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ACTA DEL CONSELL PLENARI 
 

Identificació de la sessió  
Núm.: 1 
Data: 19 de març de 2019 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 19.00 a 24.00 h 
Lloc: Sala de Plens Ernest Lluch,  
a la seu del Districte de Ciutat Vella 
 
Assistents  
 
Presidenta del Consell  
Mercè Homs i Molist (GMDemòcrata)  
 
Vicepresidenta del Consell 
M. José Arteaga Muñoz (GMPSC) 
 
Regidora del Districte  
Gala Pin Ferrando (GMBComú-E)  
 
Consellers i conselleres  
Eva Alfama i Guillén (GMDBComú-E) 
Ferran Caymel Ubia (GMDBComú-E) 
Santiago Ibarra Oriol (GMDBComú-E) 
Natalia Martínez Rodríguez (GMDBComú-E)  
Ade Boyle Álvarez (GMDBComú-E) 
Jordi Rabassa i Massons (GMDBComú-E) 
Albert Sancho Doldan (GMDBComú-E) 
César Martínez López (GMDDemòcrata) 
Marc Rodés i Salanqueda (GMDDemòcrata)  
M. José Chacón i Salvador (GMDDemòcrata) 
Oriol Casabella Troncoso (GMDPSC-CP)  
Laura de la Cruz Termes (GMDERC-AM)   
Marc Borràs i Batalla (GMDERC-AM)  
Joan Suqué Puig-Serra (GMDCUP-PA) 
Elisabeth Jiménez Cara (GMDPP) 
Julia Barea Sánchez (GMDCs)  
 
Secretària del Consell  
Yolanda Hernández i Darnés 
 
Gerent  
Mònica Mateos Guerrero 
 
Ordre del dia 
 
A) Aprovació de les actes corresponents a les sessions extraordinària i ordinària del 

13 de desembre del 2018 

B) PART INFORMATIVA 

1. Despatx d’Ofici 
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2. Informe de la Regidora 

3. Donar compte del nomenament dels nous membres del Consell Escolar 
Municipal de Districte 

4. Mesura de Govern: 

 Pla d’Educació de Ciutat Vella 

C) PART DECISÒRIA 

1. Medalles d’Honor 2019 

2. Canvi de denominació del carrer Almirall Aixada pel de carrer Emília Llorca. 

3. Aprovació de la modificació del Pla general metropolità per a la incorporació al 
sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer 
Ciutat, 3; Via Laietana, 8-10; Gran Via de les Corts Catalanes, 724-726; 
avinguda Paral·lel, 100 i 102B; carrer Sant Isidre, 1-5; carrer Alzina, 6-8; carrer 
Sant Antoni M. Claret, 64-78; avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya, 
31-35, i passeig de la Vall d’Hebron, 138-160, d’iniciativa municipal     

4. Aprovació del Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació d’un local comercial de 
venda de roba confeccionada superior a 2.500 m2, d’acord amb el PENCAB, al 
carrer Pelai, 54 del Districte de Ciutat Vella de Barcelona  

D) PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata 
perquè, atès que l’estat dels Jardins de Sant Pau del Camp és un problema 
que s’està enquistant i no hi ha indicis de millora, atès que la solució no pot 
ser només urbanística i atesa la mancança de serveis davant de les diferents 
problemàtiques que conviuen diàriament al parc i la manca de coordinació 
amb els diferents agents implicats, el Consell Plenari del Districte de Ciutat 
Vella acordi: 

a. Crear un pla integral i urgent d’actuació per als Jardins de Sant Pau del 
Camp amb la participació del dinamitzador del parc, mediadors i educadors 
de carrer, els serveis d’emergències socials, els serveis de neteja i els 
cossos de seguretat. 

b. Que el pla es presenti als grups municipals i al veïnat en el termini màxim 
d’un mes i que sigui d’immediata implementació. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè 
el Govern municipal s’abstingui de portar a votació el projecte executiu de la 
part de la Rambla Santa Mònica, tenint en compte que ens trobem al final del 
mandat i no s’ha assolit un consens, amb totes les parts implicades, sobre la 
totalitat de l’actuació a la Rambla. Que es dialogui, amb la intenció d’assolir 
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un consens ampli, amb totes les parts implicades en la Rambla, incloent-hi els 
venedors/ores de premsa, artistes de carrer, pintors/ores, floristes i 
restauradors i venedores, entre d’altres. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè 
el Districte de Ciutat Vella i els seus representants polítics es comprometin de 
manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les institucions, tots aquells 
plantejaments, propostes polítiques i actituds autoritàries que atemptin contra 
els valors democràtics, de cohesió i convivència de què ens hem dotat. 
Denunciant, si s’escau, tots aquells que les fomentin i/o hi actuïn amb 
connivència. Que els seus representants polítics es comprometin de manera 
ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals dels seus ciutadans, els 
individuals i els col·lectius, així com a afrontar de manera compartida els 
reptes de l’agenda de ciutat tot respectant i defensant els principis esmentats. 

4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-
Capgirem perquè, tot i que és l’òrgan de màxima representació i participació 
col·lectiva del districte per definició oficial, en el si d’aquest mandat i de 
manera adequada a les normatives del plenari, el Grup Municipal de la CUP-
Capgirem ha pogut aprovar únicament cinc de les desenes de Proposicions 
presentades:  

– Construcció d’habitatge públic als antics edificis dels jutjats del passeig 
Lluís Companys.  

– Un canvi de nom de la plaça Antonio López consensuat amb les entitats 
panafricanes. 

– La redefinició de les relacions entre Ajuntament i Serveis Socials per tal 
d’agilitzar-la. 

–  La no inversió de diners públics al Consorci de Turisme fins haver 
quantificat la despesa dels danys del turisme en la salut social, ecològica i 
econòmica.  

–  Que es confeccioni un cens de les immatriculacions de l’Església per tal 
de recuperar el patrimoni públic. 

Per això, proposem que aquestes Proposicions, destinades a l’oblit malgrat la 
seva aprovació, siguin aprovades per segona vegada, revertint el 
menysteniment amb què se les ha considerades, per ser enteses com a 
transcendents i imprescindibles pel nostre grup municipal. 

5. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP de 
reprovació per mala gestió de Gala Pin com a regidora de Ciutat Vella davant 
els problemes de prevenció, convivència, civisme i seguretat que s’han donat 
aquests quatre anys en el Districte de Ciutat Vella.   

6. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per a 
reprovar la gestió municipal del Govern de Barcelona en Comú en el Districte 
de Ciutat Vella i constatar que després de quatre anys de legislatura ha 
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incomplert les promeses de: 

   –  Garantir la seguretat als carrers mitjançant l’increment de la presència 
policial i la coordinació entre diferents cossos de seguretat per acabar amb 
l’okupació il·legal, la usurpació d’habitatges i el narcotràfic. 

–  Dotar d’habitatge de lloguer socia les persones vulnerables i aquelles que 
pateixen situacions d’emergència. 

–  Ha provocat la suspensió arbitrària de llicències d’activitat perjudicant el 
comerç i la restauració. 

–  Ha deixat d’invertir en els equipaments Segle XX, Centre Sant Pere 
Apòstol, Centre Cívic de la Barceloneta i Drassanes, reurbanització de la 
plaça del duc de Medinaceli, entre d’altres.  

b) Precs 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè, 
atès que l’increment dels preus de l’habitatge de lloguer i de compra al districte 
i a la ciutat en els últims anys afecta especialment la gent jove, dificultant-ne la 
seva emancipació, atès que el Sr. Javier Burón, gerent d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona va reconèixer a la Comissió d’Economia i Hisenda 
del passat 15 de gener de 2019 que l’Ajuntament segueix comprant habitatges 
mitjançant el Programa 100 x 1000 iniciat el passat mandat, i atès que 
l’alcaldessa Colau va prometre la construcció de 4.000 habitatges públics, i 
acabarà el mandat havent-ne construït menys de 700 a tota la ciutat, que el 
Govern del Districte informi del número exacte d’habitatges de lloguer 
assequible destinats a la gent jove que en aquest mandat s’han incorporat a la 
Borsa d’Habitatge de Lloguer, i quants d’ells es troben situats al districte de 
Ciutat Vella. 

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè, 
atès que els veïns de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera han denunciat en 
reiterades ocasions l’increment de la inseguretat en aquests barris, en especial 
als entorns del Pou de la Figuera, atès que és un fet l’alarma social generada 
per l’onada de robatoris a botigues i furts, fins i tot amb violència, en aquest 
barri, i atès que al districte de Ciutat Vella ja tenim l’experiència de la 
Barceloneta pel que fa a la implantació d’una oficina de denúncies 
descentralitzada, el Govern del Districte, en coordinació amb Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra, implementi de forma immediata mesures per restablir la 
seguretat i la convivència a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i s’instal·li un 
punt de denúncies descentralitzat en aquest barri. 

9.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè el 
Govern actuï immediatament i amb tots els mecanismes possibles per a 
abordar el greu problema de brutícia al carrer Salvador, que genera problemes 
de salut pública i convivència. 
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10. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el 
Govern del Districte de Ciutat Vella, de comú acord amb la Direcció del centre 
escolar, dugui a terme les mesures necessàries perquè els alumnes de 
l’Escola Castella puguin tornar a fer ús, en condicions òptimes, de la plaça 
Terenci Moix i les instal·lacions esportives existents. 

11. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè, davant 
els problemes d’ocupació il·legal que s’han donat a Ciutat Vella en aquests 
últims quatre anys, donat que moltes d’aquestes ocupacions han donat com a 
resultat la implantació de narcopisos i d’altres s’han utilitzat de forma mafiosa 
com a «llits calents» provocant l’amuntegament de persones en aquests 
habitatges, i donat que part d’aquestes ocupacions s’han donat en immobles 
de propietat municipal, el Govern municipal i el Districte, en aquests 
habitatges de titularitat municipal que estiguin buits i no tinguin data certa 
d’entrega siguin segellats amb portes o planxes que impedeixin l’ocupació 
il·legal per evitar pràctiques delictives i molèsties als veïns de la zona 
afectada. 

12. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, després 
del canvi de mobilitat que s’ha realitzat a la zona del Gòtic Nord que ha 
millorat la situació dels carrers adjacents, s’instal·li una pilona al carrer 
Magdalenes que restringeixi el pas de camions i estableixi unes hores de pas 
per a aquests.   

13. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, donat el 
poc coneixement que té la ciutadania de l’app de Bústia Ciutadana, donat que 
l’aplicació falla sovint i que aquesta aplicació pot ser molt útil, es faci una 
campanya per donar a conèixer aquesta aplicació i es millori la seva utilitat 
per poder aprofitar millor aquesta eina informàtica.       

b) Preguntes 

14. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC sobre 
quins mecanismes de control s’han fet sobre la qualitat del menjar del servei 
“Àpats en companyia” en casals de gent gran del districte, quins han estat els 
resultats i, si escau, quines mesures de rectificació es prendran.   

15. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC sobre 
quin és el capteniment, per part del Govern del Districte de Ciutat Vella, i 
quines accions pensen dur a terme a l’hora de cobrir la necessitat dels 
animals de companyia de tenir una vida digna i poder destinar suficients àrees 
i espais adequats perquè els animals puguin anar sense lligar. 

16. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem 
sobre quina evolució ha seguit al llarg dels anys l’anomenada «operació 
Diana», consistent a desallotjar persones que dormen al carrer sense més 
alternativa que marxar d’on són i, sovint, perdent part o la totalitat de les 
seves pertinences, assenyalada com a injusta i problemàtica des de la seva 
aplicació per part de les fundacions i entitats que treballen amb la gent sense 
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llar, per adequar-se a les necessitats exposades per aquestes fundacions i 
entitats. 

17. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP sobre, 
donat que el projecte de la Rambla pretén un canvi profund d’aquesta, donat 
que l’esperit de la Rambla és la raó del seu èxit, i donat que aquest esperit és 
la seva història i la seva simbologia, si el futur projecte de la Rambla té previst 
que desapareguin les lloses tradicionals en forma d’onada de mar.       

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

AL CONSELL PLENARI DE CIUTAT VELLA 

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

El 26 d’octubre de 1966 l’Assemblea General de Nacions Unides va proclamar el 
dia 21 de març com a Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, 
en record de la matança de Sharpeville (Sudàfrica, el 1960) i en la qual la policia 
va obrir foc contra una manifestació anti-apartheid i va assassinar 69 persones, 
totes elles persones negres, recordant que la discriminació racial constitueix un 
atemptat contra la dignitat humana i reafirmant que els principis d’igualtat i no 
discriminació formen part dels drets humans fonamentals. 

L’Estat espanyol esta molt lluny de plasmar les recomanacions dels organismes 
internacionals (incloent-hi la Comissió Europea i el Consell d’Europa) contra el 
racisme i la xenofòbia. A més, la situació a les fronteres segueix sent de 
barbàrie: les devolucions en calent a la frontera sud, la vulneració dels drets dels 
refugiats i les refugiades, les morts a la Mediterrània... i també el racisme 
impregnat en la nostra societat: la islamofòbia als mitjans, les identificacions per 
perfil ètnic o les persecucions policials. 

