’haver posat fre i posposar la mesura de govern per arribar a 
una mesura més dialogada, més consensuada i més cohesionadora. Amb aquest fet 
ha quedat palès que aneu absents d’intel·ligència política vers la ciutadania. 

Junts per Catalunya, des de l’inici, vam manifestar que no era una mesura de govern 
que encaixés en el nostre imaginari, però respectàvem el fet que cada equip de govern 
presenti una mesura a mida dels seus ideals. És així que vam fer algunes aportacions, 
que malauradament no veiem reflectides en el document.  

Per a Junts per Catalunya és molt important treballar i dotar d’eines efectives les 
persones nascudes arreu del món. Un districte amb un alt percentatge de persones 
nascudes a l’estranger, persones amb identitat múltiple, un districte multicultural, que 
l’única sortida beneficiosa és la cohesió entre la ciutadania necessitava una mesura de 
govern molt més treballada i ambiciosa.  

Trobem a faltar que, sent el districte de Ciutat Vella el districte pioner en diversitat 
cultural, d’origen, etnicoracial, religiosa, lingüística, de gènere, sexual, generacional, 
no heu donat peu a totes aquelles entitats que porten anys treballant per a la cohesió 
de la societat, malgrat les diferències culturals que poden existir entre les diverses 
comunitats que viuen i conviuen en els nostres carrers.  
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Ens trobem una mesura de govern on s’incorpora una visió externa. I trobem que va 
ser una errada comptar amb aquesta mirada externa sense comptar amb la confiança 
de les veus internes, entitats, com ja he dit, que porten molt de bagatge al territori. Per 
a nosaltres, un menyspreu sense més.  

En la mesura de govern parleu de cultures minoritzades; greu error, quan el que 
preteneu és partir d’entre iguals. Que és evident que existeixen grups més nombrosos 
i d’altres molt més petits, però hem de partir que la riquesa cultural de cada col·lectiu 
no es mesura en si són pocs o molts. I aquí és on ha de raure el sentit del pla 
intercultural, en l’homogeneïtat i cohesió de les diferents cultures, la pròpia del país on 
han escollit viure i la del país de naixement, creant així el sentiment de pertinença a 
una identitat múltiple molt enriquidora. 

Amb aquesta mesura de govern no aturarem el creixement de l’extrema dreta, feixista, 
racista i xenòfoba, que és un dels motius que ens hauria realment de fer por. En cap 
full de la mesura de govern es fa cap especial menció a la creació del sentit de 
pertinença, al foment de l’arrelament. Trobem un error fomentar la diversitat cultural 
segmentada en la marcada pel lloc d’origen sense donar l’opció a escollir entre les 
diverses i crear-ne una de nova. Absència total de formació bidireccional entre 
cultures, manca total d’igualtat de condicions en les ofertes de treball que es puguin 
generar des de l’Administració, privació de formació en empreses que no són 
públiques, però que depenen del servei públic, desproveïment de garantir sempre 
l’elecció de la persona, defecte total i absolut de garantir una sortida professional molt 
més àmplia, com vam proposar des de Junts per Catalunya, treballant amb tots els 
centres educatius del districte. El que sí que heu recollit i heu eliminat són tots aquells 
detalls que legalment no es podien recollir en una mesura de govern, perquè amb tota 
la bona voluntat no deixaven de ser un brindis al sol, com, per exemple, l’accés a la 
funció pública, que l’actual Llei d’estrangeria tothom sabem que no permet. 

Aquest document, tot i que més extens que l’inicial, sobretot en l’eix número 4, que 
heu desenvolupat molt més extensament, ens segueix generant dubtes. Agraïm, per 
això, que heu recollit la taula de treball entorn del foment de la participació diversa, que 
Junts per Catalunya va demanar al primer Ple del mandat. 

La presidenta dona la paraula al regidor per al segon torn.      

El regidor 

L’any 2010 l’alcalde Hereu va presentar el Pla Barcelona interculturalitat, que va 
acabar de ser vigent l’any 2021, quan hem presentat el Pla Barcelona intercultural 
2021-2030. Per tant, no és que Barcelona en Comú s’hagi sumat de cop al carro de la 
interculturalitat, sinó que l’alcalde Hereu ja ho va fer en el 2010. Hi va haver un ampli 
procés participatiu per tirar endavant aquest Pla Barcelona interculturalitat 2021-2030 i 
és d’aquest pla, vigent des de l’any passat, del que beu aquest Pla d’interculturalitat. 
Un pla d’interculturalitat que està pensat del 2022 al 2025 i que, efectivament, se 
cenyeix a les directrius del Consell d’Europa i que el que busca és una metodologia. 
On són les entitats? Això s’ha fet des dels despatxos. El que estem dient és, estem 
marcant una metodologia de com hem de desenvolupar les accions de forma 
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coproduïda per tothom, vingui d’on vingui, se senti com se senti, parli el que parli i 
tingui la religió que tingui. 

Nosaltres no volem imposar quines són les accions que s’han de tirar endavant, sinó 
que el que fem és, a més a més d’aquestes que ja he dit, crear un grup de treball, que, 
a més a més, crea altres grups de treball que estaran monitoritzats, per veure quines 
són les necessitats, quines són les angoixes dels participants en aquests grups de 
treball per tirar endavant accions. I el que farem serà desenvolupar les accions que 
surtin d’aquests grups de treball, amb una voluntat que aquesta mesura de govern no 
marqui i no predefineixi fins al final com ha de ser aquest Pla d’interculturalitat. El que 
fem és bastir una metodologia, buscar un equip que coordini i, a partir d’aquí, amb 
entitats, amb professionals, amb veïns i veïnes, amb col·lectius organitzats, amb 
col·lectius comunitaris, anem a treballar conjuntament per pensar més accions, quines 
són les necessitats que no els hàgim de pensar nosaltres des de l’Administració i, 
aleshores, dur-les a terme. 

Tenim trenta-nou objectius específics. Sobre aquests objectius anem a treballar. Tenim 
cinquanta-vuit propostes d’accions, però en poden ser cent cinquanta, en poden ser 
cent, no les volem tancar. És un document obert, com ho eren d’altres que hem 
presentat, i és una mesura de govern, sí, és una mesura d’aquest Govern que el que 
fa és marcar una metodologia per veure quines són les accions que farem en tres anys 
i, a partir d’aquí, quines es consoliden. 

Insisteixo que beu d’aquest concepte que és la interculturalitat en el qual la ciutat de 
Barcelona, formalment, hi està sumada des de l’any 2010. 

La presidenta obre el segon torn dels grups municipals de l’oposició.  

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Hem volgut fer la introducció inicial anterior per tal que es pugui entendre bé el que ve 
a continuació. Primer de tot, volem ressaltar la nostra satisfacció davant de la correcció 
total que hem fet de l’esborrany del multiculturalista que van presentar-nos la setmana 
passada modificant així radicalment el concepte de subjecte cultural. Sols cal 
comparar el document final amb l’esborrany per veure com el terme de comunitat ha 
perdut l’accepció de col·lectiu basat en l’origen, excepte elements que s’han oblidat de 
corregir en les pàgines 52 i 55. 

En segon lloc, volem valorar l’esforç de darrera hora per orientar el pla cap a 
l’interculturalisme, a part del ja esmentat, això es plasma en el fet que hem passat d’un 
esborrany zero de referències al concepte d’interacció positiva a un document final on 
s’incorpora vint-i-vuit vegades, tant en els apartats conceptuals com en el mateix pla. 
Igualment succeeix amb la crítica que els vam fer sobre l’oblit del feminisme com a eix 
vertebrador. 

Malgrat el canvi de darrera hora, volem expressar el dubte que ens genera l’aplicació 
futura del pla per tres motius. Primer, per falta de consens polític dins del seu Govern. 
Segon, perquè per aquesta es busca transformar els despatxos, però oblida que el 
contacte es dona al carrer i més en un cas particular d’un districte com és el de Ciutat 
vella. Tercer, perquè per molta correcció de darrera hora havíem dissenyat un pla 
multiculturalista entenent la gestió de la diversitat des d’aquest marc teòric. En aquest 
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sentit, el fet de no haver comptat amb la participació de la ciutadania en un pla 
pretesament coparticipat ja indica la nul·la voluntat d’impulsar una cultura pública 
comuna per la seva part. 

Gràcies. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Nada, pues decirles dos cosas rápidamente. Está muy bien que esta medida, que 
como dice el señor regidor desde el 2010 que la están trabajando, esté en marcha, 
pero lo más importante no son más teorías, yo creo que necesitamos ahora la práctica. 
No sé hasta cuándo tenemos que seguir haciendo los estudios y haciendo todo esto, 
no la práctica. Lo que se necesita ahora es responder las necesidades que tenemos 
ahora en el distrito. 

C) PART DECISÒRIA 

1. Aprovació inicial del Pla especial integral i de millora urbana per a la regulació 
del Teatre Principal, situat a la Rambla, 27-29, i conveni urbanístic relacionat 
amb l’esmentat pla  

La presidenta informa dels temps d’intervenció per a aquest punt: quatre minuts en 
tres torns per al Govern, que tanca torn, i dos minuts en dos torns per a la resta de 
grups. Tot seguit, dona la paraula al senyor Ibarra. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies, presidenta. Presentem en aquest plenari per a la seva informació el Pla 
especial integral i de millora urbana per a la regulació del Teatre Principal, situat a la 
Rambla, 27-29, i conveni urbanístic relacionat amb l’esmentat pla.  

Aquest és un pla que preveu la remodelació integral de l’edifici, que anirà a càrrec 
dels promotors. El Teatre Principal, que té més d’11.000 metres quadrats de sostre, 
mantindrà la façana i el seu caràcter patrimonial i comptarà amb sis sales: Teatre 
Principal, Teatre Latino, Cúpula Venus, Espai Rambles Jai-Alai i Espai Lancaster - 
Petit Frontó. Amb una capacitat aproximada d’unes 2.500 persones, totes aquestes 
sales es comunicaran a través d’un espai interior que farà de passatge obert i unirà la 
Rambla amb el carrer de Lancaster.   

L’oferta cultural que impulsarà el privat no es limitarà només al teatre tradicional, sinó 
que el Principal serà un edifici obert i amb activitats durant moltes de les hores de 
gaudi de la Rambla. Es faran exposicions de gran format, per les seves 
característiques no acostumen a poder-se exposar en altres llocs. I també serà la 
primera instal·lació d’aquest tipus de teatre immersiu de manera que podrà entrar als 
circuits artístics internacionals. 

Per poder donar l’ús d’equipament cultural i recreatiu a tot el conjunt, s’ha hagut de 
compensar l’ús d’equipament esportiu que estava assignat al Jai-Alai. Aquest ús s’ha 
reassignat en un altre emplaçament, que són les pistes esportives municipals del 
número 11 del passeig Marítim de la Barcelona, al conjunt escolar de La Maquinista, 
al mateix districte de Ciutat Vella. Ara bé, això és important remarcar-ho, aquest canvi 
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d’ús entre esportiu i cultural de l’antic Jai-Alai suposa un increment de valor entre les 
dues qualificacions i, per tant, i per primera vegada, en un planejament impulsat per 
privats l’Ajuntament de Barcelona ha demanat als promotors del Principal una 
aportació que compensi aquest increment de valor, són uns 547.000 euros que 
l’Ajuntament destinarà a la millora dels equipaments culturals al barri del Raval. 

Gràcies. 

La presidenta obre el torn de paraula dels grups municipals.    

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Votarem a favor perquè és evident que el Principal necessita una rehabilitació, que 
són moltíssims diners i, en aquest cas, cal que sigui inversió privada. 

L’única cosa és que demano que, durant la rehabilitació del mateix, es tingui en 
compte que és un edifici patrimonial i que en les obres no hi hagin canvis que facin 
que aquest edifici patrimonial perdi el seu valor. També ens alegrem que tingui el 
passatge que comunica amb Lancaster perquè Lancaster sigui una mica més obert.  

Moltes gràcies. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Votaremos a favor de esta propuesta para mantener el uso cultural del Teatro 
Principal y conservar el patrimonio urbanístico del mismo teatro. También para 
asegurar la calificación urbanística de las pistas de la Maquinista en la Barceloneta. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Celebrem, com no podia ser d’altra manera, que el Teatre Principal comenci a tornar 
a veure la llum després de tota una història inintermitent de pujades i baixades de 
teló. Hem de posar molt en valor, avui en dia, aquests inversors que es fan càrrec 
d’una remodelació tan mastodòntica i ens omplen a la ciutadania en general de 
teatres, exposicions i cultura immersiva. Amb el canvi de pastilla no només guanyem 
el Teatre Principal, sinó també al barri de la Barceloneta amb el reconeixement 
d’equipament esportiu i, a més, la ciutadania guanya mig milió d’euros que desitgem i 
vetllarem perquè realment sigui en benefici dels veïns i veïnes de Ciutat Vella. 

Només dir-vos que tard, però heu començat a descobrir que la col·laboració 
publicoprivada ben gestionada ens faria avançar moltíssim en benefici del ciutadà. 

Votarem a favor. 

La presidenta dona de nou la paraula al senyor Ibarra.     

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Només dir que col·laboració publicoprivada segurament és això, no vendre’s la ciutat 
com s’ha fet en altres moments, eh?, de planejament en aquesta ciutat. 

Jo també volia recordar que en la recuperació del Teatre Principal se sumaran les 
actuacions que estem tirant endavant el Govern municipal per reactivar la Rambla i 
consolidar això com espai de trobada i de centre cultural de la ciutat. El 2021 ha sigut 
l’any de la cultura a la Rambla amb activitats com Agora Rambles i Ràdio Rambles i 
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amb espais infantils i musicals que han servit perquè els veïns recuperin el passeig 
com a espai ciutadà. L’any que ve, aquest any, s’iniciaran les obres de la 
transformació urbanística que convertiran la Rambla en un passeig més confortable, 
verd, amable i cultural, amb més espai per al vianant i una major accessibilitat i 
ordenació dels usos. A més, la futura Rambla tindrà tres nous espais singulars que 
posaran en valor els edificis patrimonials i històrics. I, precisament, un d’ells serà el 
pla del teatre, just davant del Teatre Principal. Les intervencions a la Rambla i al 
Principal, doncs, van de la mà i formen part de l’estratègia de regeneració del centre 
de la ciutat, que també inclou altres projectes importants com la transformació de la 
Via laietana. 

Gràcies.    

La presidenta obre el segon torn dels grups de l’oposició. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Només un apunt: la modificació de la Rambla arriba mil set-cents dies més tard. 

Gràcies. 

La presidenta informa que aquest punt ha estat aprovat per unanimitat. 

A continuació, es dirigeix a algú del públic per comunicar-li que per poder intervenir 
ha d’estar apuntada a la llista i que, si no ho està, s’ha d’esperar al final del Ple per 
poder parlar. Els remarca que no estan autoritzats a parlar fins al final del Ple, els 
demana que s’asseguin o abandonin la sala i els avisa que, si no ho fan, haurà de 
demanar que els facin fora.   

2. Canvi de denominació del carrer de Comte de Santa Clara per carrer de Felícia 
Fuster 

Aquest punt s’ha tractat a l’inici de la sessió. 

D) PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC en 
què: 
• atès que hem detectat que la coordinació entre els serveis socials i 

els centres oberts del raval és complicada; 
• atès que per tal que els treballadors socials d’ambdós serveis 

puguin fer una bona intervenció ha d’existir una comunicació fluida i 
constant; 

• atès que els serveis socials del barri del Raval estan saturats i, per 
aquest motiu, les visites a les persones usuàries no es donen amb la 
rapidesa i agilitat que la situació requereix;  

• atès que la pandèmia provocada per la covid-19 ha obert la porta 
que les visites i entrevistes es realitzin de manera telemàtica i, per 
tant, s’ha instaurat una nova manera d’atendre les persones 
usuàries; 
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proposem: 
• PRIMER.- Que el Govern del Districte insti els serveis que 

correspongui que es creï i es garanteixi la continuïtat d’una taula de 
coordinació entre serveis socials, els centres oberts, entitats 
socioeducatives que desenvolupen funcions similars a les dels 
centres oberts, EAIA i XAFIR, amb el compromís de trobar-se 
mensualment per tal de coordinar-se. 

• SEGON.- Que en la mesura del possible es garanteixi que des dels 
serveis socials es faci un seguiment periòdic i breu en el temps 
entre el període de visites i entrevistes presencials, mitjançant 
trucades o videoconferències, per tal de realitzar un adequat 
acompanyament a les persones usuàries. 

La presidenta informa dels temps d’intervenció: sis minuts per al proposant, en tres 
torns, i tres minuts, en dos torns, per a la resta de grups. Tot seguit, dona la paraula al 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè exposin aquesta proposició. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, avui tornem a presentar-los una proposició en relació amb serveis socials i centres 
oberts i, en general, serveis del tercer sector. Abans d’explicar-vos res, agrair la gran 
tasca que porten fent anys i anys les treballadores dels serveis socials de la ciutat i del 
districte i, en especial, d’aquells barris més vulnerables. També volem donar les 
gràcies, com no podria ser menys, a totes les educadores i treballadores dels centres 
oberts i entitats que fan la gran tasca d’acompanyar, ajudar i millorar la vida tant dels 
infants del nostre districte com de les respectives famílies; i a les treballadores de la 
XAFIR (Xarxa d’Atenció a Famílies i Infants del Raval), dels EAIA (equips d’atenció a 
la infància i l’adolescència) i de tots i tots els serveis i entitats que estan a primera línia 
acompanyant situacions de gran complexitat. 

Dit això, sabeu que fa anys que, tot i tenir un dels millors sistemes de serveis socials 
de l’Estat, hem d’admetre que són uns sistemes socials que actualment van molt 
saturats. Degut a la pandèmia, s’ha incrementat aquesta saturació i l’augment de 
casos també, doncs, té a veure. 