Juntament amb això, volem expressar la preocupació per l’alarmant resultat de 
les eleccions andaluses –amb la pujada del partit d’extrema dreta, Vox– que se 
suma a les victòries de Trump als EUA i de Bolsonaro al Brasil, al costat de 
l’augment electoral institucional de l’extrema dreta a Europa i Àsia, les 
mobilitzacions feixistes arreu d’Europa i l’auge dels discursos d’odi a escala 
mundial. Tot això evidencia el que feia temps que des de molts espais es venia 
anunciant: el creixement de l’extrema dreta és una realitat i cal fer-hi front.
 · · 

L’Administració local, com a administració de més proximitat a la ciutadania, ha 
de garantir, juntament amb altres administracions, polítiques públiques que 
garanteixin la cohesió social, la convivència, la igualtat i l’efectivitat de drets 
(drets fonamentals, drets humans, drets socials, drets individuals i drets 
col·lectius) i llibertats. 

Per tot això, l’Ajuntament del Districte de Ciutat Vella es compromet a: 
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1. Prevenir i denunciar fets i situacions que suposin odi i/o discriminació a 
persones i/o col·lectius per raó del seu lloc d’origen, ètnia, sexe/gènere, 
orientació sexual, creença religiosa i/o diversitat funcional. 

2. Prevenir i combatre pràctiques de racisme institucional en el conjunt de 
l’Administració municipal i de les seves treballadores i treballadors públics 
incloent-hi les policies locals, així com denunciar les pràctiques de racisme 
institucional que observi i/o conegui es produeixin en altres administracions. 

3. No cedir ni l’espai públic ni equipaments públics municipals a 
grups/organitzacions que, trencant la convivència, promoguin l’odi i/o 
discriminació dalt esmentats. 

4. Realitzar una celebració institucional, el 21 de març, i proposar i fomentar, de 
manera proactiva, que les entitats de la nostra ciutat, l’organització d’un conjunt 
d’activitats, en la setmana del 16 al 23 de març, concloent, en aquest últim dia, 
amb la participació en la manifestació, unitària i plural, contra el feixisme i el 
racisme, que tindrà lloc a Barcelona, el 23 de març de 2019. 

5. Notificar l’aprovació d’aquesta declaració a Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme. 

 

Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. 

En primer lloc, recorda que, tot i que en aquest districte es continua parlant dels 
problemes i les necessitats que té Barcelona, des de fa ja més d’un any hi ha presos i 
exiliats per motius polítics i denuncia aquesta situació i manifesta que no els obliden i 
que continuen lluitant per la llibertat i la democràcia del nostre país. 

D’altra banda, explica que a l’última Junta de Portaveus va demanar poder adreçar 
unes paraules de comiat, perquè aquest és el seu últim Ple de Ciutat Vella, després de 
dotze anys. En aquest sentit, agraeix a tota l’oposició que li hagin concedit aquests 
minuts i dona les gràcies a totes les persones que han vingut, veïns i veïnes, que ella 
mateixa els va convidar a venir perquè li feia molta il·lusió estar acompanyada de tots 
ells.  

A continuació, llegeix un text que s’ha preparat per a aquesta ocasió. 

«Com deia, avui és el meu últim Ple de Ciutat Vella, després de dotze anys de ser 
regidora d’aquest districte sempre, a més a més, és el meu districte, no de casa, però 
sí de política, des del primer dia que vaig entrar en política que sempre he estat a 
Ciutat Vella. I, per tant, és per mi el millor districte de la ciutat, sense cap mena de 
dubte. La veritat és que estic molt feliç d’acabar aquesta etapa. Ha sigut una etapa 
fantàstica. Ara veient-vos a vosaltres és veritat que es trenca una mica el cor, però, bé, 
igualment, és només baixar aquí, entrar a qualsevol botiga de les que regenteu alguns 
de vosaltres o qualsevol indret del districte i trobar-vos. Per tant, ens anirem trobant 
segur en més d’una ocasió. Per tant, haver fet política municipal, que és aquesta de 
proximitat i tan propera, des del centre i des del cor de la ciutat realment ha sigut tot un 
honor. Hem tingut moments de tot, hem tingut moments difícils, hem tingut moments 
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agradables, però és evident que sempre hi ha hagut un fi que hem perseguit tots els 
que estem aquí, que és millorar la ciutat i millorar el nostre districte. 

»Per què marxo? Marxo per això, perquè, després de dotze anys, encara que –ja ho 
sabeu els que em coneixeu– soc molt enèrgica i intento ser sempre molt vital i tenir 
moltes ganes per fer les coses, no tens la força del primer dia. És evident que no tens 
la força del primer dia. I ocupar un lloc com aquesta regidoria sabeu que implica un 
cent per cent de dedicació i d’estar cada dia com un primer dia. Per tant, jo crec que 
vosaltres, com a ciutadans i com a veïns, us mereixeu tenir regidors i regidores al 
capdavant que estiguin cada dia pel primer dia, perquè són 365 dies l’any i 24 hores al 
dia d’estar pendents i d’estar servint la ciutat. I, per tant, després de dotze anys, jo 
penso que he fet el que he pogut, ho he fet tan bé com he sabut, i ara em ve de gust, 
senzillament, un canvi d’etapa. No sé exactament on aniré a parar, ja ho veurem. Però 
sí que, en qualsevol cas, feliç de portar-vos al cor per sempre més, evidentment. 

»I ara una mica els agraïments. Deixeu-me començar pels consellers i les conselleres 
d’aquest plenari, alguns més nous, d’altres de fa més anys. La Júlia, Júlia, que hem 
coincidit en poques ocasions, però jo crec que intueixo que no m’equivoco si dic que 
ets una persona sensible i molt entregada al districte de Ciutat Vella. Per tant, 
moltíssimes gràcies per la feina que fas. Elisabeth, que no Elisabet, també, hem 
coincidit en més d’un mandat, molts mandats, evidentment; recordo perfectament els 
teus informes que em feies a la regidora, que eren molt «matxacons», però és que 
eren tan «matxacons» que estaven passats de volta fins i tot, que fins i tot no tenien 
credibilitat. Però, en qualsevol cas, la teva vehemència i la teva energia també jo crec 
que és evident una entrega per la ciutat i per Ciutat Vella, i molta sort també 
conselleres com tu. El Joan, Joan, més recent, per ser honestos…, no cal que et digui 
re, perquè tu tot això ho trobes hipòcrita, no?, o sigui que no cal que et digui res. Per 
tant, deixem-ho aquí. Gràcies, igualment. La Laura, com a veïna també, que t’he 
conegut com a veïna, només intentar dir-te que com a política també es pot ser molt 
reivindicatiu, que t’atreveixis a ser-ho des d’aquesta banda, també. Moltes gràcies, 
també. Al Borràs, al Borràs sempre li he dit el mateix: que s’ha equivocat de partit, és 
d’Esquerra, però és un convergent d’esperit de dalt a baix. I sempre li he dit  que 
ens entendríem la mar de bé, que, de fet, ho hem fet, tot i ser de partits diferents. O 
sigui que, Marc, també moltes gràcies pel teu bon fer i per la teva estima al barri i al 
districte també. L’Oriol, l’Oriol per mi també és l’Oriol veí, l’Oriol dels diables, l’Oriol de 
la Barceloneta, l’Oriol de la UGT; evidentment, també en una altra faceta de conseller 
municipal, però també molt des del principi. També moltíssimes gràcies per la teva 
entrega i estima també al teu barri i al districte en general. La María José també, la 
consellera de la Boqueria per excel·lència, la «pollera» que a vegades li diem, eh? 
Moltíssimes gràcies també per tot, també per fer de «vice», quan jo he faltat en alguns 
casos, i endavant i a continuar treballant pel Raval, que ho fas amb molta intensitat i 
molt bé també. La Natalia, el Ferran i l’Adelina, poso un cartell de «Pendents de 
conèixer-nos», perquè és veritat que no ens hem pràcticament conegut. Per tant, 
esperem trobar una altra ocasió per poder-ho fer potser una mica més. L’Eva, amb 
l’Eva sí que hem coincidit en ocasions i no crec que m’equivoqui si dic que t’estimes 
molt el que fas. O sigui que moltíssimes gràcies també. Al Sancho, que no hi és, em 
passa també com amb l’Oriol, que el Sancho per mi també és un veí del Gòtic 
defensant el comerç petit i de proximitat. Per tant, també moltíssimes gràcies per la 
seva tasca. Al Rabassa, que no et diré el que sempre em surt últimament quan dic el 
teu nom, eh?, el Rabassa…, avui no t’ho diré, però gràcies per fer-ho fàcil, perquè com 
a conseller tècnic has de fer aquest paper de teixir-ho tot i jo crec que sempre ho 
poses molt fàcil, la veritat. Moltes gràcies, també. Al Santi, més conegut per la María 
José, perquè la María José parla molt de tu, i dir que, Santi, arquitectes i genialitats 
arquitectòniques, com que li fan falta al districte de Ciutat Vella, que continuïs pensant 
també i tenint les idees que tens. Moltes gràcies. Evidentment, al meu equip, al que 
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havia estat i sobretot els que esteu aquí que havíeu conegut de sobres el Roger 
Puigví, l’Anna Lliuró, el Joan Anton Sánchez i la Lídia Torner, que havien sigut…, bé, 
sense ells evidentment res hauria estat possible del que vam fer sobretot en els anys 
de mandat. L’equip actual, el Cèsar, que és un dels alfes de Ciutat Vella, i vam 
començar, no?, gairebé sent activistes des del principi de tot. Moltes gràcies, també. 
La Maria José, un superfixatge veïnal, i que et dono les gràcies per voler-te posar a 
l’altra banda, perquè no sempre quan s’és veí és més senzill, no?, més senzill si més 
no que quan s’és política. I, per tant, moltes gràcies per posar-te a aquesta banda i, a 
més a més, d’haver-ho ja après i fer-ho tan bé com ho estàs fent. Moltes gràcies. I el 
Marc Rodés també un altre fixatge estrella, jove, amb una capacitat d’aprenentatge 
vertiginosa. I, per tant, també, moltíssimes gràcies per ser-hi sempre, que també hi ets 
sempre. 

»Als regidors. Vaja, avui només hi ha la Gala, però, bé, tenia unes paraules Koldo, que 
també moltes gràcies. L’Alberto sobretot, l’Alberto Villagrasa, que estic segura que 
molts de vosaltres el coneixeu, regidor del PP, perquè també és una persona que ha 
nascut a Ciutat Vella i, més enllà que discrepem en moltes coses, penso que és una 
persona que lluita també i ha lluitat més enllà dels partits pels nostres districte i jo crec 
que això també s’ha de reconèixer. I la Gala, la Gala celebro que hagis passat de 
gairebé no voler-me fer petons a fer-me’ls, i no només a fer-me’ls, sinó que, a més a 
més, a demanar-me consell. I jo crec que ens unirà sempre més una cosa, que és 
haver estat regidores de Ciutat Vella, això és una cosa que tindrem en comú i que ens 
unirà per sempre més. Gràcies per la feina, que, evidentment, tot i les discrepàncies, 
ets una persona evidentment indubtablement entregadíssima, treballadora i que 
t’estimes el districte i, evidentment, la Barceloneta. Per tant, moltíssimes gràcies, 
també. 

Als tècnics de so, que estan per allà també, controlant-me sempre, avui, però a les 
audiències, als casaments, que n’havíem fet molts també, moltíssimes gràcies també 
per la paciència. Tècnics del Districte, la secretària, la Yolanda, moltíssimes gràcies 
també per la paciència, que ser secretària d’una junta i d’un plenari com el nostre no 
és fàcil a vegades; moltíssimes gràcies. La Mònica, la gerent, que també havíem tingut 
l’ocasió d’anar juntes en l’equip de govern. Per tant, moltíssimes gràcies també en 
aquesta etapa; recent mare, parida, i mare coratge també, molt maca. Moltes gràcies. 
Als treballadors en general, eh?, del Districte i de tot arreu, dels diferents organismes, 
els centres cívics, els casals de gent gran… Bé, em deixaria molta gent, però jo crec 
que també és de rebut poder-los mencionar. La gent de Foment de Ciutat, també, gent 
imprescindible per treballar a Ciutat Vella. Els cossos de seguretat, per descomptat, 
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra. I perdoneu que ho concreti, no?, d’una manera 
molt específica en el quartet aquell que eren invencibles: el Ricardo, el Benito, el Toni i 
el Jordi, que van fer un equip molt potent, i moltes gràcies per tot el que vam poder fer. 
I al dream team, que ens dèiem com a nucli dur de Ciutat Vella, que ens anomenàvem 
així, dir-vos que el segell al cor, sempre. 