Ens trobem que és necessari que per tal de poder fer una bona intervenció i un bon 
acompanyament ha d’haver-hi una bona coordinació, amb tot el que això significa: 
reunions periòdiques amb breu temps de termini; una bona comunicació, una relació 
fluida amb tots els serveis que atenen situacions vulnerables, i per a això és necessari 
i els demanem que instin tots aquells serveis que tenen competència a crear una taula 
i que es garanteixi la periodicitat d’aquesta taula per poder generar una coordinació i 
una confiança eficaç entre els serveis.  

També és necessari buscar la forma que les famílies sentin que els serveis socials són 
propers, i actualment aquesta sensació és molt difícil d’aconseguir, tenint en compte 
que les visites presencials es donen en un termini molt llarg de temps entre una i 
l’altra, i és per això que, en la mesura del possible, també considerem que és 
fonamental que es busquin maneres de fer connexions telemàtiques properes i de 
confiança per tal de fer un seguiment d’aquestes famílies molt més fructífer. 
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Per això els presentem aquesta proposició, per intentar millorar les condicions i la 
feina de les treballadores de l’àmbit social i, per tant, també de les famílies i que se 
sentin constantment acompanyades. 

Gràcies. 

La presidenta obre el torn de paraula de la resta de grups municipals. Insisteix a 
aquest col·lectiu que vol intervenir però que no s’hi han apuntat prèviament que han 
d’estar asseguts, si no, hauran d’abandonar la sala i que podran parlar al final del Ple. 
Els remarca que no és just demanar drets per sobre del dret d’altres persones i, per 
tant, els demana que per respecte a les persones que s’hi han apuntat com estableix 
el Reglament seguin o abandonin la sala. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Primero de todo, nos gustaría agradecer el trabajo que hacen los diferentes servicios 
que han comentado desde Esquerra Republicana, que nunca nos cansaremos de 
agradecerles la gran labor que hacen todos los días, en especial durante esta 
pandemia, que han tenido que realizar un trabajo en condiciones excepcionales. 

Por ello y dada la situación en la que nos encontrábamos en el 2020, decidimos 
realizar un ruego en el Pleno de mayo de 2020 que decía que se creará un equipo 
motor liderado con los equipos de servicios sociales y las entidades sociales para 
evaluar la realidad del distrito y el tipo de ayudas necesarias para acompañar a todos 
los colectivos vulnerables y que están en riesgo. Según afirma el Gobierno, esto se 
realiza y nos gustaría que nos explicara cómo funciona este grupo de trabajo.  

Esta propuesta propone realizar dos cosas diferentes, aunque están relacionadas 
entre ellas, pero consideramos que se deben tratar por separado. La primera habla 
sobre la situación en la que se encuentran los diferentes servicios sociales que 
atienden a la infancia y adolescencia; y la segunda sobre el seguimiento que realizan 
los servicios sociales. Todos estos servicios, centres oberts, EAIA, XAFIR y servicios 
sociales son servicios muy necesarios en todo el territorio de Ciutat Vella. Por ello, 
consideramos que estos servicios deben coordinarse no solo en el Raval, sino en todo 
el territorio de Ciutat Vella, pero también coordinados con las diferentes entidades que 
dan respuesta a las necesidades de la infancia y adolescencia, porque sin ellas la 
coordinación no será adecuada ni realista.  

Aquí nos gustaría agradecer la aceptación de la enmienda realizada por nuestro 
grupo. Ahora bien, creemos que esta coordinación existe y, por lo tanto, consideramos 
que deberían ser ellos los que decidan si deben construir una mesa específica o se 
haga de otra manera. Al final, los diferentes servicios a los que se refiere la propuesta 
son expertos y deben decidir ellos si se deben coordinar y si esta debe ser semanal, 
quincenal o mensual.  

La segunda parte, que la consideramos más que necesaria, también se realiza, los 
servicios sociales hacen seguimiento de todos los casos, es parte de su trabajo. Así 
que consideramos que ya lo hacen. Que se podría hacer con más asiduidad es 
probable, pero siempre que pueden y dependiendo de las dificultades lo hacen. 

Manifestamos nuestro voto a favor, teniendo en cuenta que ambas cosas se realizan, 
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pero generalmente quedan muy invisibilizadas.  

Gracias. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Primer de tot, agrair l’esmena del Grup Municipal de Ciutadans, que compartim 
totalment, tant en l’observació que aquesta taula de coordinació ja era existent i en 
l’ampliació de tots els actors socials englobant els altres barris del districte, que 
quedaven una mica al marge.   

En aquesta proposta d’acord volem diferenciar els dos punts perquè, tot i comptar amb 
punts comuns, les entomem com a demandes ben diferenciades. D’una part, garantir 
la continuïtat d’una taula de treball conjunta amb serveis socials, entitats 
socioeducatives, els centres oberts de l’EAIA i la XAFIR. Estem d’acord que qualsevol 
iniciativa que plantegi millorar l’atenció a la infància i l’adolescència... Els centres 
oberts tenen l’objectiu d’oferir una atenció socioeducativa amb gran pes d’acció 
comunitària a infants i adolescents i les seves famílies, molt especialment les més 
vulnerables. Per tant, la coordinació amb els serveis socials i la resta de serveis 
específics, o xarxes de col·laboració, en aquest cas específiques del Raval, com la 
XAFIR, és clau. Tant per al seguiment de casos, establir estratègies, intervenció 
conjunta com per fer diagnòstic precoç i intervenció social. També són claus les 
col·laboracions amb totes les entitats que actuen al districte en l’àmbit socioeducatiu. 
Tot això, voldria recordar que els centres dels serveis socials, els centres oberts i 
l’EAIA ja formen part de la XAFIR i els objectius de la XAFIR ja responen al que la 
proposta demana, no?, que és una resposta global a les situacions familiars del 
territori corresponsabilitzant tota la xarxa en el diagnòstic, l’avaluació, el tractament i la 
millora de les intervencions, augmentar el coneixement de la realitat de la infància i 
família i generar respostes, estratègies i recursos a les noves realitats i facilitar la 
cooperació entre serveis i entitats. I, per tant, potser el necessari seria revisar la 
periodicitat amb què es coordina la XAFIR, com demana la proposta amb l’esmena 
realitzada. 

Respecte al segon punt, molt d’acord amb la necessitat de poder fer un seguiment 
dels casos, la periodicitat vindrà marcada per la casuística de cada cas i la seva 
problemàtica concreta i també caldria poder reprendre al més aviat possible les visites 
presencials. Certes situacions socials, certes intervencions necessiten l’escalf personal 
de poder parlar cara a cara i no pas per un mitjà de telèfon.  

Així que votarem totalment a favor. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El regidor 

Utilitzo aquest temps de resposta d’aquesta proposició per dir que el Grup de 
Barcelona en Comú sol·licita a la presidenta que tingui en compte la possibilitat 
d’alterar l’ordre del dia i donar la paraula als veïns i les veïnes que han vingut a 
manifestar-se. I, en tot cas, passo la paraula al conseller Andrés Pérez perquè 
segueixi, i li demano a la presidenta que faci aquesta alteració de l’ordre del dia. 

El Sr. Andrés Pérez Conte 
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Bé, dir que no podia estar sinó d’acord amb la proposta que s’ha fet i l’aprovem. En tot 
cas, sí que aclarir, jo crec que tenia més clar, però, bé, crec que hi ha algunes 
confusions, perquè la XAFIR no és un servei, és una taula on ja s’engloben totes les 
entitats, serveis públics, serveis socials, EAIA, etcètera, i és aquí, no és un servei en 
si. Llavors, no és que haguem de crear una taula, sinó reactivar-la. 

Efectivament, durant la pandèmia, la XAFIR va quedar aturada, tant pel confinament 
com també pel desbordament, no?, i priorització de les necessitats urgents, com era 
l’alimentació i també, doncs, l’atenció, i el temps que disposaven serveis socials per 
poder dedicar temps, no? 

Actualment, ens trobem que molts professionals, també de les entitats, han anat 
canviant, són nous i que no han conegut el projecte de la XAFIR anterior; i, per tant, 
està en procés la recuperació. S’ha creat un equip tècnic que estan impulsant des dels 
mateixos serveis socials i algunes entitats per replantejar tant el model com els nous 
objectius. I, de fet, dintre de poc, crec que faran una sessió oberta per a totes les 
entitats i serveis que formen part de la XAFIR per reprendre l’activitat, eh? Llavors, ja 
vetllarem tant des d’Acció Social com des del Districte, no?, per acompanyar i facilitar 
tot el màxim, però que ja està engegant i crec que veiem que és imprescindible que 
torni a funcionar, perquè és un espai imprescindible comunitari i de coordinació entre 
els diferents serveis i entitats. 

I, després, amb relació a garantir la disminució del temps d’espera als serveis socials, 
que és un tema que estem d’acord i és cert que, durant la pandèmia, els temps 
d’espera degut a la tensió que han estat patint les treballadores de serveis socials per 
l’augment de necessitats que ha generat la pandèmia, doncs, ha sigut així i 
segurament s’han eixamplat els temps d’espera per fer aquestes visites. 

En tot cas, sí que és veritat, no?, que, degut també a totes les reivindicacions que van 
fer les mateixes treballadores dels serveis socials per donar comptes que 
necessitaven més recursos, es va facilitar l’any passat l’increment de deu treballadores 
noves als centres de serveis socials, segurament continua sent insuficient per donar 
una bona atenció. En tot cas, de moment no són estructurals i sí que des del Districte 
treballarem i nosaltres treballarem al màxim perquè puguin ser estructurals.  

I, evidentment, aquí el compromís que hi ha molt de camí de recórrer per això, eh?, 
per donar una atenció més ràpida i també anar guanyant cada cop més temps la 
presencialitat. Que la presencialitat ja s’està guanyant, però és evident que calen més 
recursos.   

La presidenta li demana la seva posició de vot.    

El Sr. Andrés Pérez Conte 

Des del principi que aprovat. 

La presidenta dona de nou la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, moltes gràcies, per començar, l’esmena dels dos grups..., bé, de Govern i del Grup 
Municipal de Ciutadans, que abans se m’ha passat absolutament. També agrair que 
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tots els grups municipals hagueu votat a favor de la proposta, ja que és necessari 
visibilitzar la importància, no?, que tenen aquests serveis, que en el fons són aquells 
que, tant els serveis socials com centres oberts com diverses entitats, sustenten gran 
part de la nostra societat. Llavors, agrair tant la feina a ells com que s’accepti aquesta 
proposta per poder millorar les seves condicions de treball i l’acció que es duu a terme 
amb aquestes famílies. Ara bé, si us plau, compleixin amb el que diuen, perquè portem 
moltes propostes i moltes i moltes i moltes que portem i després no es fa re i arriba un 
punt que és realment frustrant. Vull dir, costa seguir treballant davant d’un govern que 
accepta propostes i després no fa re. 

Dit això, gràcies per aprovar-la, de veritat, però s’ha de seguir treballant, perquè, en 
part, posar al centre les persones passa per reforçar uns serveis socials, que van 
saturats, per dotar-los de reconeixement, visibilitat, desestigmatització, perquè també 
és veritat que serveis socials estan molt estigmatitzats, cada vegada menys, però 
segueixen estant-ho. Posar al centre la gent també passa per destinar més recursos a 
serveis essencials, com els CAP’s, serveis socials, com he dit, i tots aquells serveis 
que sustenten aquesta societat. I també passa perquè tinguin una atenció ràpida, 
fluida, directa, i això també passa per ampliar els serveis bàsics d’acollida i 
acompanyament a situacions de vulnerabilitat.   

És igual, que moltes gràcies per tot, per aprovar la proposició, per fer la transacció, 
però, si us plau, compleixin amb la seva paraula perquè no és una qüestió seva, meva, 
o de Ciutadans o de Junts, sinó que és una qüestió de la societat, la ciutadania, els 
veïns i les veïnes. 

La presidenta dona la paraula a la consellera de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Jo per una qüestió d’ordre demano, com ha demanat el regidor Rabassa, que 
intervinguin aquests senyors que estan aquí de l’antiga Massana, que els preguntem 
als veïns que tenen torn d’intervenció si no els importa que es «colin» i que puguin 
parlar ells, no decidirem els partits polítics qui té més prioritat o qui menys. Jo espero 
que els veïns, doncs, diguin si els volen deixar passar el torn de paraula o no. No sé si 
m’he explicat, si m’ha entès. 

La presidenta manifesta que entén que tant el regidor com la senyora Chacón vulguin 
quedar bé electoralment amb aquests veïns i que és lícit. Ara bé, remarca que són al 
Ple del Consell de Ciutat Vella i que tots saben que es regeix per unes normes de 
participació que són iguals per a tothom. En qualsevol cas, comenta que, si volen, ho 
poden preguntar als veïns. Recorda que hi ha veïns que s’hi han apuntat, com es 
demana, i estan esperant el seu torn en silenci i sense fer cap molèstia. Comenta que 
aquest grup ha d’entendre que té tot el dret a participar en aquest Ple però apuntant-
s’hi, com han fet tots els altres, i si no ho fan, s’han d’esperar al final del Ple per poder 
intervenir. Insisteix que hi ha unes normes, que no ha fet ella, i demana que entenguin 
que aquest grup està demanant uns drets trepitjant els drets dels veïns que s’han 
apuntat convenientment.  

Tot seguit, pregunta individualment als veïns que hi ha presencialment si tenen cap 
inconvenient que parli aquest col·lectiu abans que ells. El senyor Pedro Ortega diu que 



Districte de Ciutat Vella 

 

 

li agradaria parlar en el torn que li pertoca; el senyor Pol Martín manifesta que el que 
sigui més ràpid. La presidenta apunta que, en tot cas, ja hi ha un veí que no hi està 
d’acord.  

Tot i així, dona la paraula a aquest grup per un temps de dos minuts. Els remarca que 
serà molt estricta amb el temps i que això no ha de servir de precedent, que el proper 
cop que vingui a parlar a aquest Ple s’hauran d’apuntar convenientment, com fa la 
resta de veïns, perquè, si no, no els donarà la paraula. 

La Sra. Elena (en nom del col·lectiu de l’antiga Escola Massana) 

Perdó i moltes gràcies. De totes maneres, jo crec que això és una mostra de com de 
lluny està la política d’aquí de la política del carrer, perquè és la primera vegada que 
venim a un Ple d’aquest tipus, hem anat a consells de barri i la veritat és que és 
bastant educatiu, no? 

L’únic que volíem preguntar era tan senzill..., perquè he vist que a una senyora abans 
se li ha canviat el torn, perquè potser convenia. Bé, nosaltres també hem de marxar, 
perquè tenim molta feina a fer. 

Només volia fer una pregunta, molt simple, he sentit parlar de participació, he sentit 
parlar d’urbanisme, he sentit parlar d’interculturalitat, he sentit parlar de moltes coses. 
Tampoc hem fet preguntes perquè no sabíem ben bé de què s’havia de parlar aquí.  

Nosaltres tenim la Massana, l’antiga Massana, perquè estic veient que aquí hi ha 
molta demagògia i la gent parla molt però fa molt poc, en general, vale?, perquè tinc la 
sensació que la política d’aquí no baixa al carrer, hi ha molt poca gent aquí que jo hagi 
vist alguna vegada a un desnonament o donant de menjar la gent que no té de menjar. 
I aquesta és una feina que nosaltres estem fent des de la Massana, estem donant de 
menjar la gent, estem donant suport cultural, estem fins i tot fent gimnàstica, tenim un 
sindicat d’habitatge que aturem desnonaments. I ara resulta que ens han aprovat un 
projecte que part d’aquest edifici va fora. Això és incompatible amb el nostre projecte. I 
el que volem saber és tan simple com què pensen fer al respecte. És això: què pensen 
fer al respecte. Perquè hem seguit les instàncies oficials, hem posat una instància 
demanant una reunió i no hem tingut cap resposta. Llavors, la nostra manera de fer 
quan no tenim respostes és venir a demanar-les. És tan simple. I encara em sobra 
temps. 

La presidenta confirma que li sobren trenta segons. A continuació, aclareix que el 
Consell de Barri és diferent del Ple i, per tant, funciona de manera diferent. També 
explica que hi ha hagut un canvi d’ordre del dia d’un punt determinat i que la senyora 
que ha parlat en aquest punt s’havia apuntat prèviament. És a dir, és una 
circumstància molt diferent d’aquesta d’ara amb aquest grup. Tot seguit, dona la 
paraula al regidor. 

El regidor 

Teniu raó i tens raó, Elena, quan dius que la política que es fa aquí està molt allunyada 
de la política del carrer; és cert. Hi ha vegades que això sembla més un teatre que no 
pas un lloc on es fa política. Però també és cert que és el lloc on expressem la nostra 
ideologia i expressem quines són les línies de govern. 
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Respecte al que comentaves també que pocs has vist al carrer d’aquí. Jo m’atreveixo 
a dir que persones del meu grup sí que les has vistes al carrer, sí que les has vistes 
intentant aturar desnonaments, sí que les has vistes en alguns casos fins i tot sent 
agredides també, i en el mandat passat a mi també em vas veure unes quantes 
vegades quan jo era conseller tècnic i quan cal soc al carrer com hi vaig ser la 
setmana passada. 