»I, evidentment, al meu equip de la Casa Gran, encapçalat pel Xavier Trias, amb tots 
els companys regidors i tota la gent, que al final tots han sigut un referent per a mi, i 
molts de vosaltres també heu tingut la sort de veure’ls. 

»I, per últim, qui es deixa sempre per als últims?, els veïns i les veïnes, que són els 
més importants d’aquest barri i d’aquest districte. I sou tots vosaltres. I avui heu vingut 
molts de vosaltres i m’ha fet moltíssima il·lusió, de veritat, em sembla que us he pogut 
donar dos petons crec que gairebé a tots. I molts records, moltes vivències, m’emporto 
una motxilla immensa de coses, de moments també «durillos», eh?, perquè també a 
vegades ja ho sabeu que no em deixàveu respirar, però és veritat que això és la vida, i 
és la vida política i és la vida veïnal i és la vida de barri. I, res, només donar-vos 
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moltíssimes gràcies per tot això. Si hagués de dir alguna cosa, com que, a més a més, 
sou tants i tan diversos, segur que me’n deixo, però he volgut aglutinar en els quatre 
barris, més la Rambla, que és un cinquè barri, que sempre ho dèiem així, quatre coses 
només per sintetitzar una mica, no?, el que almenys vam intentar fer quan era 
regidora.  

»El Raval, el “Raval cultural”, us recordeu d’aquell projecte que abastava entitats, 
persones, veïns, no?, una mica aquell orgull de sentiment de pertinença que el Raval 
volia ser conegut per una altra cosa, no?, que era la cultura, no només per poder-nos-
en beneficiar, sinó com a eix de transformació social evident per al nostre barri. I, bé, 
doncs, un record per a aquest gran projecte. 

»O la Barceloneta, per exemple, una icona per mi, l’Escola Mediterrània, la construcció 
de l’Escola Mediterrània, molt reivindicada, però que al final ho vam aconseguir. Una 
aposta més enllà de l’educació i de fer una escola perquè a la Barceloneta 
continuessin havent-hi veïns i continués havent-hi famílies perquè apostessin per 
aquell barri. Per tant, molt bon record també d’aquest projecte. 

»El Casc Antic, també, una cosa que potser algú dirà petit, però que va ser molt 
immens en el seu moment, que va ser la reurbanització del carrer Sant Pere Més Baix, 
una reivindicació també molt històrica, però que la vam aconseguir per al món del 
comerç, per al món del veïnat, en general, per als temes de seguretat, etcètera. 

»El Gòtic, també, una cosa potser també irrisòria, però també la volia dir per veure, 
no?, que vam anar fent una mica de cada: vam treure els busos turístics de la Via 
Laietana, que recordeu que entorpien molt el trànsit i que eren un flux de gent que no 
acabava d’interessar allà. 

»I, per últim, el cinquè barri, la Rambla, el pla Cor, que evidentment batega perquè, 
gràcies a Déu, tot això també continua, però també una icona d’aquesta ciutat que ens 
identifica i que, per tant, també més enllà que sigui un lloc que sembla que ens l’hagin 
pres una mica els turistes, nosaltres no parem de reivindicar que ha de ser un lloc o un 
indret per als barcelonins i les barcelonines i on ens representi també tot el que s’hi 
viu. 

»Res més, jo ja està. Moltíssimes gràcies de cor, de debò, i perdoneu per tots aquells 
que no hagi pogut arribar a tot, d’acord? Gràcies.» 

La regidora 

Jo sí que demanaria a la presidenta, bé, a la Mercè, que ens deixi dos minuts a cada 
grup per, bé, fer unes paraules de comiat.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, primer de tot, donar les gràcies a tots. Jo crec que aquesta legislatura és el primer 
any que entrava Ciutadans i jo crec que això ha representat una força per a nosaltres, 
però també donar les gràcies a tots els veïns, com ha fet la Mercè, a tots els veïns i a 
tots els cossos de seguretat i tots els funcionaris i tècnics que estan en l’Ajuntament, 
que són molts, que gràcies a ells funciona el Districte. I jo crec que aquesta és la força 
que té Ciutat Vella, i jo crec que al final el que fa al districte fort o fa al districte maco 
són els veïns i els ciutadans que estan dia rere dia lluitant, a vegades una miqueta 
vehements, altres vegades una miqueta més dialogants o amb propostes més clares. 
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Jo m’emporto molts records d’aquesta legislatura. És veritat que no sé si continuaré o 
no continuaré, això ja es veurà. Però jo crec que, al final, tots els partits polítics, des de 
les nostres diferències ideològiques, que són moltes, hem volgut lluitar pel que és 
Ciutat Vella o pel que ens agradaria que fos Ciutat Vella. Així que, com que no em vull 
deixar ningú, faig un acomiadament a tots, i donar les gràcies a tothom. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Bueno, yo creo que queda tiempo por delante, años por delante, muchos, muchísimos, 
muchísimos; venimos de años de atrás. Y, bueno, esto es un Pleno más, acaba un 
mandato, esperemos que el siguiente mejoremos muchísimo todo lo que venimos de 
atrás. Estamos aquí para eso. Esto es como una gran familia. Yo no sé cómo serán los 
demás distritos, pero aquí son grandes familias, con grandes barrios reivindicativos y 
luchadores y es un gustazo estar aquí. Yo llevo, como Mercè, doce años. Y 
precisamente con ella, que ya se ha hablado, pues conseguimos hacer la Escola 
Mediterrània, conseguimos hacer Sant Pere Més Baix, y muchos proyectos. Y eso es 
lo que te queda al final, la política municipal es preciosa y cuando ves que dejas huella 
y ves las cosas que has dejado huella, que has trabajado por ello, de verdad que 
forma parte hasta de tu familia, es parte de tu vida. Es un orgullo estar aquí. Y, oye, 
pues que esperemos que podamos seguir trabajando. Si es desde la política, desde la 
política; si es de las asociaciones, desde las asociaciones, o si sencillamente es como 
vecino de Barcelona, pues, como vecino de Barcelona. Todos somos Ciutat Vella y yo 
creo que todos tenemos que trabajar por Ciutat Vella. 

Mercè, mucha suerte en todo lo que emprendas y ha sido un placer conocerte. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Jo ho faig en nom de la CUP perquè sempre me n’he sentit part i, per tant… No.  

Aquestes paraules van per a la Mercè, no per acomiadar-nos de tots, sinó per agrair-te 
les paraules que ens has dit. A mi personalment, sé que per a tu era un afalac i, per 
tant, m’ho prenc així i t’ho agraeixo molt… M’ha fet pensar en la campanya que vam 
fer, que era una campanya dura, que era una campanya en què dos partits que 
sempre s’havien estat barallant, no?, històricament, emprenien o intentaven fer un pas 
endavant al país, i sé que a molts territoris vam tenir problemes, però, en canvi, a 
Ciutat Vella no en vam tenir, i vam treballar amb una harmonia que jo crec…, jo tinc 
molt bon record d’aquella època, d’aquella campanya –amb el Cèsar, oi que sí?–, i 
això ho agraeixo, de debò. 

Per tant, moltes gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Bona tarda a tothom. Evidentment, jo vull donar, primer, gràcies als veïns i a les veïnes 
perquè ens aguantem i ens obliguen a fer la feina ben feta, i és la vostra obligació 
obligar-nos a nosaltres a fer la feina ben feta. De totes maneres, les meves paraules, 
en aquest moment, van per a la Mercè. Crec que jo, que he treballat força amb ells, 
quan era regidora, l’únic que puc fer és donar les gràcies perquè possiblement, 
políticament, no estàvem d’acord en moltes coses, però la Mercè sempre ha sabut 
arribar a consensos, perquè en política, al marge que pensis diferent, sempre has 
d’arribar a consensos perquè és el millor per a la ciutat, i sobretot el millor per a Ciutat 
Vella. I en això li estaré sempre molt agraïda, perquè sempre ha sigut una regidora 
amb què s’ha pogut treballar i sempre des del consens, al marge que pensem diferent 
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políticament, que al final, torno a ser reincident, el més important és el barri, els veïns, 
els ciutadans i Ciutat Vella, sobretot. 

Gràcies, Mercè. 

La regidora 

Bé, és una mica complicat. Sí, jo també faré acomiadament…, queden plens i altres. 
T’explicaré una cosa que no t’havia explicat. De fet, quan era activista veïnal i tu eres 
regidora, que vam tenir moltes confrontacions i, de fet, no sé si ens vam barallar molt o 
jo ens vaig barallar molt amb tu, sí que deia una cosa, que és: «La Mercè Homs, si 
portéssim el nostre fill a la mateixa escola bressol, tindríem bona relació; el que no ens 
entenem és políticament.» Llavors, això sí que… I, efectivament, hi ha moltes 
discrepàncies. En aquest comiat, per ressaltar jo el bo i, de fet, crec que també les 
discrepàncies són bones, perquè, per sort, la ciutat és plural i és diversa, hem tingut 
discrepàncies a fora, hem discrepàncies amb el Port Vell, una discrepància estranya, 
però que, al final, tenia un objectiu comú com a l’Escola Mediterrània, no?, que també 
estàvem al carrer reivindicant-la. I després jo crec que, justament, compartim això que 
deies tu, haver sigut regidores de Ciutat Vella, i més enllà de si hem sigut regidores o 
no, el fet de posar l’amor, no?, o sigui, la política té a veure també amb l’amor. I crec 
que això sí que ho compartim. Que no es tracta només de fer política des de la 
ideologia, sinó que també hi ha d’haver una part emocional i una part d’amor, i aquest 
amor pel districte, que hi pot haver tots els desacords del món, però crec que hi és. I, 
en aquest sentit, jo sí que posaria en valor també la teva honestedat. I això…, m’havia 
discutit també tant a dins com a fora de la institució, però jo deia «jo crec que això i 
això no estem d’acord i tal, però jo crec que aquesta tia és una tia honesta, no 
l’acusaria, doncs, jo què sé, de corrupció o altres coses». En això era «no, no, jo crec 
que ella és honesta». I crec que, a més, ara, que parlem molt nosaltres de feminitzar la 
política, tu la part emocional sempre l’has posat molt per davant, i això que en altres 
moments potser hi havia gent que ho valorava negativament, jo crec que s’ha de 
valorar en un sentit positiu. I també això, ja sé que semblen coses com molt òbvies, 
no?, però que, un cop entres a la política institucional, agraeixes molt més, que és el 
fet de no enganyar, de dir que podem tenir una negociació en què no estarem d’acord, 
però al final no et dic una cosa i després en faig una altra, que això sí que crec que és 
una part que respon a un sentit institucional i també a una responsabilitat de servei 
públic. I, en aquest sentit, de buscar els consensos o d’assenyalar els dissensos, però 
fent-ho sabent que pot haver-hi diferències, però que, al final, tots busquem el millor 
per a la ciutat, des de punts de vista diferents. I jo crec que això sí que, 
malauradament, en política és una cosa que s’ha d’agrair molt i que s’ha de posar en 
valor, justament quan tenim adversaris.  

I crec que l’altra cosa que tenim en comú, també des de llocs diferents, és aquesta 
sensació d’injustícia pel moment actual, no?, on sabem que pot haver-hi aquestes 
discrepàncies, però que hi ha gent injustament a la presó i gent amb qui hem 
compartit…, bé, jo he compartit plenari amb el Quim Forn, tu hi tens molta més relació. 
Però crec que, justament, aquesta sensació d’injustícia és compartida i ens ha d’obrir 
camí també a aquells que creiem en la democràcia en algunes coses sí que poder 
caminar junts per poder protegir drets i llibertats, no només els nostres, no només els 
de la gent que hi ha ara mateix a la presó o en l’exili, sinó els de tothom, perquè quan 
hi ha en perill els drets i les llibertats d’uns estan en perill els drets i les llibertats de 
tothom. 

Agrair-te la feina i sobretot agrair-te que ens hàgim pogut conèixer des d’aquesta…, 
no?, jo crec que al principi també tu em miraves així com dient «tampoc no sé molt bé 
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com relacionar-m’hi». Però jo m’emporto un bon record, també de l’època d’activista 
veïnal i del moment de regidora, tenint-te també a la Presidència del Ple. 

Gràcies. 

La presidenta dona les gràcies a tothom i comenta als veïns que, si volen, es poden 
quedar a seguir aquest últim Ple.  

A) Aprovació de les actes corresponents a les sessions extraordinària i ordinària 
del 13 de desembre del 2018 

La presidenta pregunta si tenen algun comentari sobre aquestes actes. Tot seguit 
constata la seva aprovació. 

B) Part informativa 

1.  Despatx d’ofici 

La presidenta demana si hi volen fer cap comentari. 

2.  Informe de la regidora 

La presidenta dona la paraula a la regidora. 