Respecte a la pregunta que tu em fas, o que em feu tots i totes. El projecte que es va 
aprovar, efectivament, és un projecte en què es contempla l’enderroc de l’edifici que 
vosaltres esteu ocupant des de fa uns mesos o uns anys. És un projecte que, com us 
podeu imaginar, no parteix de l’ocupació, sinó que és un projecte que ja es venia 
arrossegant de molts anys enrere de la reurbanització de tota la plaça de la Gardunya. 
I aquí tenim l’edifici cooperatiu, no?, que hi ha a una banda, tenim la plaça de la 
Gardunya refeta, tenim la nova Massana amb aquest projecte de la Carme Pinós i, a 
més a més, hi havia unes altres, segons el planejament, intencions urbanístiques, com 
és obrir el pas entre la Gardunya i Rubió i Lluch. Això existia, està en planejament, 
està d’anys enrere, no està d’aquest mandat ni del mandat passat, sinó que és un 
projecte que va tirant endavant. 

L’Ajuntament el que fa és anar fent, amb aquests projectes urbanístics que hi ha i 
aquest desplegament urbanístic, els projectes. El projecte d’enderroc i el projecte 
d’obertura de la Gardunya cap a Rubió i Lluch està aprovat; està aprovat, 
efectivament, perquè ja s’hi estava treballant des de feia moltíssim temps, m’atreveixo 
a dir anys. El que no té és una dotació pressupostària, eh?, no té cap dotació 
pressupostària i, per tant, no hi ha calendari per fer-lo, eh? És un planejament que 
està pensat en àmbit de ciutat i en àmbit de barri, perquè considerem i es considera 
que el fet que hi hagi més permeabilitat entre Rubió i Lluch i la plaça de la Gardunya 
és positiu i pot ser positiu per a la vida quotidiana del barri, amb una plaça com és 
Rubió i Lluch, doncs, que té només dues entrades, etcètera. 

Per tant, el projecte està aprovat, ve de molt lluny, no està pressupostat, no tenim 
calendari.  

Coneixem que és el que hi feu, coneixem quines són les activitats. Hi ha persones 
properes que venen, us han vist. I parlem amb alguns de vosaltres, no pas amb tots, 
busquem a veure quina és la millor manera per poder donar continuïtat a algunes de 
les intervencions que vosaltres feu. Però, hi insisteixo, el projecte està aprovat, no hi 
ha pressupost, no hi ha calendari, és una planificació urbanística que ve de lluny i que 
no neix d’aquí. Us vau reunir amb el meu equip, us vau reunir amb persones del meu 
equip l’estiu passat, vau fer dues reunions, ens vau dir que ens enviaríeu un projecte, 
un projecte que ens heu fet arribar fa poc, quan vau fer la roda de premsa. I, per tant, 
trobarem el moment per trobar-nos i per parlar de la vostra activitat i de la possibilitat 
de la continuïtat. Però la pregunta estricta és aquesta: aprovat, sense pressupost i 
sense calendari. 

La presidenta dona de nou la paraula a aquest col·lectiu per un temps de trenta 
segons.  

La Sra. Paula (en nom del col·lectiu de l’antiga Escola Massana) 
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Sent tan ambigua la resposta i entenent que això no assegura de cap manera la 
continuïtat del projecte, ni tan sols a l’espai de la Massana, la pregunta és clara: 
podran comprometre’s que el projecte tindrà continuïtat abans que s’acabi la seva 
legislatura i comencin a governar partits que, tenia raó, no votem i que són molt 
amants d’allò publicoprivat i deixarà els espais que són vertaderament comunitaris i 
que no són ni públics ni privats? 

El regidor 

Jo ara soc regidor de districte i, per tant, tinc un paper institucional, però abans de ser 
regidor de districte o abans de ser conseller tècnic, doncs, també estava en els 
moviments socials. Sé el que comporta una ocupació, una ocupació comporta un acte 
que pot ser políticament legítim, evidentment, però que té uns riscos.  

Per tant, què és el que hem de fer? Bé, doncs, ens hem de trobar i hem de veure quin 
és el projecte de futur i què és el que podem fer. No puc, Paula, no em puc 
comprometre al que tu has dit; no ho sé, trobem-nos, seiem, quins són els vostres 
projectes, posem-los sobre la taula, de quina manera es volen desenvolupar. Entenc 
que no voleu una intervenció pública, i em sembla molt bé que no vulgueu una 
intervenció pública, sinó que és un moviment autogestionat, cosa que em sembla 
fantàstic, i hem de veure de quina manera es pot desenvolupar en aquest lloc o en un 
altre. Avui per avui, hi insisteixo, ni pressupost ni calendari. 

La presidenta comunica que, un cop aclarit aquest tema, seguiran amb el Ple. Tot 
seguit, informa que la proposta d’Esquerra Republicana ha quedat aprovada per 
unanimitat.   

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans en 
què: 
• atès que el Govern municipal es va comprometre a fer públiques les 

diferents auditories sobre l’estat del paviment de l’espai públic de Ciutat 
Vella i no ho ha fet; 

• atès que els veïns de Ciutat Vella han de tenir accés a aquesta informació 
i conèixer quines són les prioritats que es realitzaran per mantenir i 
millorar el paviment de l’espai públic; 

• atesos els diferents canvis i obres que s’estan duent a terme al districte 
que no compleixen les diferents normatives d’accessibilitat ni les 
mesures promogudes per l’Ajuntament i que, alhora, aquestes poden 
ocasionar accidents, 

proposem que Ciutat Vella elabori un informe sobre l’estat de l’espai públic on 
es tingui en compte l’estat del paviment i si aquest espai compleix amb les 
normatives d’accessibilitat universal. També s’ha de comprometre a millorar 
tots aquells espais que no siguin accessibles i prioritzar aquelles zones on hi 
hagi equipaments o serveis per a gent gran, i així fer complir la normativa i les 
diferents mesures que promou l’Ajuntament sobre accessibilitat. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. Recorda els temps 
d’intervenció: sis minuts per al proposant i tres minuts per a la resta de grups. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez  

Gràcies, presidenta. Bé, suposo que a la Junta de Portaveus parlarem amplio y 
extendido sobre el que ha passat en aquests moments, perquè a vegades les paraules 
fan més mal del que ens pensem, i no tot ho fem pels vots que puguem tenir o no tenir. 
La veritat és que la situació ha sigut una miqueta dura envers aquest col·lectiu, que 
podem estar d’acord o no d’acord, i crec que a vegades amb les paraules hem d’anar 
una miqueta més lleus.  

Però, bé, la proposta que presentem avui és un compromís que agafa el Govern 
municipal de fer públiques les auditories sobre l’estat del paviment. Citaré les paraules 
del senyor Ibarra quan es va tractar aquest punt en el plenari del juliol del 2021, on 
deien: «Demanem tota la informació, això per transparència, i òbviament els la 
donarem.» Potser el senyor Ibarra no es recorda d’aquestes paraules, per això les hi 
cito. Un compromís al qual..., encara deu estar buscant aquests informes, aquestes 
auditories o s’hauran perdut pel núvol. Però, com sempre, el Govern municipal agafa 
compromisos que després no compleix. 

Abans de presentar la proposta, ens agradaria posar en context la proposta. El passat 
dia 3 de desembre del 2021, dins del marc del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, l’Ajuntament va presentar una actualització del Pla d’accessibilitat 2018-
2026. En aquell informe es presentaven diferents dades sobre quin nivell 
d’accessibilitat tenia la ciutat de Barcelona, situant la ciutat en línies generals 
accessibles per a totes les persones. Quan ens endinsem en aquest informe i intentem 
avaluar la situació de cada districte, de cada barri, es posa de manifest que no tots els 
districtes ho són i més si tenim en compte Ciutat Vella. 

D’aquest informe presentat només s’analitzen tres dels quatre barris de Ciutat Vella, 
excloent, com no?, la Barceloneta. Una realitat del barri on els carrers són estrets, el 
paviment està malmès i on els equipaments no estan exclusivament a peu del carrer. 
També hi ha altres mesures i campanyes que realitza l’Ajuntament que parlen 
d’accessibilitat en els comerços, però d’aquest punt parlarem en un altre moment.  

En aquesta proposta es pretén analitzar i millorar l’espai públic on l’Ajuntament té 
competències i quan es compleixin podrem exigir als comerços i altres negocis 
l’accessibilitat al cent per cent d’ells. La llàstima d’aquest informe és que no presenten 
les dades de manera detallada, ni per districtes ni per barris, excloent, com no, la 
Barceloneta.  

Volem conèixer de manera detallada i específica la situació del paviment envers 
l’accessibilitat que té o no el districte de Ciutat Vella. I l’altra petició que fem en la 
mateixa proposta és el compromís de millorar els espais que no siguin accessibles 
prioritzant les zones on hi hagi equipaments per a gent gran. Ciutadans està 
compromès amb l’accessibilitat universal al cent per cent de l’espai públic, el transport 
públic i els equipaments. 

La presidenta obre el torn de la resta de grups municipals.   

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Des d’Esquerra Republicana hi votarem a favor. Al nostre districte hi ha encara moltes 
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voreres i paviments que requereixen una actualització urgent, com pot ser el cas del 
paviment del mercat de la Boqueria i tants altres exemples com poden ser el carrer 
Almirall Barceló cantonada Andrea Doria, el carrer Atlàntida, Fonollar, Lancaster, 
Hospital, Aurora, la Cera, i els clàssics, recurrents en tots els consells de barri: la 
ronda Sant Antoni Abat, el carrer Vila Joiosa cantonada amb Sant Carles i el seu gran 
esborranc, sense oblidar-nos de la reixa de desguàs de l’aigua de la pluja del carrer 
Arc de Sant Agustí amb carrer Sant Pau, que porta anys enfonsada —anys, sí.     

En pocs minuts hem fet una breu llista i s’hi podrien sumar tants altres. És important 
fer un recompte de tots aquests espais públics i començar a treballar-hi com més aviat 
millor. S’ha de poder compartir aquesta informació i començar a establir prioritats. 

El nostre districte és un dels més antics i encara hi han zones on les voreres, els 
desnivells i els obstacles dificulten no sols el dia a dia de les persones més grans, sinó 
que també ho fiquen difícil a les persones que tenen algun tipus de discapacitat. Com 
a districte divers que som també hem de vetllar per facilitar la quotidianitat de totes 
aquestes persones. A més a més, al nostre districte es produeix un ús molt intensiu de 
l’espai públic, no només per part dels visitants de la ciutat, sinó també per part del 
conjunt dels veïns i veïnes, que acaben suposant una gran concentració que 
repercuteix en el desgast del paviment dels seus carrers i places.   

El bon estat del paviment és una de les potes vertebrants que fan possible el bon 
funcionament d’un territori. Per tot això, creiem que és necessari realitzar de manera 
urgent aquesta auditoria, ja que en el plenari del passat juliol es va demanar aquesta 
auditoria i encara no s’ha presentat ni realitzat. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Com ja vam fer incís en la nostra proposició presentada en el Ple de juliol del 2021 on 
demanàvem una auditoria del paviment del districte per poder planificar millor la 
rehabilitació del sòl, ara el Grup Municipal de Ciutadans vol anar una miqueta més 
enllà i, a banda de demanar l’informe de l’estat del paviment —que ja deu tenir fet el 
Govern municipal, a nosaltres ens van dir que les auditories estaven fetes, i segueixo 
esperant que me les enviïn, com es recull a l’acta on replica que jo les demano... Em 
repetiré, però crec que és necessari, no? El paviment és un dels elements fonamentals 
de la definició del paisatge urbà, el paviment és la pell de la ciutat, la base de l’espai 
públic. L’espai públic és el lligam de la ciutat, l’element de comunicació, el lloc per al 
moviment i la trobada, d’estada i d’intercanvi, de passeig i de comerç, de 
manifestacions reivindicatives, lúdiques i culturals, és un interactuen tots els ciutadans. 
El paviment és la base i el suport d’aquestes activitats i aquests usos com a tal han de 
donar resposta a la multiplicitat de requeriments que l’activitat humana i ciutadana 
sol·licita en cada moment de la seva història.   

La creació d’una ciutat a velocitat humana i alhora hiperconnectada determina un ús 
intensiu i diferenciat dels paviments segons la seva funcionalitat i ubicació. 

I, finalment, els paviments instal·lats han de mantenir les seves propietats principals 
invariables durant un període de vida tan llarg com els sigui possible, amb les mínimes 
afeccions degudes a l’ús, a les intervencions locals que els afecten i al pas del temps. 
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Tot i així, aquest paviment, que a l’hora de ser instal·lat ja es tenen en compte les 
característiques abans descrites, necessita un manteniment sostingut en el temps amb 
certa periodicitat i constància. 

Junts per Catalunya estem molt compromesos a vetllar que es garanteixi en la majoria 
de casos l’accessibilitat universal. De fet, vam fer una pregunta al regidor en qüestió 
d’edificis municipals no accessibles; realment ens van respondre allò que van voler, 
perquè tots sabem que el Centre Sant Pere Apòstol és municipal i no és accessible, 
per exemple, i en el llistat d’edificis municipals no accessibles no es trobava.  

En breu també començarà la temporada de platges i esperem que el Districte de Ciutat 
Vella estigui a l’alçada de les demandes generades pel col·lectiu Accessibilitat, Platges 
i Ciutat de Barcelona, que aquest dissabte 26 de març a la platja de la Nova Icària es 
manifestaran plegats sota el lema «Les platges inclusives per a tothom». Aquest 
col·lectiu reclama un bany digne per a les persones amb mobilitat reduïda. I en el 
nostre districte disposem d’un punt que no sempre funciona, amb uns horaris limitats 
en les hores més perjudicials pels raigs solars, amb un calendari de platja més 
escurçat, amb limitacions de no donar servei si hi ha bandera groga, sense places 
d’aparcament prop de les àrees indicades per a aquest col·lectiu. Anem malament.  

Sobreentenc també que la meva companya es refereix en tant que millorar els espais 
públics que no siguin accessibles a les pilones esfèriques que van aparèixer en els 
entorns escolars, elements urbanístics totalment innecessaris que heu eliminat 
aleatòriament en alguns casos. 

Estem totalment d’acord que hem de garantir un paviment en bones condicions, un 
espai públic lliure d’elements que dificulten el trànsit a les persones amb diversitat 
funcional i uns paviments segurs a aquelles persones que, per la seva condició d’edat 
avançada, tenen dificultats en la seva mobilitat. Així que votarem totalment a favor. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies, presidenta. Sí, li acceptem el prec. I, abans de tot, demanem disculpes... 

La presidenta l’informa que estan tractant una proposició. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Ah, perdó. Doncs, votarem a favor de la proposició. I, abans de tot, demanem 
disculpes a l’oposició, especialment també a la consellera Chacón, que va ser la que 
va fer la proposició, perquè no hem fet el que havíem acordat que faríem, que era 
enviar-los o buscar alguna manera perquè accedeixin a aquests informes, que tenim 
fets i que fem cada any, eh? En tot cas, bé, em comprometo que al més aviat 
possible els arribaran. 

Sí que en el text de la seva proposició —a la consellera de Ciutadans— diu que 
s’estan fent obres al districte que no compleixen les diferents normatives 
d’accessibilitat; expliqui’m on perquè ho dubto molt, eh? Si alguna cosa té tota la 
intervenció, tota l’obra pública li asseguro que és un nivell de control i de seguiment 
altíssim, una cosa que es diu REBS, vale?, en accessibilitat és extremadament 
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rigorosa i extremadament dura, amb la qual cosa si hi ha alguna cosa que ha vist, 
digui-m’ho perquè ho traslladem i no hi ha cap problema. 

Sí que estem fent coses, eh?, per a l’accessibilitat. Ara no li contestaré, senyora 
Chacón, perdoni, ja li vaig contestar tot el tema de la glossa que ha fet del paviment i 
tot el valor històric, perquè això ja ho vam parlar, ara parlaré una miqueta 
d’accessibilitat. Jo crec que coses importants que s’estan fent o que s’estan 
treballant, per exemple, és Sant Antoni Abat, que el convertirem en una plataforma 
única. Això va sortir dels pressupostos participatius. Després parlarem una altra 
vegada de participació, segurament. La demanda va ser millorar l’accessibilitat del 
Raval i la concreció per part del promotor va ser fer la plataforma única en Sant 
Antoni Abat, es farà, estan ja els redactors fent-la, en breu la presentarem als veïns i 
al promotor, òbviament, i als veïns de la zona. 

Jo sí que diria que, òbviament, no és perfecta, però sí que ha de reconèixer —i això 
és un treball de fa molts anys, eh?, des de l’inici segurament dels ajuntaments 
democràtics— que l’aposta per l’accessibilitat en aquesta ciutat és contínua i força, i 
és un referent, eh?, quant a accessibilitat, sobretot d’espai públic. És un referent, 
sempre ha sigut un referent, les condicions de modificació, de millora de l’espai públic 
són un referent arreu i per això es crida a Barcelona moltes vegades perquè vagi a 
altres ciutats a traslladar com es fa. I òbviament el districte també. 

Efectivament, vam fer aquest estudi, diu que no s’ha fet la Barceloneta... No va ser un 
estudi —sí, li ho explico—, va ser una diagnosi, es va fer un llistat d’on no es complia. 
No es va fer la Barceloneta perquè s’està fent un projecte específic. La Barceloneta, 
per la seva configuració urbana de repetitiva, cada carrer és exactament igual a 
l’altre, en el moment que soluciones un carrer, quant a l’accessibilitat, la resta, 
diguem-ne, venen derivats. Com s’estava fent aquest estudi, s’estava fent aquest 
projecte, que segueix, perquè no és fàcil, no es va fer aquesta diagnosi. Però, a partir 
d’aquesta diagnosi, que vostè em pregunta, que no és un informe, s’han derivat 
moltíssimes intervencions. No ho sé, l’any passat, vint-i-cinc elements per als 
discapacitats visuals, tot el pas de vianants s’ha invertit la prioritat, jo sí que crec que 
és important en termes de mobilitat, la prioritat ara és del vianant, no és del cotxe, 
etcètera. 