La regidora 

Bé, bona tarda. Com es comenta abans, avui estem a l’últim Ple d’aquest mandat. Jo 
crec que, més enllà de fer el repàs habitual de l’informe de la regidora, el que ens toca 
també és una mica fer rendició de comptes. També és veritat que a l’informe de la 
regidora s’hauria de parlar d’allò que ha passat en el districte en els últims dos mesos 
en relació amb l’activitat municipal, però que, al final, s’acaba parlant de moltíssimes 
altres qüestions. I per això també, des d’una visió més de rendició de comptes, perquè 
l’informe conté molta informació i podem entrar en detall en la que els sembli més 
important, sí que volia, doncs, explicar, no? Nosaltres aquests quatre anys, és cert que 
no veníem de la política institucional, de fet, al meu equip cap de nosaltres veníem de 
la política institucional, ens hem esforçat molt, o allò que hem volgut fer i prioritzar era 
la vocació de servei públic, que també hem après amb molts dels funcionaris i 
funcionàries treballadors de la casa, i sobretot posar els veïns al centre. 

Crec que estaria mentint si diem que en altres mandats no s’havien fet polítiques per 
millorar la vida del veïnat de Ciutat Vella, però crec que el que sí que s’havia prioritzat 
era una perspectiva on Ciutat Vella era el centre de la ciutat, era més com un districte 
aparador que mirava cap enfora i els veïns quedaven en un segon plànol. Nosaltres 
hem volgut centrar-nos a tenir els veïns al centre de les polítiques públiques i fer-ho 
sota el paraigua del dret a la ciutat. 

I volia ressaltar algunes mesures que em semblaven importants, justament, per a la 
garantia d’aquest dret a la ciutat, que sovint es queden fora quan parlem d’aquest dret. 
Una és la mixtura i l’activitat econòmica. En aquest sentit, quan parlem de dret a la 
ciutat, no parlem només d’habitatge, no parlem només d’espai públic, parlem també de 
tenir una economia resilient, diversificada, arrelada al territori. I és per això que podem 
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dir que s’ha donat compliment en calendari a gairebé moltes de les mesures del Pla de 
desenvolupament econòmic, per primera vegada hem obert a Ciutat Vella un punt 
d’atenció a l’activitat econòmica, que està al Convent de Sant Agustí, que és també 
una demanda que feien molts sectors de poder tenir una finestreta única, per dir-ho 
d’alguna forma. Però aquesta activitat econòmica, per redistribuir, efectivament, els 
seus beneficis, necessita garantir els drets laborals. Per això també es va obrir 
l’Oficina de Defensa dels Drets Laborals. Hem impulsat la figura dels baixos de 
protecció oficial, que esperem que hi hagi una segona convocatòria abans de l’estiu. I 
programes com «Comerç a punt» i altres. I hem aprovat una eina molt important, que 
és el Pla d’usos de Ciutat Vella, que, de fet, va ser una de les discrepàncies amb 
l’anterior regidora, i crec que, justament, aquest Pla d’usos sí que respon a les 
demandes que havia tingut durant molts anys el moviment veïnal respecte a què havia 
de complir un pla d’usos. 

Un altre dels eixos centrals en aquest dret a la ciutat, i més en el moment en què ens 
trobem ara mateix, és l’habitatge. Hem fet un pla de xoc contra els apartaments 
turístics que ha permès reduir en gran part l’oferta il·legal. Això no vol dir que no hàgim 
de continuar combatent els apartaments turístics il·legals, però s’han multat, per 
primera vegada, empreses com Airbnb, s’ha reforçat l’Oficina d’Habitatge, s’ha 
continuat amb programes de rehabilitació d’habitatges com el pla «Dintres», s’han 
obert noves vies d’ajuts a la rehabilitació. Fins ara l’Ajuntament de Barcelona només 
donava ajuts per intervenir en la façana i en els elements comuns, i ara hi han línies 
d’ajuts per poder intervenir dins de casa. I sobretot s’ha creat la Unitat 
Antidesnonaments, que a Ciutat Vella, un dels districtes més castigats pels 
desnonaments, ha acompanyat i ha trobat solució per a moltes famílies, malgrat que 
no hem aconseguit un canvi legislatiu a nivell estatal que efectivament ens permeti 
regular el preu dels lloguers. I sobretot –i això em fa especial il·lusió– s’ha posat en 
marxa altres formes de tinença de l’habitatge, que es diu, com ara el solar de Joan de 
Borbó, 11, on vam ser desallotjats el 2007 pel Govern del PSC amb la promesa 
d’habitatge social que fins ara s’havia mantingut buida.  

I l’altre element, que crec que és central, sobretot a un districte com Ciutat Vella, però 
sobretot pensant la política i la ciutat del futur, és la perspectiva intercultural. Ciutat 
Vella té un 52% de població d’origen divers. Crec que això ens fa més rics com a 
ciutat. I justament aquesta perspectiva intercultural que ha vingut acompanyada, 
doncs, de tenir mediadors interculturals, de fer formacions, de posar en valor també les 
celebracions religioses de les diferents comunitats del districte. Crec que això és 
crucial per poder tenir una ciutat cohesionada en el futur. 

I, per últim, perquè hi haurà molts temes que segur que volen comentar, són els 
projectes impulsats. Crec que hem recollit moltes de les demandes veïnals que feia 
molts anys que hi havia, com ara grans plans urbanístics com la reforma de la Via 
Laietana, que ahir es va fer el retorn, la Rambla, que venia, de fet, de treballs en 
mandats anteriors, el Pla de mobilitat, però sobretot els grans equipaments com el 
Segle XX, el Borsí o d’altres, que eren reivindicacions veïnals des de feia molt de 
temps. 

I per tancar, i crec que és un element que sovint no tenim present quan parlem de dret 
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a la ciutat, la seguretat. Ha sigut un dels temes estrella en aquest mandat. I aquí s’ha 
abordat jo crec que des de diferents perspectives. Una és la de la prevenció, anar més 
enllà o més enllà encara de la Guàrdia Urbana. En aquest sentit, el Pla de veïnatge, 
que incorpora figures que permeten tenir una mediació i, per tant, no pensar que la 
Guàrdia Urbana resoldrà tots els problemes que tenim a l’espai públic a Ciutat Vella. 
Però sobretot, això, allò que té a veure amb els cossos policials directament. En 
aquest sentit, hem tingut realitats sobrevingudes a les quals fins ara no s’havia fet 
front. Crec que podem dir que, des de l’Ajuntament, hem liderat la lluita contra el 
narcotràfic a la ciutat de Barcelona, evidentment en col·laboració amb Mossos 
d’Esquadra. Aquí sí que crec que podem dir que tant els cossos de seguretat com des 
de l’Ajuntament s’ha treballat per poder fer un abordatge integral, pel que feia als 
habitatges, pel que feia a l’espai públic, pel que feia als consumidors, i sobretot 
pensant que la seguretat i que, en aquest cas, la Guàrdia Urbana és un servei públic 
que ha de donar protecció als veïns i veïnes i que per garantir-ho a tota la ciutat és 
important que aquest servei públic estigui funcionant a ple rendiment. 