La presidenta dona la paraula a la consellera Barea. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, agrair els vots a favor d’aquesta proposta. Anava un pas més enllà de la proposta 
que va presentar la consellera Chacón. Volem que un districte com Ciutat Vella sigui 
accessible. M’alegro que s’hagi fet un estudi específic per a la Barceloneta, ja era 
hora. I obres que s’estan fent que no crec que compleixin..., i dic, crec que no 
compleixin les normatives o les peticions que fan els diferents col·lectius 
d’accessibilitat, són en les millores, en les obres que s’han fet a Joaquín Costa, que 
s’hauria d’identificar una miqueta la zona per on poden circular, perquè les persones 
cegues no saben exactament quan hi ha circulació de cotxes, i aquí ho haurien de 
corregir de manera immediata.  

I parlem dels diferents carrers que són de plataforma única. Hem de tenir en compte 
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que els carrers de plataforma única generen algunes molèsties en aquests col·lectius 
i s’hauria de trobar alguna manera per poder identificar perquè les persones, en 
aquest cas, amb ceguera puguin estar tranquil·les i segures en els carrers i en els 
espais. 

Parlem d’espai públic, però més endavant haurem de parlar de transport públic, 
haurem de parlar d’equipaments. La consellera Chacón ha parlat del Sant Pere 
Apòstol, però no oblidem que l’oficina de denúncies de la Barceloneta va tardar sis 
mesos a ser accessible per a persones amb diversitat funcional, amb la qual cosa 
hem de ser capaços de fer aquesta màxima i ajudar tota la ciutadania i que pugui 
gaudir del districte de Ciutat Vella. 

Repetir i reiterar l’agraïment per la unanimitat d’aquesta proposta. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Jo els demanaria el carrer Arc de Sant Agustí amb carrer Sant Pau, si us plau, és una 
mica urgent, perquè hi ha una veïna que no pot passar amb la cadira de rodes. Si ho 
podeu anotar, si us plau. Gràcies. Arc de Sant Agustí amb carrer Sant Pau. 

La presidenta informa que aquesta proposta s’ha aprovat per unanimitat.  

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat en què: 
• atès que el Districte de Ciutat Vella ha aplicat canvis a la mobilitat del 

barri del Raval;  
• atès que alguns canvis no responen a una lògica de millora de la 

mobilitat; 
• atès que el Pla de mobilitat de Ciutat Vella del 2019-2024, segons el 

Districte de Ciutat Vella, ha comptat amb un ampli procés participatiu de 
veïns del barri; 

• atès que aquesta modificació contempla la reducció dels espais per a 
vehicles i la reducció dels horaris de càrrega i descàrrega;  

• atès que el veïnat, i sobretot els infants i la gent gran, està patint les 
conseqüències de la falta de confort en la mobilitat a peu pel districte, la 
qual cosa està afectant la qualitat de vida dels i les residents,  

proposem que el Govern del Districte avaluï i corregeixi les següents accions 
que s’han desenvolupat en el marc del nou Pla de mobilitat del Raval: 
• el canvi de sentit del carrer Torres i Amat entre el carrer Joaquín Costa i la 

ronda de Sant Antoni; 
• el canvi de sentit del carrer Joaquín Costa entre els carrers Valldonzella i 

Torres i Amat; 
• el canvi de sentit del carrer de la Lluna entre els carrers Ferlandina i Peu 

de la Creu; 
• redissenyar la rotonda del carrer Nou de la Rambla; 
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• canviar les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat 
reduïda en aquells carrers on, a causa del canvi de sentit de la circulació, 
s’obliga aquestes persones a sortir pel costat de la calçada; 

• revertir la concentració del trànsit de sortida pel carrer dels Àngels, un 
carrer que té quatre escoles, una escola bressol i un futur CAP; 

• repensar amb els eixos comercials de la zona la càrrega i descàrrega i les 
excepcions a comerços especialitzats i als serveis; 

• solucionar els problemes de càrrega i descàrrega il·legal del carrer dels 
Salvador; 

• realitzar un informe de mobilitat específic per a gent gran on es recullin 
accions per protegir la mobilitat segura d’aquest col·lectiu; 

• revisar els canvis de mobilitat realitzats en els entorns on es troben els 
serveis d’emergència del Raval: serveis sanitaris, Guàrdia Urbana, 
Mossos d’Esquadra.  

La presidenta informa que en aquest punt hi ha demanades intervencions del públic. 
Tot seguit, dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Vagi per endavant que aquesta proposta és el recull de les 
demandes d’uns cinquanta veïns i veïnes que van ser escoltats pel Grup Municipal de 
Junts per Catalunya en una taula rodona que vam celebrar el 21 de febrer al casal del 
barri del Raval. Veïns i veïnes de diverses ideologies polítiques, perquè a Junts per 
Catalunya ens preocupa i ens ocupa tot allò que té a veure i passa en el nostre 
territori, més enllà dels pensaments o principis de cada ciutadà. 

Per tant, l’esmena que ens volia fer Govern aquest matí d’incloure la paraula «si 
s’escau» en la nostra iniciativa, per responsabilitat i compromís amb les veïnes i veïns, 
no l’hem pogut acceptar. També matisar que hem volgut negociar oferint que 
acceptàvem el «si s’escau» per un compromís d’avaluar i fer-nos retorn si corregien o 
no en un període d’un mes, i ens han dit que era del tot inviable perquè els seus 
estudis requereixen entre sis i vuit mesos. No entrarem a polemitzar, però hi ha casos 
que són evidents i flagrants i no cal cap màquina que mesuri que augmentat el trànsit, 
però no hi ha més cec que el qui no vol obrir els ulls. 

Junts per Catalunya estem d’acord amb l’objectiu del pla en tant en la priorització del 
vianant, l’endreçament de la càrrega i descàrrega. Amb el que no estem d’acord és 
amb el mètode i encara menys amb les conseqüències que tindrà. 

Feta aquesta introducció, que creiem rellevant, ens centrarem en les demandes dels 
veïns i veïnes. Demanem el canvi de sentit del carrer Torres i Amat entre el carrer 
Joaquín Costa i ronda de Sant Antoni i el canvi de sentit al carrer Joaquín Costa entre 
els carrers Valldonzella i Torres i Amat, perquè aquesta decisió aïlla una zona concreta 
de veïns del Raval amb la impossibilitat d’accedir per altres carrers, com Valldonzella, 
perquè hi ha una pilona que heu mantingut baixada després de diverses queixes 
veïnals i personals meves. Aquesta no és la millor solució. També perquè alguns 
recorreguts que abans es feien en deu metres fins a arribar a destí, ara és necessari 
870 metres. Això genera més congestió i contaminació. 
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Demanem el canvi de sentit del carrer de la Lluna entre els carrers Ferlandina i Peu de 
la Creu perquè el fet que hi hagin carrers de direccions antagòniques amb trams 
consecutius produeix itineraris laberíntics i va en contra de tota racionalitat en matèria 
de mobilitat, provocant alhora una congestió en el punt de Riera Alta, Carme i Riera 
Baixa. Aquest canvi de sentit també serà beneficiós per al comerç, més aviat artesà, 
tallers i serveis, que necessiten una bona xarxa de circulació. Argumenteu que això és 
impossible perquè allà hi ha de passar una xarxa viària de bicicletes. Perdoneu, feu 
rodar el món com si la bicicleta fos la pedra filosofal, en serio?  

Demanem redissenyar la rotonda del carrer Nou de la Rambla amb Sant Oleguer i 
avinguda Drassanes perquè és simplement un nyap, una rotonda que fa que camions 
per girar hagin de pujar pel damunt de la vorera deixant les pilones totes tortes. 
Rotonda que es col·lapsa la major part del temps i no heu previst els serveis 
d’emergència de la vora.  

Demanem canviar les places d’aparcament per a gent amb mobilitat reduïda, que es 
veuen obligades a sortir del seu vehicle per la calçada patint una doble vulnerabilitat, 
un risc absolut. Com una cosa tan important us l’heu passat com si res? 

Demanem revertir la concentració del trànsit al carrer dels Àngels, un únic carrer de 
sortida en el Raval nord, que, a més, divergeix totalment amb el vostre projecte de 
pacificar els entorns escolars. Fets com aquests només demostren el garbuix que teniu 
dins dels vostres serveis.   

Carrer dels Àngels, un carrer amb cinc centres escolars i un futur CAP, i a això no hi 
heu pensat, com tampoc heu pensat en un carrer ja pacificat, com Elisabets i 
Bonsuccés, que, a més, no està preparat el seu paviment per suportar el pes del 
trànsit rodat. Feu que augmenti oblidant-vos que el meu grup va proposar un camí 
amable en aquest carrer per a gent amb diversitat funcional, vàreu acceptar i dubto 
molt que el tingueu present. 

Demanem repensar amb els eixos comercials de la zona la càrrega i descàrrega, 
excepcions a comerços especialitzats, així com als de serveis. De les propostes fetes 
pels mateixos comerciants en les sessions participatives no n’heu recollit ni una.  

Demanem realitzar un informe de mobilitat específic per a la gent gran, la gran 
oblidada pel vostre, deu ser que us queda lluny. Dieu que voleu posar el vianant al 
centre de les polítiques de mobilitat i no és cert, el que feu és promocionar aquell 
vehicle que ideològicament us escau millor, sense vetllar per una mobilitat al llarg de la 
vida. Potencieu aquells vehicles que ni és necessari tenir nocions de circulació viària ni 
necessitat d’assegurança de responsabilitat civil, esteu abocant Ciutat Vella al caos 
més absolut. 

Demanem, com ja ens hem avançat abans, que es revisin els canvis de mobilitat 
realitzats als voltants dels serveis d’emergència del Raval. És inadmissible que el destí 
i origen de les ambulàncies del CUAP, que els vehicles de Guàrdia Urbana o Mossos 
d’Esquadra quedin atrapats per una pèssima planificació de la mobilitat. Aquests 
serveis necessiten una arribada i una sortida al més ràpid possible de la seva base. 

Vull finalitzar que, per a mi, per sobre de la meva ideologia està la meva gent, el meu 
barri, els meus veïns i veïnes, gent que m’estimo, gent que probablement no pensa 
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com jo, però sí que vull fer política pensant en el seu benestar.  

La presidenta obre el torn de paraula de la resta de grups municipals.     

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana votarà a favor de la proposta que porta 
avui el Grup de Junts per Catalunya. Ja fa temps que els canvis de mobilitat del Raval 
han portat bastant a parlar i no només pel fet dels canvis efectuats, sinó per la baixa 
participació que hi ha hagut dintre de tot aquest procés, no? Ja hem estat parlant que 
la participació en aquest districte no funciona, no existeix, no..., bé, l’adjectiu que li 
vulgueu dir, però alguna cosa heu de fer al respecte. 

Les seves mesures semblen fetes des del despatx i no des del carrer perquè, 
honestament, no ho sé, vull dir, actualment ens trobem amb tres, quatre punts del barri 
del Raval en què de cop es crea el caos, o sigui, passes per allà i veus cotxes per un 
costat, per l’altre, per davant, per darrere, i ja no saps què fer, si creuar el pas de 
vianants, passar-lo volant perquè no t’atropellin. Vull dir, de veritat, deixeu de crear el 
caos. Jo entenc que és necessari reduir el cotxe perquè, en un futur, el medi ambient 
estarà molt pitjor, el canvi climàtic, etcètera. Estic totalment d’acord, el nostre grup està 
d’acord, però, ostres, fem-ho amb cap i peus, per favor. Fem-ho amb cap i peus 
perquè de cop et trobes en tres punts, com he dit abans, que et passen els cotxes per 
tot arreu. I hi haurà una desgràcia, és que hi haurà una desgràcia. Si no és perquè dos 
cotxes es barallen perquè es troben de cara, és perquè un l’hauran atropellat perquè 
un venia per darrere i... És que de veritat. Es que de verdad. És que les polítiques 
públiques s’han de fer amb cap i peus, no..., és que no, és que no té cap sentit.    

En fi, que votarem a favor perquè, sincerament, el que s’ha fet no té cap i peus. Feu 
polítiques, però feu-les bé, si us plau. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, consellera Segura, sí que hem tingut algun ensurt i alguna desgràcia que ens ha 
portat més «sustos» que una altra cosa. 

Quan parlem de mobilitat a Ciutat Vella, em recordo d’una obra, d’una novel·la molt 
coneguda, Crónica de una muerte anunciada. I el que ens esperàvem el dia 16 de 
juliol del 2018, ens ho trobem ara: un caos circulatori pel mig del Raval. Aquell 16 de 
juliol del 2008 tots els grups de l’oposició que hi érem li vam demanar al senyor Ibarra 
canvis, inquietuds, li vam presentar diferents esmenes que crèiem que era necessari 
que apareguessin en el Pla de mobilitat de tot el districte.   

De fet, en el passat mes de maig del 2021 vam presentar un prec per deixar en 
suspens aquests canvis degut a les diferents queixes que havien manifestat entitats, 
veïns i comerciants. Però el Govern va decidir refusar aquest prec i implementar el seu 
pla de mobilitat en el Raval fent així la vida més complicada als veïns.  

Doncs, bé, de esos polvos, estos lodos. La veritat és que aquesta proposta pretén 
mitigar el desgavell que vostès han volgut dur a terme sense tenir en compte la realitat 
del districte. Potser perquè no tenen carnet de conduir. Potser perquè no coneixen els 
senyals de trànsit, o bé perquè, quan van en bicicleta, se salten les normatives de 
circulació.  
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No entrarem en el si de la qüestió, però sí que entrarem en els conflictes que s’han 
generat. Una persona que té un pàrquing al passeig de Sant Bernat abans feia quinze 
metres, ara en fa vuit-cents. Una ambulància que abans podia entrar per ronda Sant 
Antoni ara ha d’anar contra direcció o realitzar més metres posant en risc la vida de les 
persones que ha d’atendre. Un carrer que feia baixada ara fa pujada i els senyals no 
estan identificats. Portem un mes amb el pla i els senyals encara no estan canviats. Un 
negoci, concretament un taller de cotxes, dels pocs que queden al barri, els clients no 
poden entrar perquè vostès no han sigut capaços d’entendre que hi ha un taller 
mecànic. Un carrer on circulaven cotxes gairebé de veïns i veïnes ara s’ha convertit en 
un carrer on els cotxes que volen sortir del Raval nord han de passar per allà. 
Paviments que no estaven preparats per aguantar tota la circulació estan destrossats. 
Equipaments sociosanitaris on els serveis d’emergència no poden entrar degut als 
canvis. Tot molt coherent. 

I només parlem dels canvis de mobilitat del Raval, perquè si hi afegim l’eix ciclable que 
ha explicat el regidor en l’informe del regidor encara és més sorprenent on el carril bici 
o l’eix ciclable ha de passar per davant d’un CUAP posant en risc les persones que 
entren i surten d’aquest espai sociosanitari. 

Votarem a favor d’aquesta proposta perquè creiem que s’han de resoldre alguns 
problemes que s’han generat per la manca de sensibilitat d’aquest Govern i per fer 
aquests canvis des d’un despatx. Els recordo, ja que la consellera Chacón no ho ha 
dit, que un pla que afecta 47.274 persones no es pot parlar amb una mitjana de dotze 
persones a cada reunió, amb la qual cosa haurien de ser molt més sensibles i no 
parlar només de transparència, sinó de la participació que han de tenir els veïns del 
Raval per poder circular en el seu propi barri.  

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies, presidenta. Abans de res, eh?, dades de participació, les dic perquè si les 
busquen... Mentre vostè ho ha dit, jo he estat mirant el Decidim i he trobat que primera 
sessió, 23 de novembre del 17, trenta-sis persones; segona del pla de ciutat, vint-i-
cinc, quinze i dotze, és a dir, vuitanta-vuit en el pla de districte; després es van fer 
quatre consells de barri, no ho sé, posem una mitja de vint-i-cinc, trenta persones, que 
són altres cent persones, vale?, específicament del Pla de mobilitat, estem ja en dos-
centes persones. I, després, efectivament, en el Pla d’acció del Raval perquè era el 
novembre del 21 que es va fer telemàtic va haver-hi poca gent, això els ho accepto. En 
tot cas, en el Decidim, que li recordo que és una eina de software lliure que està fent 
servir tothom a Europa, amb molts premis, hi han en el pla de districte setanta-cinc 
propostes i en el pla del Raval quaranta-una propostes. A més a més, aquest pla, que 
a vostè li sembla..., no ho sé, no sé quins són els tècnics que decideixen que està tan 
malament, va ser premiat per la Diputació de Barcelona i pel COAC. Jo li recordo i, en 
tot cas, quan parli, parli una miqueta en propietat de la capacitat tècnica i del valor 
tècnic de les coses. I després li contestaré més políticament. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al senyor Pedro Ortega. 
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El Sr. Pedro Ortega Andreu (en nom propi) 

No sé si simplement llegint el que havia escrit ja seria prou. Bé, re, jo simplement ara 
parlo de temes tan generals i tan importants, a la vegada, de la ciutadania. Jo vindré 
amb dos coses molt particulars. Però, bé, que intentaré elevar a allò públic com a 
resident. Jo crec que és una problemàtica que jo em vaig trobar. Estic d’acord amb 
una mobilitat neta, estic d’acord amb eliminar el vehicle privat de tota la ciutat, si es 
pogués, però sé que és necessari l’accessibilitat. Jo em trobo que visc al carrer Comtal 
i per no tenir un vehicle privat no puc tenir una targeta d’accessibilitat puntual al meu 
domicili per descarregar una rentadora. Llavors, perquè sembla ser que la targeta 
aquesta d’accessibilitat puntual va lligada a la titularitat en un vehicle públic. Llavors, 
crec que hi ha una incongruència greu perquè el lògic seria que anés lligada a la 
persona resident i que, llavors, doncs, pogués llogar un vehicle o venir amb qualsevol i 
entrar-hi. 

És simplement això. 

La presidenta dona la paraula al senyor Serafín Millán. 

El Sr. Serafín Millán Picallo Botana (en nom propi)   

Buenas noches. A ver, en principi, tot el que s’ha dit és veritat. Jo soc el veí que no pot 
entrar al passatge Sant Bernat, ho sabeu. L’altre dia vam fer una passejada, vam 
veure, els que anàvem caminant, com es fiquen cotxes en contra adreça. Senyor 
Santi, ho continuen fent. A part d’això, hi ha la pilona. Us heu donat compte que la 
sortida ara del carrer que ve del MACBA i tot això que s’ajunta al carrer Torres i Amat 
hi ha retencions de més de vuitanta cotxes? Li ho podeu preguntar al senyor Just, 
l’altre dia a la passejada, que hi havia des de la ronda fins al MACBA tot ple de cotxes 
en cua, val? Cada nit, pel passatge Sant Bernat passen la tira de cotxes en contra 
adreça; hi ha molts cotxes que venen de la ronda i entren a Joaquín Costa en contra 
adreça. La meva filla, que ve de treballar, l’altre dia es va trobar una «furgona» que 
venia de la ronda i una «furgona» que venia del passatge Sant Bernat i li van dir «eres 
idiota porque vas en contra dirección». Això ens passa cada dia.  

Jo estic d’acord que la policia entra en contra dreça, perquè ho pot fer. L’última baralla 
que hi ha hagut allà va trigar quaranta minuts l’ambulància, va passar tres vegades 
perquè el senyor es va passar Montalegre i, com que es va trobar les pilones, va tornar 
a donar tota la volta per baixar per Tallers fins que va agafar Valldonzella. A la policia 
moltes vegades també li passa, quan són gent que sí, d’acord, es poden ficar contra 
adreça, però no és el pla. Si tu tens un carrer que ve de la ronda fins al passatge o a la 
plaça Terenci Moix, o el que sigui, per culpa dels botellots i tota l’hòstia que hi ha... 
Escolteu, què voleu fer, que no entri la gent o, com dèieu, perquè la gent no vingui, per 
exemple, de la ronda del Litoral i travessi el Raval per sortir per l’Eixample. Ho teniu 
molt fàcil. Teniu tres carrers punters que ho podeu fer, però no ho heu fet. Perquè ara 
hi ha un problema molt greu aquí, perquè el camió de les deixalleries de les nits passa 
contra direcció pel passatge Sant Bernat, moltes vegades, i no em digueu que no. 

Tinc quaranta temes, però és igual. Dono suport a tot el que estan dient perquè és el 
que està passant. I, si us plau, pregunteu-ho al senyor Just que l’altre dia, a la 
passejada, ha vist tot això que estic comentant ara. 
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Gràcies. 

La presidenta dona la paraula de nou a la consellera de Junts per Catalunya.    

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Doncs, esperaré el meu tercer torn perquè no m’ha quedat clar què votaria el Govern.  

La presidenta pregunta si, en aquest punt, el Govern fa una sola intervenció o es 
repartiran el temps entre els dos grups. Tot seguit, manifesta que habitualment el 
Govern fa una intervenció conjunta dels dos grups i els demana que, si en algun punt 
volen fer intervencions per separat, l’avisin. A continuació, dona la paraula al Partit 
Socialista. 

El Sr. Joan Julibert Jiménez 

Gràcies, presidenta. Votarem en contra d’aquesta proposició per la raó principal que 
encara no està desplegat el pla en tot el seu conjunt. Però també amb el següent 
matís i emfatitzant aquest matís, algunes de les raons exposades per Junts per 
Catalunya i també pels altres partits de l’oposició les poden arribar a compartir i, en 
aquest sentit, treballarem perquè es revisin al més aviat possible en diàleg tant amb 
els companys de Govern com amb l’oposició i la gent que viu i treballa al barri. 

La presidenta dona la paraula de nou al conseller Ibarra. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

En principi, no els acceptarem el prec, ai, perdó, la proposició, serà que tinc ganes 
d’acabar, perdó. 

Efectivament, les polítiques que estem fent, ha parlat d’ideologia, i tant. El que volem, i 
ho hem dit molt clar i el veí també ho accepta, el veí que ha parlat, després li 
contestaré, no volem coses que passin pel districte, no volem que es faci servir per a 
drecera; el que vingui a treballar o el que vingui a fer coses no hi ha cap problema, el 
que vingui a pàrquings està tot perfectament reglat perquè pugui entrar. La bici, i tant, 
que aprofitem que volem la bici, i estem canviant moltes de les direccions dels carrers 
per donar-li un pas més prioritari a la bici. Tercer, una vegada apliquem això, apliquem 
la càrrega i descàrrega i apliquem..., analitzarem i analitzarem correctament amb els 
tècnics, amb els comptatges que van fer..., tenen les dades al Decidim de la situació 
prèvia del districte i del barri i després com quedarà. I, a partir d’aquí, tomarem les 
decisions, com es fan les polítiques públiques. Jo li recordo que tot això es va fer en el 
Casc Antic i en el Gòtic... 

La presidenta li comunica que ha exhaurit el temps d’intervenció. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

...molt més a lo bèstia. Es va tancar el Gòtic, es va tancar el Casc Antic i també hi va 
ser el gran caos i no hi ha cap problema ara. A veure qui és el guapo que ara li diu a 
un veí del Gòtic o del Casc Antic que ha de revertir-ho. Es farà una aplicació, i la idea 
és aquesta, és a residents, no a propietaris de cotxes, i revisarem el que has dit de 
Torres i Amat. 

La presidenta dona la paraula a la consellera Chacón. 
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La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Agrair el vot favorable d’Esquerra Republicana i Ciutadans. 
Lamentar la posició dels socialistes molt més que la dels comuns, perquè dels comuns 
ja m’ho esperava, dels socialistes no, i després de les converses mantingudes. 
Remarcar que cada dia Àngels està col·lapsat i, si no, pregunteu-ho a Guàrdia Urbana, 
que utilitza últimament més les voreres que no pas la calçada amb les motos. Llàstima 
que haurem d’ampliar voreres també perquè les «cotxineres» no passen per allà. 

Vetllaré per aquestes revisions que pensen fer, perquè, realment, entenc que no tot el 
que he demanat és possible, però hi han moltes coses que han sortit d’aquí del Grup 
Municipal de Junts per Catalunya que vosaltres implementareu i espero que no us 
posin la medalla a vosaltres. 

La presidenta comunica que aquesta proposta ha estat rebutjada, amb els vots en 
contra dels grups municipals del Govern i a favor d’Esquerra Republicana i Ciutadans. 

b) PRECS 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC en què: 
• atès els canvis que s’han donat en l’ús de l’espai públic durant la 

pandèmia de la covid-19; 
• atès que en diversos espais del districte de Ciutat Vella s’està fent un ús 

intensiu d’activitat dirigides, entre aquestes, esportives; 
• atès que moltes d’aquestes activitats es fan amb equips de so que poden 

molestar el veïnat i que la normativa de civisme regula, 
demanem que el Govern de Districte analitzi l’impacte de les noves 
activitats dirigides en l’espai públic sorgides arran de la pandèmia i apliqui 
l’ordenança de civisme com es fa en altres casos.   

La presidenta informa dels temps d’intervenció per als precs: dos minuts per al grup 
proposant i dos minuts per a la resposta del Govern. Precisa que li han comunitat que 
en tots els precs intervindran en un torn únic. Tot seguit, dona la paraula al Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana perquè formuli el prec. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Gràcies, presidenta. El nostre districte està classificat com a zona ZARE, zona 
acústica de règim especial, i hi sol haver una gran concentració de sorolls nocturns i 
tenim la singularitat que els nostres carrers solen ser estrets i això acaba contribuint en 
l’encapsulament del soroll i dificultant la seva dispersió. 

En el nostre districte és un dels primers ítems que més preocupen a la població que hi 
resideix. Durant aquest període de temps pandèmic i postpandèmic hem hagut 
d’adaptar moltes activitats que abans es realitzaven dintre d’edificis a espais públics, 
parcs, places i etcètera. En aquests espais públics s’hi han sumat una infinitat 
d’activitats no regulades que no requereixen cap tipus de llicència i que estan 
conquerint aquests espais. Ens referim a les activitats físiques privades tipus zumba, 
crossfit, capoeira, que acompanyen els seus entrenaments de grans altaveus que tot 
sovint superen els decibels i que acaben generant conflictes i molèsties als veïns i 



Districte de Ciutat Vella 

 

 

veïnes de la zona.  

Des d’Esquerra Republicana ens preocupa molt tot això, pot acabar repercutint en la 
convivència i en el dia a dia dels nostres veïns i veïnes, ja que la majoria d’aquests 
viuen exposats de manera contínua a aquests decibels extres de manera constant.  

Així que demanem que s’apliqui l’ordenança de civisme també en aquests casos. 

Gràcies 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Acceptem el prec gràcies a la transacció, ja que enteníem que la competència d’una 
possible regulació específica sobrepassa el Districte i, d’altra banda, cal una anàlisi 
d’impacte d’aquestes activitats per tal de valorar quines són les intervencions. Llavors, 
agraïm la transacció i acceptem el prec. 

Pel que fa al compliment de l’ordenança, evidentment, és una cosa que s’ha de fer, 
però és que és una cosa que es fa, val? S’ha dissenyat i s’està portant a terme un 
dispositiu amb l’objectiu de garantir la convivència i l’equilibri d’usos a les principals 
zones afectades, amb Guàrdia Urbana. Aquest dispositiu consisteix en el patrullatge a 
peu a les zones on s’han detectat aquestes pràctiques, no?, com, per exemple, al 
passeig Lluís Companys, que es fan, aquests patrullatges, en horari de tarda i de nit, 
principalment, i també la presència d’equips de suport per tal d’evitar el consum 
d’alcohol o altres actituds conflictives a la via pública que, de vegades, depenent de 
quines activitats, potser no les esportives, però potser sí d’altres que concentren més 
gent, doncs, acaben, no?, amb aquestes dinàmiques. 

Analitzarem el resultat d’aquestes mesures properament per tal de valorar quina és 
l’efectivitat i anar seguint modificant aquests dispositius. 

D’altra banda, també remarcar que ja hi ha feina feta en aquest sentit, en aquest sentit 
concret de l’àmbit de platges, per exemple, doncs, s’està treballant ja en un decret de 
regulació de les activitats esportives, vale?, que l’objectiu és garantir també la 
convivència i l’equilibri dels usos i definirà, doncs, temporades a l’any on es podran 
prioritzar unes o altres activitats, sobretot dirigint-se al control o la gestió de les 
competicions esportives, les activitats amb guany econòmic i altres tipus d’activitats.  

La presidenta dona de nou la paraula al conseller Callejo. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Moltes gràcies per acceptar-nos el prec. Estem convençuts que, a poc a poc, entre tots 
i totes podrem anar contribuint a millorar la convivència dintre del nostre districte, amb 
petits actes com aquests. 

Gràcies. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Al principi de la intervenció comentàveu que el districte és una zona ZARE, o sigui, 



Districte de Ciutat Vella 

 

 

això és molt tècnic, eh?, però el districte no és una zona ZARE, al districte tenim 
diverses zones ZARE i, de fet, som un dels districtes on n’hi ha i pràcticament no n’hi 
ha a Barcelona. O sigui que entenem el sentit, però només apuntar això. 

La presidenta comunica que aquest prec ha estat acceptat. 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal d’ERC en què: 
• atès que a la plaça dels Àngels, davant del Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA), es donen situacions conflictives entre el veïnat i els 
patinadors, i aquestes s’han anat agreujant amb els pas del temps; 

• atès que els patinadors fa molts anys que estan a la plaça i volen seguir 
fent-ne ús, però de manera responsable; 

• atès que els patinadors fa molts anys que se situen a la plaça dels 
Àngels i un gran nombre està disposat a complir amb la normativa que 
es va establir el mandat anterior i, per tant, fer un ús de l’espai públic de 
manera responsable; 

• atès que la plaça dels Àngels ha de ser un espai on tot ciutadà de 
Barcelona pugui gaudir i fer-ne un ús adequat, 

demanem que el Govern del Districte de Ciutat Vella creï una taula o espai de 
mediació entre els patinadors, veïnat, cossos policials, entitats i escoles del 
voltant amb l’objectiu d’establir un diàleg per tal d’arribar a acords i 
consensos per a la convivència i el respecte mutu. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Gràcies, presidenta. Primer, agrair la presència de persones que practiquen l’skate a la 
sala i que han esperat pacientment el seu torn per fer la seva intervenció. 

Avui demanem una cosa que ja reclama tota la comunitat que viu o treballa al districte, 
i és que governin i que facin complir les normatives que vostès mateixos implanten. 
Sembla molt simple, no? Doncs, li ho explico. El 2019 van anunciar una sèrie de 
mesures per pal·liar els problemes de convivència entre patinadors i l’entorn del 
MACBA. Es va pintar el terra i es van posar senyals verticals per anunciar les 
sancions, que són entre 300 i 900 euros. La realitat és que han passat tres anys i han 
deixat totalment la gestió de l’espai públic i hem passat de tenir un petit problema de 
convivència a generar-se un entorn totalment fora de control, que res té a veure amb 
els patinadors. Fins i tot m’atreviria a dir que l’actual context està expulsant molts dels 
patinadors cívics que van contribuir a fer aquesta regulació el 2019.  

I, si vol, li avanço la resposta que tindrà, ja ho estan fent, ja he vist que fa una setmana 
han reposat alguns dels senyals verticals i els han netejat; han repintat algunes parts 
del terra, falta el camí del mig de la plaça dels Àngels, inclús han fet anuncis a les 
xarxes socials de l’Ajuntament amb la normativa. Però li pregunto, una cosa molt clara: 
quantes sancions s’han imposat als incívics que no han complert la normativa al 
voltant de l’skate des que la normativa està vigent i sobretot en l’últim any? 

Gràcies.    
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La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez  

Sí, vagi per endavant que acceptarem el prec, faré la resposta més endavant, només 
ara no li puc contestar les multes, el regidor ha contestat diverses vegades amb 
volums de multes, li podem facilitar la dada més endavant. 

La presidenta dona la paraula al senyor Pol Martín. 

El Sr. Pol Martín Carbonell (en nom propi) 

Bé, també, de fet, es tracta de reprendre un diàleg que, de fet, el vau començar 
Barcelona en Comú, que crec que va ser novedós i valent i crec que va ser realista 
també, bé, per això, per solucionar un petit conflicte i que no vagi a més. Crec que va 
ser positiu entre altres coses perquè, bé, parlant s’entén la gent i de sobte els veïns 
veien que també, doncs, hi havia patinadors que s’hi podia parlar. Vam trobar, per 
exemple, problemàtiques, vam descobrir que potser molesta més el soroll que es fa 
pels carrers adjacents que no pas a la plaça. Bé, moltes coses, però...  

I també dir que aquesta normativa a què es va arribar va ser una normativa que es va 
arribar en comú, diguéssim, assolint acords, etcètera. Per tant, crec que va ser 
positiva. Els patinadors crec que vam acceptar tots més o menys la normativa. També 
s’ha de dir que, clar, és un col·lectiu molt divers, com el dels futbolistes o el dels 
tenistes, hi ha molta gent, no?, sobretot també hi ha molta gent jove, que, bé, la gent 
jove, doncs, igual són més difícils, no tant per skaters, sinó per joves, no? 

En tot cas, dir, doncs, això, que portem més de vint-i-cinc anys patinant a la plaça, 
sobretot al podi, que forma part de l’edifici. Com que forma part de l’edifici, justament, 
ja vam arribar acords amb el mateix museu. Fa poc vam arribar a acords amb 
l’Ajuntament, amb altres veïns, etcètera. Per tant, sempre estarem oberts a parlar. 

I també comentar això, que, a veure, l’skate al MACBA s’ha de veure com, per 
exemple, el bàsquet a Terenci Moix, no? Crec que és esport a l’aire lliure, crec que és 
sa i crec que simplement s’ha de regular i cuidar-ho perquè pugui funcionar. A més, 
amb una certa especial..., no sé com dir-ho. És certament especial, per exemple, que 
al MACBA trobem gent patinant com el Daniel Lebrón, que va ser jutge als darrers jocs 
olímpics, a l’Andrea Benítez, que va formar part de l’equip olímpic de skate de la 
modalitat street, que vol dir carrer, justament. També ha estat, diguem-ne, el niu 
d’origen de la revista Dolores magazine, que és la primera revista europea de només 
skate femení. També és un lloc de trobada de skaters de tot Barcelona, de diferent 
origen social, econòmic, comunitat d’origen, etcètera. Tenim una comunitat filipina que 
també patina. 

Simplement això, que, bé, és un diàleg que també hem continuat parlant amb grups i 
veïns. I, per tant, creiem que seria positiu reprendre’l com abans millor. 

Moltes gràcies.   

La presidenta dona de nou la paraula a la consellera de la Cruz.     

La Sra. Laura de la Cruz Termes 
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Només agrair l’acceptació del prec i esperem també que aquesta mediació i aquesta 
nova intervenció serveixi per recuperar els ponts que s’havien perdut durant aquest 
temps. 

Gràcies. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Bé, jo a la meva resposta volia agrair el plantejament que es recollia ja a les 
intervencions que, per exemple, havia fet el Pol i algunes altres veïnes a audiències 
anteriors, no?, i que el regidor també havia verbalitzat que treballaríem per recuperar 
aquest espai i vincular-ho també, doncs, a l’espai de reurbanització de la plaça. Per 
tant, ens comprometem a això i ens comprometem també a vincular-ho, no?, aquella 
reurbanització urbana que afecta l’espai d’ús del col·lectiu de skaters, però també de la 
resta de la comunitat, comunitat educativa i veïnes de l’entorn, no?, que van formar ja 
part d’aquella taula de treball. Que, efectivament, com ja ha explicat el Pol, que no ho 
vull repetir, però és veritat que va ser un espai de treball per construir consensos en 
comú i per treballar en conjunt quines són les normes de convivència que tots els 
col·lectius diversos accepten. I, per tant, totalment disposades a reprendre-ho. Només, 
aquesta campanya va ser una de les accions, no?, que havia d’haver anat seguit 
d’altres treballs i que, per tant, totalment d’acord a recuperar-ho. 

I només, per acabar, no?, ha començat el seu plantejament dient que diríem que ja ho 
estàvem fent, però és que la campanya està vigent, vale? Llavors, tornar a pintar, 
tornar a restablir els pòsters que estan degradats, etcètera, és una feina que fem i fem 
contínuament, i la campanya, doncs, surt a xarxes o on sigui perquè la nostra voluntat 
no ha canviat. I, per tant, evidentment, la mantenim.    

La presidenta informa que aquest prec ha estat acceptat. 

6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans en què: 
• atès que Ciutat Vella no té un premi dedicat exclusivament a les dones i 

entitats que treballen per empoderar i donar visibilitat al paper de les 
dones a la nostra societat; 

• atès que hi ha districtes que disposen d’un premi dedicat a la labor de 
les dones i el paper imprescindible que fem cada dia; 

• atès que un premi específic a Ciutat Vella pot ser una manera d’enfortir i 
explicar el paper de les dones en les diferents cultures, 

demanem que Ciutat Vella creï un premi anual dedicat a les dones per 
commemorar i homenatjar totes les dones del districte. El premi s’ha 
d’atorgar a una dona, un col·lectiu, un grup de dones, entitats, associacions 
o projectes que treballin en pro de la igualtat i la diversitat, i que aquestes 
hagin tingut un impacte a Ciutat Vella. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, hi ha districtes a la ciutat que anualment atorguen un premi a 
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les dones que treballen o viuen en el districte. En aquest premi commemoren i fan un 
gran homenatge anual a totes les dones que fan vida en els nostres districtes. En 
aquest cas, és Sarrià - Sant Gervasi, i volem que aquest premi es traslladi també a 
Ciutat Vella perquè és una manera de remarcar la gran tasca que fan aquestes dones, 
que fan aquestes entitats que tant lluiten pel paper de la dona i de la igualtat en el 
nostre districte. I tenint en compte la diversitat que tenim i les diferents comunitats que 
tenim, crec que és interessant i important remarcar els papers que tenen les dones 
dins de les diferents comunitats. 

La presidenta dona la paraula al Govern perquè respongui a aquest prec. 

La Sra. Patrícia Martínez i Àlvarez 

A Ciutat Vella ens vam plantejar, des de l’inici d’aquest mandat, que el Consell de 
Dones fos un espai de major coneixement i de treball sinèrgic entre veïnes, entitats i 
Districte. En aquest sentit, hem procurat enfocar les seves sessions perquè fos l’espai 
on poder identificar reptes comuns en l’atenció i facilitació de serveis a les ciutadanes. 
Ha estat l’espai en què hem pogut posar en comú quins recursos són els que més 
manquen, quines són les dificultats més difícils d’afrontar, però també quines riqueses 
tenim als nostres barris, precisament, per la bona feina que fan les entitats de dones. 
Si ho recordeu, a la darrera sessió del Consell van ser diverses les entitats que van 
participar per presentar com havien fet front a la pandèmia, com havien redreçat els 
seus projectes, com havien reconduït els recursos i com s’havien hagut de reinventar 
molt, moltíssim, però amb molt d’èxit també.  

Dins d’aquesta dinàmica, i malgrat que els reconeixements i premis d’iniciativa 
institucional són molt importants, pensem que cal seguir prioritzant i garantint, 
precisament, la relació horitzontal entre entitats i Districte des d’una visió al més plural 
possible. Per això, ens sembla que seria més oportú un procés de treball inclusiu en el 
si del Consell de Dones per decidir la possibilitat d’un premi o reconeixement. I, en tot 
cas, fer-ho seguint l’exemple d’altres districtes, si fos d’interès en el nostre Consell, 
que han elevat peticions als consells respectius a nivell de ciutat. Ha estat el cas, per 
exemple, des de l’Eixample d’una petició de medalla d’honor de la ciutat presentada al 
Consell LGTBIQ+. 

El Consell de Dones de la ciutat compta, a més, amb el Premi 8-M, que seria una altra 
oportunitat en aquest sentit. Així doncs, i considerant molt positiu el prec, entenent a 
més que la possibilitat de treballar en aquesta línia podria sumar el nostre propòsit 
com a govern de facilitar la implicació d’encara més entitats de dones al nostre Consell 
de Dones, no acceptem en aquest moment el prec, però ens comprometem a plantejar 
el tema en el pròxim Consell de Dones i a treballar, si així ho consideren les entitats, 
des del mateix Consell per impulsar el reconeixement d’una de les nostres entitats per 
part de la ciutat de Barcelona. 

La presidenta dona de nou la paraula a la consellera Barea. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Per cert, em sorprèn bastant la resposta que m’ha donat la consellera. Treballar dintre 
del Consell de les Dones està molt bé, però hem d’explicar als altres el que fem al 
Consell de les Dones. 
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Em sap molt de greu que no acceptin aquest prec, eh? No és una petició meva 
exclusiva ni del Grup Municipal de Ciutadans, sinó de moltes entitats que treballen al 
districte que veuen moltes vegades que, si no es donen premis, no se les ajuda 
suficientment. 

La veritat és que em sorprèn i amb el tarannà de l’últim Consell de la Dona que vam 
tenir, que el Lloc de la Dona ens va explicar què havien fet, Metzineres ens havien 
explicat què feien i què volien fer, em sorprèn una miqueta aquesta resposta. 

La veritat és que em sap molt de greu —molt de greu— que Ciutat Vella no disposi 
[d’un premi], tenint en compte que tenim altres districtes a la ciutat que sí que en 
tenen. Això és, una altra vegada, no tenir en compte les dones del districte de Ciutat 
Vella a l’hora de donar premis. I estan molt bé les medalles d’honor, però crec que 
Ciutat Vella també es mereix un premi especial per a elles. El premi no el donaríem 
nosaltres, sinó que seria dintre del Consell de la Dona les entitats que escollissin, com 
s’està fent a Sarrià. Que, per cert, el reglament s’està canviant per tal de modificar 
algunes de les peticions que feien aquestes entitats. 

La veritat és que un grup municipal que parla de feminismes, que parla de donar veu a 
totes les dones, avui no heu sigut capaces de donar veu a moltes de les entitats que 
estan treballant.    

La presidenta informa que aquest prec no ha estat acceptat.  

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de Ciutadans en 
què: 
• atès que Ciutat Vella no disposa de molts espais per a la pràctica 

esportiva segura i que alguns d’aquests, donat el lloc on es troben, no 
estan en bones condicions de neteja; 

• atès que l’Ajuntament ha de garantir la neteja de tot l’espai públic, en 
especial d’aquests llocs on els més petits han de ser els protagonistes, 

exigim al Govern municipal que consideri la pista de Sant Rafael com un punt 
d’atenció especial per a la millora de la neteja i garantir la desinfecció de la 
zona amb assiduïtat.  

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Gracias, presidenta. Entendemos que Ciutat Vella no dispone de muchos espacios 
para la práctica deportiva segura y que algunos de estos no se encuentran en buenas 
condiciones de limpieza. Que el Ayuntamiento ha de garantizar la limpieza de todos 
los espacios públicos, especialmente en los sitios donde hacen deporte los niños y 
niñas. Exigimos al Gobierno municipal que la pista de Sant Rafael, en el Raval, se 
considere un punto de especial atención en cuanto a limpieza, ya que es en la vaciada 
de los contenedores que hay en una de las puertas, como en la limpieza de orinas, 
como la desinfección de la zona de roedores y otros animales, y que la zona se limpie 
en profundidad de manera habitual para que este espacio sea seguro para todos los 
niños y niñas que utilizan esta pista.     
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La presidenta dona la paraula al Govern perquè respongui a aquest prec. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Hola, bona tarda, o quasi quasi bona nit. Acceptem el prec, ja que per a nosaltres és 
molt important que les entitats que estan fent ús de la pista Sant Rafael, com, per 
exemple, l’entitat Criquet Bangladesh Club i l’entitat Esportiva Ciutat Vella, tinguin un 
bon servei de neteja perquè els nens i les nenes puguin participar de l’esport en un 
entorn saludable. Per això tenim un servei de neteja de dilluns a diumenge, de matí i 
de tarda, per desinfectar la pista Sant Rafael i també una neteja diària, de dilluns a 
diumenge, dels lavabos de l’equipament. També hem programat una neteja de la 
xarxa de la pista Cintra coordinada amb l’entitat gestora i també fer el manteniment de 
la font que està dintre de la pista.   

La presidenta dona de nou la paraula al conseller Rafi. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Pues, gracias por aceptar este prec. Y esto una limpieza era de alrededor de la pista 
que tenemos en Sant Rafael, ¿no? Yo creo que así podemos garantizar una buena 
salud a los niños y niñas que juegan, que utilizan esta pista.  

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Re, estem totalment d’acord amb aquest prec i procurarem que els nens tinguin la 
màxima neteja possible perquè gaudeixin de l’esport, com ha de ser. 

La presidenta informa que aquest prec ha estat acceptat. 

8.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat en què:  
 • atès que les principals usuàries de les línies d’autobusos urbans a 

Barcelona són dones; 
 • atès que els principals usuaris dels busos de barri són persones grans i/o 

amb diversitat funcional; 
 • atès que el bus de barri 120 actualment dona servei a tres barris del 

nostre districte, però està previst donar servei completament enllaçant 
equipaments i facilitant l’accés al teixit comercial i associatiu; 

 • atès que del divers tipus de material mòbil disponible a Transport 
Metropolitans de Barcelona es destina a cobrir habitualment la línia 120 
les sèries més antigues, que són les menys accessibles, 

demanem que el Districte de Ciutat Vella insti Transports Metropolitans de 
Barcelona a la retirada immediata del busito model INDCAR-STRADA 4272-
4277 i substituir-lo per un model sense cap barrera física en el seu interior. 

La presidenta dona la paraula a la consellera Chacón. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Fa temps que les queixes entre les usuàries d’edat avançada van 
en augment quan veuen el model del «busito» INDCAR-STRADA 4272-4277 de la línia 
120, el bus de barri que en diem, un model que no els és accessible, tot i que 
compleixi amb els requisits mínims d’accessibilitat. El graó per accedir és molt alt i és 
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de difícil accés per a determinats col·lectius. La rampa d’accés és d’ús exclusiu, bé, no 
és d’ús exclusiu, però només està activada per a persones amb cadira de rodes o 
cotxets gemel·lars, segons normativa. Això ens ve a dir que si ets mare o pare d’una 
sola criatura has de tenir un poder d’equilibri brutal, amb una mà agarres la criatura, 
amb l’altra el cotxet ben plegat, aixeques la cama més enllà dels malucs per poder 
accedir i amb prou feines piques el bitllet amb les dents. 

Des de Junts per Catalunya demanem la retirada immediata d’aquest model i que 
siguin substituïts per altres models sense cap barrera física en el seu interior, ja que 
entenem també que és un bus molt utilitzat per, com he dit abans, usuàries d’edat 
avançada, fa una ruta per tots els centres sociosanitaris d’aquí del districte i fins i tot 
arriba a Manso, i també permet la mobilitat entre els diferents casals de gent gran. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Joan Julibert Jiménez 

Gràcies, presidenta. En primer lloc, cal puntualitzar que en el cas dels vehicles 
esmentats, com vostè bé ha dit, és un model homologat i que compleix tots els 
requisits per donar el servei de transport col·lectiu a la línia 120, tot i que no és l’únic 
model de bus que presta servei en aquesta línia. L’assignació dels diferents models de 
vehicles es realitza en funció de la línia, demanda i tipologia del seu recorregut. En 
aquest sentit, les característiques del recorregut de la línia 120 són en alguns trams 
especials, amb vials estrets i girs complicats i les dimensions d’aquest vehicle 
s’ajusten bé, millor que altres models.  

D’altra banda, el nivell de demanda de la línia té una mitjana en dia feiner de 150 
passatgers, menys de deu passatgers per hora, un volum inferior al d’altres línies de 
similars característiques i a les quals s’assignen vehicles de més capacitat. 

Així doncs, per raons del recorregut i de volum de passatge, podem dir que els 
vehicles del model INDCAR-STRADA 4272 s’adeqüen bé, tot i que en el cas de la línia 
120 i amb les actuals condicions de disponibilitat de la flota només s’ha assignat 
aquest bus quatre vegades en els darrers tres mesos.  

És per això que no votem a favor del prec. 

La presidenta li pregunta si ha dit que votaven a favor o si no votaven a favor. 

El Sr. Joan Julibert Jiménez 

No votem a favor; no acceptem el prec, perdó. 

La presidenta dona de nou la paraula a la consellera Chacón. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Brutal que interposin un carruatge davant de les persones, per poc servei que doni. 
Això li diu vostè a les veïnes grans que han de pujar una vegada ni que sigui a la 
setmana per anar al metge. No teniu vergonya. 

La presidenta comunica que aquest prec no ha estat acceptat. 

 9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat en què, 
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 • atès que el districte de Ciutat Vella pateix una xacra pel que fa a pintades 
indiscriminades, basades en lletres i altres motius, que degrada i 
enlletgeix el paisatge visual; 

 • atès que majoritàriament aquestes pintades es fan en parets, persianes de 
locals i en el mobiliari públic, cosa que dona una imatge de ciutat 
abandonada; 

 • atès que el patrimoni i els edificis del districte de Ciutat Vella són víctimes 
d’agressions constants que fan malbé la memòria i menyspreen el que 
som, 

demanem al Govern municipal la creació d’un pla específic per eliminar les 
pintades en tots els edificis públics i en el mobiliari urbà del districte de Ciutat 
Vella. 

La presidenta dona la paraula a la consellera Chacón. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. El novembre del 2020 Ciutat Vella posa en marxa un pla de xoc 
de neteja, es diu que s’han eliminat 1.378 pintades i 264 cartells, que ha suposat la 
neteja de més de 2.500 metres quadrats de façana. Dieu a la mateixa nota de premsa 
que el pròxim pas és enllestir un protocol que permeti actuar sobre les façanes dels 
edificis patrimonials del districte que pel seu valor històric i arquitectònic s’han de 
tractar de manera especial. De moment no sabem res d’aquest protocol ni si hi ha un 
pla, i cada dia que passa veiem més espais comuns, façanes i mobiliari urbà de 
propietat municipal vandalitzats amb pintades sense cap mena de sentit artístic. Això 
provoca la desconfiança dels veïns i veïnes si és una campanya de degradació 
promoguda pel mateix Ajuntament, de desprestigi d’un barri i d’un districte o de tota la 
ciutat. 

Des de Junts per Catalunya demanem un pla específic per eliminar les pintades en 
tots els edificis públics i en el mobiliari urbà del districte de Ciutat Vella perquè totes 
aquestes pintades indiscriminades no fan altra cosa que enlletgir el paisatge visual 
donant una imatge de ciutat abandonada i fent malbé la nostra memòria històrica i 
col·lectiva. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Ja tenim un pla, el pla es diu «Cuidem Barcelona»; per tant, acceptem el prec. 

La presidenta comunica que hi ha una intervenció del públic per videoconferència i, 
tot seguit, dona la paraula al senyor Manel Martínez. 

El Sr. Manel Martínez (vicepresident de l’Associació de Veïns de la Barceloneta) 

Bona nit o bona matinada ja. Aviam, nosaltres, primer, veiem que sí que és veritat que 
a finals de febrer i ara fa uns dies hem tingut tècnics de l’Ajuntament que han estat 
mirant tot el tema d’algunes coses de manteniment de l’espai públic; sí que la veritat 
és que volíem preguntar-vos de quina manera podem saber, una mica una previsió de 
com es faran les actuacions. Ho dic perquè nosaltres tenim una temporadeta molt gran 
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de moviment de persones i tot això i voldríem saber una miqueta de quina manera 
podem saber la previsió sobretot en dos aspectes que em preocupen molt, ja no tan 
estètics com les pintades, que es parlava fa un moment, sinó sobretot el paviment, que 
tenim carrers que són perillosos i hi ha hagut accidents, motos que han caigut, 
bicicletes que han caigut, persones grans, i el tema dels cablejats. Els cablejats és un 
despropòsit; realment, algunes vegades veiem fins saltar «xispes», de tots aquests 
tècnics de telefonia o d’electricitat que van fent. I aprofitant el tema de les millores i tot 
això, volíem afegir si ens podríeu posar al dia, el dia que pugueu, de la situació de les 
actuacions d’Endesa que havien de fer i que creiem que no totes estan efectuades, 
perquè hem patit ja alguns talls, sobretot en la il·luminació de l’espai públic. Si 
poguéssiu donar-nos un retorn de com està la planificació, doncs, ho agrairíem. 

I només un apunt, sí que ens agradaria que totes les actuacions a l’espai públic, si 
tinguéssiu l’amabilitat de comptar amb les entitats del barri que poguessin difondre i 
comentar-ho també a tots els veïns. Moltes vegades la cartellera no es veu i a vegades 
hi ha coses que apareixen com, no ho sé, l’ocupació per una filmació. Últimament 
tenim pel·lícules setmana sí, setmana també, tallant part d’alguns carrers i dificulten 
l’accés dels veïns. Si poguéssim saber-ho amb una certa antelació, també ajudaríem a 
informar millor a tot el veïnat. 

Gràcies. 

La presidenta dona de nou la paraula a la consellera Chacón.     

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

No, agrair l’acceptació del prec. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Sí, i actualitzar dades perquè part del que jo anava a dir ho ha dit la consellera 
Chacón. L’any 2021, 24.000 neteges a districte. Aquest any 2022, 3.580. O sigui, és a 
dir, més enllà del pla de xoc o el pla de reforç de neteja, que un dels àmbits era 
pintades, però n’hi havia més, doncs, hem seguit treballant, no? Vam seguir treballant 
en un impuls gran quan vam encetar el «Cuidem Barcelona» l’octubre. «Cuidem 
Barcelona» en dos anys implica 70 milions d’inversió, fins a finals del 2023, però no 
només això. Lligat amb la nova contracta de neteja també, doncs, implica un augment 
brutal de recursos econòmics i de personal i materials també, no?, com tota la nova 
maquinària. 

Manel, dimarts, o sigui, abans-d’ahir, es va fer la primera passejada del «Cuidem 
Barcelona» de la Barceloneta; dilluns la del Raval, d’aquí a unes setmanes la de la 
resta de barris. L’Associació de Veïns hi vau participar, no hi vas ser tu, però una 
companya. Per tant, en aquell espai es recullen tots els neguits, els tècnics després 
han de planificar què es pot fer, què no es pot fer o com es fa. Es farà un retorn a 
finals d’abril o principis de maig. I, a partir d’aquí, es genera un espai de seguiment 
vinculat al Consell de Barri. Per tant, i tant que podreu fer seguiment i anirem 
compartint la info. No et puc respondre a tot, evidentment, i el prec no anava d’això, 
val?, però apuntem les qüestions que has comentat i et donarem resposta més 
endavant. 
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Només això, el nostre pla és «Cuidem Barcelona», és un pla per cuidar la ciutat i per 
tenir una ciutat més neta i més coparticipada també amb les veïnes. 

Em deixo una cosa. Protocol, moltes façanes catalogades..., tenim un servei per a 
façanes no patrimonials, 360 dies a l’any, més de vint-i-cinc equips, tots els dies de la 
setmana. Però això és una altra cosa, eh?, perquè la responsabilitat de neteges 
privades és de les propietats. Neteges patrimonials, no són neteges, són restauracions 
patrimonials, bla-bla-bla. Moltes façanes no són municipals, moltes són d’altres 
administracions, moltes són de la Generalitat. La Generalitat no ens està responent a 
les instàncies que li estem fent a l’hora de posar-nos d’acord per netejar patrimoni. Per 
tant, el protocol s’està treballant, però, primer, que ens responguin. 

La presidenta informa que aquest prec ha estat acceptat.   

c) Preguntes 

La presidenta comunica que no hi ha cap pregunta.   

d) Seguiment de proposicions 

e) Seguiment de precs 

10. Seguiment de prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC 
perquè s’informi de l’estat d’execució del prec aprovat al Consell Plenari del 
Districte de Ciutat Vella, en data 12 de desembre de 2019, amb el següent 
contingut:  
«Que el Govern del Districte porti a terme les mesures necessàries per al 
correcte manteniment i reposició de l’arbrat i de la jardineria de 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.» 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 

El Sr. Jaume Tomillero Cabot 

Avui els demanem de nou que ens expliquin quin és l’estat de l’execució del prec que 
els vam fer el passat 29 de desembre en relació amb l’arbrat de certes zones del 
districte. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

En referència amb la informació demanada, primer, l’arbrat es poda cada cinc anys, 
amb la qual cosa... T’indico l’última data de poda dels espais que m’has demanat, eh? 
La plaça de Medinaceli va ser el 20 de l’11 del 19; la rambla del Raval fa dos dies, fa 
tres setmanes, el 8 de març del 22; la plaça Folch i Torres es va fer una revisió el 23 
de l’11 del 2021; al Pou de la Figuera es va fer una intervenció el 14 de setembre del 
2021, i la plaça de Castella el 12 d’abril del 2019, i el parc de la Barceloneta el 26 
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d’agost del 2019.  

Gràcies. 

El Sr. Jaume Tomillero Cabot 

Moltes gràcies per la resposta, molt amable. 

L’arbrat del nostre districte és un element fonamental per fer els carrers més 
agradables per ajudar a fer el districte més amable, per generar ombra en els 
moments més calorosos d’estiu i, òbviament, som conscients que són necessaris. Ara 
bé, hem de tenir cura d’aquests espais perquè poden ser elements alhora molt positius 
i alhora negatius. Ho expliquem.  

Per començar, l’arbrat s’ha de desbrancar i no només les vegades estipulades, sinó 
que en el moment que hi ha arbres que perjudiquen la lluminositat dels carrers i les 
places produeixen una sensació d’inseguretat, especialment per a les dones. Així 
doncs, per aquest motiu s’han de curar els arbres malalts. En aquestes últimes 
setmanes hi ha hagut dues violacions, que condemnem profundament. No volem dir 
que sigui culpa que no hagin esporgat els arbres, però sí que és cert que les zones 
més mal il·luminades o les zones on les branques dels arbres tapen la llum dels fanals 
són especialment perilloses i insegures per a les dones. Per tant, els demanem que 
facin una poda amb una perspectiva feminista. 

Per altra banda, també és cert que en l’últim mes hi ha hagut, i hi ha encara, una plaga 
d’eruga processionària al barri de la Barceloneta, concretament a la plaça de Pompeu 
Gener. El seu Govern municipal ja està avisat i ja va fer una intervenció, però no ha 
sigut suficient, perquè, com els hem dit reiterades vegades, a les copes dels arbres 
segueixen havent-hi nius i, per tant, erugues.  

Si sumen tots els problemes, erugues, problemes de visibilitat i, per tant, seguretat i 
deixadesa de l’arbrat, passejar per Ciutat Vella de dia o de nit s’ha convertit en un 
esport de risc. Així que agraïm les actuacions que han fet, però els queda molta feina 
per fer.  

Mercès per haver-me escoltat. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Contesto. És que estic una miqueta sorprès. Era un seguiment d’un prec, jo he 
contestat les demandes del prec i ara m’estan fent..., no acabo d’entendre ben bé què 
m’està fent, un altre prec? Què de fer? Contesto? Com ho faig? Em comprometo a 
més coses? 

La presidenta li comenta que li queda encara un minut i quinze segons d’intervenció i 
que pot contestar el que vulgui. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Hi insisteixo, era un seguiment d’un prec, jo he contestat el prec, he fet seguiment 
d’aquest prec i..., el conseller ha tornat amb una altra demanda, que no acabo 
d’entendre ben bé, he de contestar?, no he de contestar?, per un tema de 
procediment. 
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La presidenta aclareix que el conseller Tomillero ha fet una pregunta, el conseller 
Ibarra ha respost, al conseller Tomillero li ha semblat insuficient i diu que cal seguir 
treballant, i que, a partir d’aquí, el conseller Ibarra pot respondre que sí o que no, el 
que consideri convenient.   

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

És que, en tot cas, el prec era molt clar, el prec anterior era sobre les podes, jo l’he 
contestat a les podes i ell ha demanat més coses. Li puc contestar o no li puc 
contestar? 

La presidenta li indica que contesti, que encara té un minut i quinze segons 
d’intervenció. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies. Molt bé. En tot cas, de les coses que ha demanat, com vostè ha dit, les podes 
lumíniques s’han fet, en les passejades que s’han fet s’estan fent podes lumíniques, a 
partir de les passejades en tot el barri pel tema de la il·luminació. Moltes de les 
intervencions i les demandes que fem, que això és difícil, perquè una cosa és 
il·luminació i una altra cosa és Parcs i Jardins, amb la qual cosa podem aconseguir 
que siguin conscients; per tant, s’estan fent. I respecte a la intervenció dels pins a la 
plaça de la Maquinista, es va fer fa dos, tres setmanes, esperem a veure com 
evoluciona. 

Gràcies. 

11. Seguiment de prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de 
Ciutadans perquè el Govern municipal informi dels motius de l’incompliment 
del prec aprovat al Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella, l’octubre de 
2021, amb el següent contingut:  
«Exigim al Govern municipal que reforci la neteja als diferents punts on hi ha 
una major concentració de coloms i gavines i que estableixin diferents 
mecanismes per evitar que en aquestes zones hi hagi una concentració 
exagerada d’aquests animals.» 

La presidenta dona la paraula a la consellera Barea. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Volem saber quin grau d’execució té el prec aprovat el mes 
d’octubre del 2021 on demanàvem la neteja específica als punts on hi havia més 
concentració de coloms i gavines i evitar que a aquestes zones hi hagi una 
concentració exagerada d’aquest tipus d’animal. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. El novembre del 2021 es comencen a treballar línies d’actuació 
específiques centrades en els punts amb alta densitat d’incidències i presència de 
coloms. Aquestes línies d’actuació es van concretant mitjançant reunions de 
seguiment convocades per part del Districte. Per petició del cap del Departament de 
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Comunicació de Ciutat Vella es posa per escrit les actuacions a nivell de ciutat per 
realitzar aquesta direcció. En el mateix document es recullen fins a quinze accions 
diferents esmentades durant les reunions de seguiment procurant detallar els 
requeriments establerts, com són la definició, el calendari, els actors, objectius 
generals i objectius concrets per a cada activitat. S’envia un esborrany de document 
amb proposta de pla pilot al Districte perquè serveixi de referent per engegar les 
diferents actuacions que poden ajudar a minvar les molèsties ocasionades per la 
presència de coloms. El calendari de les actuacions preveu la seva durada durant els 
mesos d’abril a juliol, que suposen els mesos de més concentració d’incidències 
relacionades amb coloms al llarg d’un any natural. 

Al considerar-se un pla pilot, es decideix centrar els esforços en dos espais concrets: 
jardins de Sant Pau del Camp i la plaça Josep Maria Folch i Torres. Des d’aquesta 
direcció es participa en una visita presencial a Sant Pau del Camp el dia 2 de març per 
veure la situació in situ. En aquesta plaça s’ubiquen dos dispensadors de pinso 
tractats amb nicarbazina. Està detectada la presència de diferents alimentadors i la 
situació del Teatre Arnau com a punt de nidificació. En aquesta reunió se’ns informa 
dels avenços realitzats per detectar els alimentadors en dos punts concrets, on es vol 
esforçar el pla pilot i com s’està comunicant amb els alimentadors detectats des del 
servei per al veïnatge i proximitat. S’està reforçant sobretot la neteja en les zones més 
específiques de concentració de coloms. 

La presidenta dona de nou la paraula a la consellera Barea.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, vull dir que aquesta prova pilot no està funcionant, tenint en 
compte que als jardins de Sant Pau, a la zona on hi ha el pinso medicalitzat, hi han 
encara més cagades de colom de les que hi havia anteriorment. Folch i Torres, 
concretament els jocs infantils encara estan bruts i molt bruts, amb la qual cosa jo no 
tinc nens, però els puc assegurar que no els deixaria pujar a aquests jocs tan bruts. 

Parlar del pinso medicalitzat està molt bé, però, clar, tenint en compte que als jardins 
de Sant Pau no funciona gaire bé, potser el que haurien de fer és una revisió de si 
aquestes màquines, o digui-li com vulgui, armariets, funcionen o no funcionen, perquè 
la veritat és que els jardins de Sant Pau fan bastanta vergonya i se li suma, a més, que 
la font no funciona gaire bé. Però també parlem d’Hilari Salvadó, parlem de la plaça de 
la Mercè, que l’arbre que dona des dels jutjats fa que tota la plaça quedi bruta, plaça 
del Duc de Medinaceli, parlem del moll de la fusta, que no és competència directa de 
l’Ajuntament, però sí que hi han zones que són complementàries i que haurien de fer 
un seguiment molt més exhaustiu. 

La veritat és que l’app de bústia ciutadana no acaba de funcionar, perquè cada vegada 
que algú denuncia o aquesta simple consellera mai s’hi posa remei. Per tant, els 
demanaria de manera ja una miqueta elevant el to que es netegin de manera 
immediata tots aquests espais que li he mencionat, i segurament podríem fer altres 
llistes amb altres veïns, no? Però crec que és important intentar, en la mesura del 
possible, ajudar que aquestes zones es netegin al més abans possible per evitar 
alguns riscos que no haurien de ser provocats. 
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La presidenta comunica que la consellera Arteaga ha exhaurit el seu temps 
d’intervenció.  

12. Seguiment de prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de 
Junts per Catalunya del prec acceptat pel Govern municipal en el Consell 
Plenari del dia 20 de maig de 2021 amb el següent contingut:  
«Que el Govern municipal ideï un pla d’actuació integral per abordar la 
problemàtica social i l’ocupació de l’espai públic a la llosa de la ronda de 
Sant Antoni.» 

La presidenta dona la paraula a la consellera de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Al Consell Plenari del maig del 2021 el Grup Municipal de Junts 
per Catalunya demanava un pla d’actuació integral per abordar la problemàtica social i 
l’ocupació de l’espai públic a la llosa de la ronda de Sant Antoni. El conseller Ibarra em 
va explicar tot un seguit d’actuacions microurbanístiques, que no s’han realitzat, i mai 
tampoc em van donar explicació de per què no. I del pla social tampoc se’ns ha fet 
retorn. 

És per aquest motiu que avui presentem aquest seguiment. 

El regidor 

Doncs, com segurament hem explicat en algun altre òrgan de participació, tenim un pla 
que combina el dispositiu dinàmic de Guàrdia Urbana amb els dispositius del Servei de 
Gestió de Conflictes i [ADCDI?3.44.24] per tractar la problemàtica social. I, en aquest 
sentit, això és el que s’està treballant des de fa mesos, amb una intervenció que està 
sent pràcticament vint-i-quatre hores, a més a més de la policial per part de la 
comissaria de l’Eixample al damunt mateix de la llosa. Nosaltres el que estem 
treballant i el que estem fent més seguiment és de la part del Raval, malgrat que es 
treballa de forma integrada. 

La presidenta comunica que, en aquest punt, hi ha dues intervencions del públic. Tot 
seguit, dona la paraula a la senyora Mar Espot per un temps de dos minuts. 

La Sra. Mar Espot (en nom propi) 

A veure, no sé..., no, no els tinc, no sé els de baix què t’han apuntat, això que no entri 
als minuts, no sé què t’han apuntat... 

La presidenta li respon que han apuntat «serveis socials, MACBA, llosa, grafits, 
skaters, soroll». 

La Sra. Mar Espot  

Bé, i ara ho he de dir tot?  

La presidenta li respon que té dos minuts.  

La Sra. Mar Espot  

Per dir-ho tot? No, cada punt és diferent, cada punt són dos minuts, no? 
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La presidenta li aclareix que, tal com està apuntat, és una única intervenció. 

La Sra. Mar Espot  

Bé, tema llosa, la Urbana ve per part de l’Eixample, s’han fet reunions on no 
assisteixen els veïns, hi ha un gran problema de participació dels veïns a les reunions 
de l’Ajuntament vinculants perquè els veïns que no volem tenir associació no tenim 
cap plataforma comodí per poder ser-hi. Això no pot ser. 

Llavors, es parlava de tres projectes, tres PDF’s, que hem demanat a les diferents 
associacions i que a dia d’avui no tenen. La Urbana no pot ser permanent. Eixample 
s’hi ha implicat, Ciutat Vella no, però, en canvi, a les reunions amb la Janet apareix 
Ciutat Vella. La ronda està dividida entre Ciutat Vella i Eixample. Per tant, volem la 
mateixa participació. Des de Ciutat Vella ha arribat una sèrie de problemàtiques 
encrostades que, precisament, venen de la deixadesa i la crisi —ja t’ho ajunto tot— de 
la plaça blanca. Vam tenir una reunió a la plaça Sant Miquel, on va estar el vostre 
company, el senyor..., el cap bicèfal del vostre Govern, el de seguretat, d’acord?, que 
jo no he tingut reunió més violenta, en la qual em marcava d’una forma contundent una 
línia que precisament no era la del vostre Govern, de l’Ada Colau, que era que el 
Raval quedarà encrostat amb els problemes dos anys —no sé per què. I la pregunta 
és: per què el Raval, concretament, té tota aquesta mena de pressió especulativa, que 
sembla ser que el senyor Batlle la té claríssima i que sembla ser que fa una setmana, 
quan els veïns van parlar amb la Guàrdia Urbana, els va contestar el mateix, en dos 
anys no se solucionarà. Que el Raval comenci a tenir un encrostaments, hi ha uns 
problemes tècnics, per exemple, assistència social... Jo crec que el tema d’assistència 
social, per només puntuar-lo, és un tema de demanar responsabilitats a les direccions i 
assistents socials i de fer vinculants..., perquè tu, Jordi, ho saps, que m’has ajudat en 
algun tema personal d’alguna veïna amb límits bestials, perquè resulta que assistència 
social no fa treballs transversals ni amb Sanitat ni amb Educació ni amb qui pertoqui. 
Aquí hi ha unes responsabilitats de la direcció de la plaça Pedró i qui toqui. No dic res 
més, aquest tema ja l’he passat. 

Dos, Raval. Raval sembla ser que té uns problemes...    

La presidenta l’adverteix que només li queden deu segons.  

La Sra. Mar Espot  

Bé, ja ho sé, ja. Amb la plaça blanca, amb els grafits, amb els pixats i amb la droga 
que no entren en agenda —ja t’ho posaré així: no entren en agenda— perquè no estan 
qualificats, no estan observats, no estan detectats i els veïns no hi participen. Per la 
plaça blanca no s’hi pot passar, i està repartida i serà de tal manera que acabarà sent 
d’un patronat del MACBA —i vull acabar aquí— totalment colonialista, en la seva 
forma, amb la qual cosa m’agradaria saber el tant per cent de gent que utilitza el 
MACBA i el tant per cent de gent que utilitza la Fundació Miró, que per anar a la 
Fundació Miró has de pujar a Montjuïc, i us trobareu amb els pols oposats, amb una 
sorpresa. A la Fundació Miró qui hi va, quanta gent hi va i al MACBA. Si al MACBA tot 
el que hi ha, que és skaters, que és grafits, no permet la transitabilitat del veí, 
l’habitabilitat del veí, l’àgora com a plaça, ni a l’unir les tres places que li corresponen 
per ser espais sostenibles, és que no estem treballant en equip ni estem treballant bé 
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ni esteu escoltant la veu dels veïns. I a les reunions no només han de venir les 
associacions, jo no vull tenir cap associació, jo vull tenir veu, però és que jo la tinc. I no 
us demanaré que me la doneu, jo la tinc, d’acord? Per tant, feu alguna capsa comodí 
perquè a les reunions puguin venir els veïns. Perquè, llavors, clar, en el tema 
d’associacions, és com un triler, un són els vostres, els altres són els d’ells, els altres 
són els dels altres...     

La presidenta insisteix que hauria d’anar acabat la intervenció. 

La Sra. Mar Espot  

Ja sé, però com que no m’has dit els altres... Clar, llavors, a partir d’aquí nosaltres ja 
entenem el mapa polític, però moltes vegades el veí o a matisos participa de diferents 
associacions de les opinions o no, vale? Per tant, us demanem participació dels veïns, 
que no hi és, amb les reunions que es facin amb la Janet i tot el tema de la ronda, 
participació dels veïns en tot el tema de neteja, perquè hi ha buits considerables, 
participació en el tema de skaters i participació en els temes de grafit, que, només per 
concloure, creiem que hi ha una campanya vandàlica contra el Govern d’aquí i també 
a favor de l’especulació del barri. No sé quants anys tenen previst per especular al 
barri... 

La presidenta insisteix de nou que hauria d’anar acabat la intervenció, que s’ha 
excedit molt del temps previst. 

La Sra. Mar Espot  

Ja estic, però no m’havies... Però, realment, qui està fent aquesta comanda s’està 
cobrint de merda, val? I no sé qui és, i t’ho podem dir amb dades tècniques, jo ara 
només et puc parlar ràpid, no? Però gent entesa que tenim observant, et podem dir 
que és totalment..., els grafits d’ara, actualment, són orquestrats, no són cultura, val? I 
que la plaça blanca que és el MACBA no sigui dels veïns, també. 

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

La Sra. Mar Espot  

Això no pot ser. I sobretot una cosa, comenceu abans, que vosaltres podeu, nosaltres 
no, perquè és que no hi ha cap veí, que nosaltres hem aguantat perquè ja hem avisat 
a casa. Comenceu a les quatre de la tarda, ja sabem que esteu fent..., tots els precs i 
preguntes, i, llavors, nosaltres, tranquil·lament, venim a les vuit de la tarda, nou, i 
podrem participar, perquè si no... 

Per tant, si us plau, comenceu abans, que vosaltres podreu, nosaltres no... Després de 
dinar, venim a les vuit... 

La presidenta manifesta que ella ve a l’hora que li diuen, que no ho decideix ella. A 
continuació, dona la paraula a la senyora Marta Urgellet per un temps de dos minuts. 

La Sra. Marta Urgellet (en nom propi) 

Hola, bona tarda. Aviam, jo soc veïna del barri, vaig néixer aquí, he viscut a diversos 
llocs, però, realment, he tornat una altra vegada aquí i us puc dir, realment, que és un 
barri que cada vegada està més degradat, o sigui, el teniu totalment abandonat. Jo soc 
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veïna de la plaça Pes de la Palla, exactament, i dona la casualitat que tenim la llosa 
davant, vale?, que no pertany ni a l’Eixample ni a Ciutat Vella. Aquest estiu ha sigut un 
horror de brutícia, de borratxeres, de..., bé, no us podeu imaginar. Tinc proves, tinc 
vídeos, tinc fotografies de tot el que hem arribat a patir des de l’estiu fins aquí. Hem 
trucat cinquanta mil vegades al 112, hem fet tot tipus de queixes, no ens ha fet cas 
ningú, ens hem hagut d’organitzar tots els ciutadans i fer una associació perquè ens 
féssiu cas.  

A part de borratxeres, prostitució, manters, jo de casa no podia sortir, vale?, perquè hi 
havia tot ple de manters que no ens deixaven passar. Tot això el que comportava era 
després la brutícia. Jo entenc que estem en una crisi i que la gent ho està passant molt 
malament, però nosaltres, que vivim de tota la vida aquí, que som del barri i que ens 
l’estimem, no tenim per què passa tot això. I esteu deixant Barcelona destrossada, i 
sobretot el barri del Raval. És una vergonya com estan els carrers pintats, i això no és 
art. I, fins ara, el Raval era un barri on es respirava art, eh?, un grafit, un bon grafit, 
això és vandalisme. I jo també crec, com la Mar, que hi ha una campanya en contra 
del Govern, de la vostra gestió. De veritat us ho dic, o sigui, esteu destrossant 
Barcelona i el barri del Raval exactament. 

Gràcies. 

La presidenta dona de nou la paraula a la consellera Chacón. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Primer de tot, agrair a les veïnes la paciència perquè, és veritat, portem quasi cinc 
hores aquí asseguts. I dir-vos que, bé, si hi ha un pla social fa un any vint-i-quatre 
hores, aquest pla social no funciona perquè, realment, doncs, no és de rebut que el 
pegat policial que heu plantat a la llosa hagi de ser la solució a la problemàtica. 
Tampoc és de rebut que els veïns del Raval haguem de viure amb una problemàtica 
traslladada. No és de rebut que els recursos policials que estan destinats diguin als 
veïns que són recursos de l’Eixample i que no entraran als carrers del Raval a aixecar 
el mercat de la misèria. Tenim una problemàtica enquistada que va més enllà del 
mateix mercat de la misèria, i no esteu treballant amb la celeritat ni la importància que 
requereix. Altra mostra més, com ja han dit les veïnes, de com deixeu degradar el 
nostre barri, el nostre entorn, els nostres espais i la nostra ciutat. 

Si aquest pla social no funciona, què penseu fer? 

La presidenta dona de nou la paraula al regidor. 

El regidor 

Em centraré en la llosa, d’acord, Mar?, perquè, si no, no faré els... 

A Glòries hi havia un mercat amb unes vuit-centes persones, a la llosa hi havia un 
mercat amb unes setanta persones aproximadament que, en alguns moments, podia 
arribar fins a les cent o les cent cinquanta. El desplaçament que hi ha al Raval estem 
parlant de vint, trenta persones que pot arribar fins a puntes de quaranta. I hi estem 
treballant des de tots els aspectes possibles. Les crisis socials, les crisis econòmiques 
es manifesten més cruament en aquells llocs en què les desigualtats són estructurals. I 
està clar que a Ciutat Vella hi ha unes desigualtats estructurals per a les quals es 
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necessiten canviar un sistema econòmic que és injust. Les crisis econòmiques es 
veuen més cruament allà on hi ha més desigualtats.  

Què és el que hem de fer nosaltres? Hem d’agafar tot l’aparell que tenim de serveis 
socials i posar-lo a treballar també a la llosa, veure de quina manera podem 
acompanyar situacions veritablement dramàtiques de persones que també viuen al 
Raval i que també són veïns i veïnes del Raval i que les estan passant «canutes» i, 
per tant, han de buscar una manera de sobreviure, i això pot generar certament, i ha 
generat, alguns moments de molta concentració i, per tant, de neguit també per a la 
resta dels veïns i veïnes. Hem d’actuar, estem actuant. No és veritat que no hi hagi 
coordinació entre les guàrdies urbanes de l’Eixample i de Ciutat Vella, n’hi pot haver 
hagut en algun moment. Ara mateix hi ha un protocol afinat i que està funcionant. Hi ha 
guàrdia urbana de paisà, hi ha guàrdia urbana d’uniforme. 

Aquest estiu, efectivament, hem vist moltes concentracions de moltíssima gent als 
carrers, i n’hem parlat a bastament: tres mil persones a les platges de la Barceloneta, 
mil persones cada cap de setmana al passeig del Born, mil persones cada setmana a 
la plaça del MACBA. Efectivament, també moltíssimes persones, centenars de 
persones a la llosa. 

Tenim un dispositiu mòbil flexible de Guàrdia Urbana i de Mossos d’Esquadra que està 
treballant tot això i tota la participació per part de serveis socials hi és i no ho limitem 
exclusivament a la part policial, sinó que també ho fem en la part social.  

La presidenta anuncia que, un cop acabat aquest seguiment, hi ha dues intervencions 
del públic, que van al final perquè no estaven relacionades amb cap punt de l’ordre del 
dia. Tot seguit, dona la paraula al senyor Pedro Ortega. 

El Sr. Pedro Ortega Andreu (en nom propi) 

Gràcies per la intervenció. Jo no sé si seria millor llegir directament el text, perquè aquí 
està resumit...  

La presidenta li pregunta si vol que el llegeixi ella mateixa.  

El Sr. Pedro Ortega Andreu  

Sí, sí, perquè, en realitat, jo m’enrotllaré més i jo crec que serà més fàcil. 

La presidenta procedeix a llegir el text del senyor Ortega: «Visc al carrer Comtal, 
número 9, i soc propietari del meu habitatge, la resta de la finca, el 94%, és propietat 
de Nitsba Spain SL. Aquest grup inversor, abusant de la majoria, bloqueja que es 
rehabiliti la finca o s’executi qualsevol tipus d’arranjament des de 2016, i això fa que 
tingui patologies cada vegada més importants. D’altra banda, l’any 2017, van fer obres 
il·legals a tota la finca, amb afectacions estructurals importants (la meva parella i jo 
som tècnics i sabem del que estem parlant). Nitsba Spain pretenia presumptament 
evitar una llicència de gran rehabilitació “a cop d’assabentats”. D’aquestes obres va 
ser testimoni la Guàrdia Urbana emetent un informe i va ser denunciat al Districte. Tot 
el que exposo ho he notificat a l’Ajuntament, amb instàncies i denúncies, enviat emails, 
però no he aconseguit cap intervenció. Disposo de tots els documents, emails, 
contactes amb les persones que he parlat. Quines circumstàncies s’han de donar 
perquè l’Ajuntament intervingui en una situació així? Estem desprotegits davant l’abús 
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continuat de la legalitat? Només he rebut sancions via la comunitat que em 
repercuteixen. Ho he notificat a Districte, però mai s’ha executat res.» 

El regidor 

Pedro, no sé el cas concret, per tant, no et puc respondre amb dades. En tot cas, el 
compromís de trobar-nos amb tu, de veure com hem d’actuar, de revisar, revisem què 
hi ha, si hi ha inspeccions, revisem si has posat també instàncies, que no ho sabem en 
aquest moment. I, per tant, fem-ho i ens trobem. Si el que dius és això, evidentment, 
això és una forma de mobbing, és una manera de pressionar els veïns i les veïnes, 
que és molt habitual, però, com que no tinc les dades, doncs, en tot cas, revisem, ens 
trobem i a veure què podem fer. 

La presidenta dona la paraula al senyor Pedro Ortega. 

El Sr. Pedro Ortega Andreu 

Jo simplement el que volia dir era que, per desgràcia, o sigui, crec que em movia dins 
de la part més impopular dintre d’un tema molt popular que és l’assetjament a 
l’habitatge i que, d’alguna manera, el petit propietari gairebé ens acabem sentint molt 
abandonats perquè hi ha multitud de plataformes i multitud d’organismes que defenen 
l’habitatge, però no l’habitatge del petit propietari resident a Ciutat Vella. Era 
simplement això. I volia fer-ho constar o fer-ho públic en aquest àmbit perquè... 

El regidor 

Però la defensa al dret a l’habitatge és de tothom, tingui títol de propietat o no, així 
està en les polítiques públiques. Una cosa és que t’hagis sentit desprotegit, i no sé si 
l’Administració pública ha arribat on hauria d’arribar, però la defensa al dret a 
l’habitatge és per a tothom.  

La presidenta comunica que ara donarà pas a l’última intervenció del públic, que 
tampoc coincidia en cap ordre del dia i que, per això, es fa al final. Tot seguit, dona la 
paraula al senyor Manel Martínez. 

El Sr. Manel Martínez (vicepresident de l’Associació de Veïns de la Barceloneta) 

Bona nit. Sí, mira, ho faré «telegramàtic» perquè com a telonero no tinc massa temps.  

Només a títol..., quatre punts faré. Com que va molt ràpid un canvi de nomenclàtor, si 
us plau, no ens deixeu perduts el tema de la reclamació del passeig Nacional, no 
volem més passeig Joan de Borbó, no el vam demanar ni l’hem estimat mai. Per favor, 
recuperem la denominació que hem demanat, que ve del 1845. 

La segona qüestió. Ens agradaria, per favor, demanar-vos un pla de mobilitat de cara 
a l’època d’estiu perquè ja comencem a tenir saturació, fins i tot amb el temps, els 
caps de setmana. I voldríem ampliar-ho, que ja ho vam citar en el tema de la reforma 
de Via Laietana, que us plantegeu la recuperació de l’estació del metro de Correus, o, 
si no, un pla diferent en l’estació de metro de la Barceloneta perquè està en risc que la 
gent caigui a les andanes i podem patir... Que us ho estudieu, a veure què podem fer.  

El tercer punt era una petició formal que volem fer arran de moltes firmes de veïns que 
ens han demanat de poder tenir un espai de platja permanent per a gossos per a 
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nosaltres i per a tots els veïns de Barcelona, òbviament, que baixa moltíssima gent els 
caps de setmana ara, que pot passejar a la platja un gos. La platja del Fòrum no 
absorbeix tota la capacitat amb la quantitat de gent que ara són propietaris de 
mascotes i us demanem, plantegem tenir un espai petitó a la platja de la Barceloneta 
per a gossos. 

I l’última cosa és només una pregunta i és: ens ha aparegut una senyalització al 
passatge Carbonell on hi havia una antiga escola d’adults, que sabeu que és un edifici 
que és de propietat privada i s’està treballant a veure si es pogués passar a destinació 
pública... Ha aparegut una senyalització d’«alerta obres, alerta escola», quina escola?, 
si porta dècades tancat l’edifici. No sabem per què ha aparegut aquest senyal i estem 
tots intranquils que què pot haver-hi darrere del destí d’aquest edifici. 

I gràcies, que és molt tard.  

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Jo, abans de res, volia fer un aclariment també pel que ha comentat la Mar de 
començar abans: els horaris del plenari es decideixen a la Junta de Portaveus. Però, 
de totes maneres, el plenari és un òrgan reglat i és un òrgan en què els partits 
exposen i el Govern també exposa. Després tenim audiències públiques i després 
tenim consells de barri. A les audiències públiques es pot parlar de qualsevol cosa; els 
consells de barri tenen una part al final en què també es pot parlar de qualsevol cosa 
que vulgueu els veïns i les veïnes. Però l’òrgan de govern del Districte és el plenari 
municipal en què els protagonistes són els partits polítics, eh?, i les intervencions van 
en funció dels partits polítics. Es fan les mateixes audiències públiques que plenaris, i 
es fan més consells de barri que no pas plenaris. Per tant, hi ha diferents òrgans i 
aquest és el que la prioritat és la dels partits polítics. 

Respecte al que comenta el Manel, treballarem en mobilitat, que, de fet, es fa cada 
any per veure de quina manera es poden ajustar tots els trànsits pel que fa sobretot a 
Joan de Borbó, el transport públic, etcètera, i us ho comuniquem, perquè això és 
quelcom que es fa des de Mobilitat i es fa de manera habitual amb la incorporació de 
nous autobusos, etcètera. 

Respecte al passeig Nacional, que he vist en els documents que no és passeig 
Nacional, sinó que és passeig Nacional de la República, el que proposeu, que no és 
del 1845, sinó que aquesta, en tot cas, és nova, bé, doncs, això hi ha la Ponència del 
Nomenclàtor, com sabeu, i jo us demano que feu una petició formal a la Ponència del 
Nomenclàtor i aquí serà valorada, jo soc el president i m’encarregaré de poder-ho fer. 

Respecte a la platja permanent de gossos, doncs, ho traslladem al departament 
corresponent que porta tot el tema de benestar animal a veure si és possible o no. I, 
malauradament, no tinc una resposta perquè no en sé prou del tema. 

I això del passatge Carbonell, doncs, no ho sé, anotem-ho i anem a revisar aquesta 
senyalització si està bé, està malament o què és, eh? 

La presidenta indica a la senyora Mar Espot, que vol tornar a parlar, que el Ple ja s’ha 
acabat i que potser ara el regidor podrà parlar amb ella en privat.  



Districte de Ciutat Vella 

 

 

(La senyora Mar Espot fa una intervenció sense el micròfon i, per tant, impossible de 
transcriure.) 

El regidor 

Mar, jo, millor o pitjor, més tard o més d’hora, ho he d’atendre tot perquè és la meva 
obligació com a representant polític i aquí tinc un equip de tècnics que també m’ajuda. 

Aleshores, hi ha diverses vies per dirigir-se a l’Administració pública. Hi ha una que és 
la instància, que és la més regular perquè és el que queda a registre, és el que pot 
tenir seguiment, etcètera. I, després, hi ha la participació en òrgans diversos. Jo el que 
dic és que això és el plenari del Districte en què el protagonisme està en l’acció política 
de l’oposició i del Govern i que després hi ha altres espais, com són les audiències 
públiques. Però ho pots fer, evidentment, com vulguis.   

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.35 
hores. 

 
 
La secretària del Consell 

 

             Vist i plau  
             La presidenta 
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