Amb això ho deixo perquè segur que tenen moltes qüestions a comentar, i després si 
volen que entrem en una altra cosa més en detall, hi entrem. 

La presidenta agraeix la intervenció de la regidora i obre el torn de paraula dels 
diferents grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Primer de tot, m’agradaria començar fent un agraïment als tècnics i als treballadors del 
Districte per la ingent feina que fan i també enviar un agraïment als cossos de la 
Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra perquè, bé, tots som conscients que han 
estat uns anys durs, on han passat moltes coses, i crec que ells han estat més que a 
l’alçada i han demostrat que són grans professionals. 

D’altra banda, també agrair el «companyerisme» i la feina a tots els consellers aquí 
presents. Com algú deia abans, crec que aquí, a Ciutat Vella, som una mica com una 
gran família i diria que almenys –parlo a títol personal– ens hem pogut entendre força 
bé entre tots, sent conscients que ha estat un mandat que no ha estat fàcil, on han 
passat moltes coses, on molts cops la política nacional i la política estatal ha influït 
massa en les decisions que hem pres, però perquè…, bé, tots sabem els 
esdeveniments que han passat. I és per això que, de cara al proper mandat, desitjo 
poder prendre més decisions pensant només en clau municipal i el que espero també, 
hòstia, que ens puguem posar d’acord el Jordi, la Júlia, l’Elisabeth, el Joan, el Marc i jo 
en temes molt concrets, perquè tots sabem que sempre que hi ha unitat d’acció a 
Ciutat Vella, sempre hi ha consens, com sempre diu la Maria José, doncs, les coses 
tiren endavant i les coses surten bé en aquest districte. 

Per altra banda, com recordem sempre, recordar que seguim fent plenaris en 
circumstàncies anormals; seguim fent plenaris en una suposada democràcia que 
manté a la presó el Govern d’un país simplement per deixar-nos votar i també una 
suposada democràcia que obliga polítics, activistes i artistes a exiliar-se per les seves 
idees. També vivim en una suposada democràcia on aquestes últimes setmanes hem 
vist com un Govern de la Generalitat s’asseu al banc dels acusats al Tribunal Suprem, 
en un judici fake, on se’ls imputen delictes que tothom veu que no s’aguanten per 
enlloc. I apostaria a dir que els mateixos fiscals veuen que no s’aguanten per enlloc. 
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I també un record per a tots aquells que avui segueixen sense poder estar a casa, 
prop dels seus, com són els exiliats, com són el president Puigdemont, el Lluís Puig, 
en Toni Comín, la Meritxell Serrat, la Clara Ponsatí, l’Anna Gabriel i la Marta Rovira. 

Doncs bé, fetes aquestes prèvies i anant al tema que avui ens ocupa, com bé hem dit, 
avui és l’últim Ple del mandat, i crec que hem de fer balanç i hem de començar a posar 
en perspectiva tot el que han suposat aquests quatre anys de Gala Pin i Barcelona en 
Comú per a Ciutat Vella.  

Mireu, en el passat plenari vaig basar la meva intervenció en explicar per quines coses 
el seu mandat, regidora, passarà a la història. I bàsicament ho vam basar en quatre 
punts: en la degradació i la inseguretat, en la paràlisi i la mala gestió i en el sectarisme. 
I m’explico. En primer lloc, la taca dels narcopisos, que va començar pel Raval i es va 
acabar estenent per tot Ciutat Vella. Els veïns ho van advertir; els grups de l’oposició 
ho vam advertir, però vostès van menystenir el problema en un principi i després ja 
s’havia fet massa gran i se’ls en va anar de les mans. I per no parlar de l’increment 
desmesurat dels furts i robatoris –per exemple, els furts han crescut un 21% o els 
robatoris amb violència un 53%– que hi ha hagut de forma generalitzada a tot el 
districte, per exemple, llocs com el Pou de la Figuera, o la Ribera, veuen nivells 
d’inseguretat que no veien des de feia molts i molts anys.  

Pel que fa a la paràlisi i la mala gestió, només entrar vostès van aturar multitud de 
projectes que ja estaven en marxa simplement perquè els havien fet uns altres. Per 
exemple, el pla Cor, per després gastar 800.000 euros i gastar quatre anys a la 
Rambla dient que feien un procés participatiu inèdit quan feia molts anys que ja s’hi 
participava. Van aturar «Ciutat Vella per als emprenedors», que, en resum, eren locals 
públics a 100 euros al mes perquè s’hi estableixin emprenedors. Això ho van aturar i 
després ho han substituït per baixos de protecció oficial, que també s’hi han acabat 
posant emprenedors, però per un lloguer entre 600 i 700 euros al mes.  

També, la Via Laietana estava preparada per abordar la reforma integral, per quatre 
anys després haver fet només unes tristes desembocadures de carrer i presentar el 
retorn d’un procés participatiu avui que no aconsegueix generar consens. I això entre 
moltes altres coses. I també una cosa molt important, i és que deixa la sensació entre 
molta gent que no han estat a sobre dels temes, que no han seguit els temes i que 
molts col·lectius s’han sentit poc escoltats i el Govern hi ha mostrat poca empatia, no? 
Aquella sensació que si un problema trenca els esquemes del Govern directament 
aquest problema passa al calaix de l’oblit, amb les expressions «ho estudiarem», «ho 
mirarem», «et direm alguna cosa», i nunca más se supo.    

I, per acabar, el sectarisme. Hem vist que han donat l’esquena cap a aquells sectors i 
fins i tot cap a aquells grups de veïns que vostès consideren que no veuen les coses 
com vostès; han governat amb els seus i per als seus, i han deixat enquistar sobretot 
problemàtiques que a finals del mandat passat ja estaven controlades, com els 
manters, com el carrer Robador, negant realitats, menystenint realitats i menyspreant 
veïns que no pensen com vostès.  

Però avui també volia recordar no què passarà a la història del seu mandat, sinó com 
vostès van arribar al poder. Vostès van arribar al poder amb la participació i el diàleg 
per bandera, i només hi hem trobat hermetisme i sectarisme. Durant aquest mandat 
s’ha anat fent cada cop més evident que governaven, com els he dit abans, amb els 
seus i per als seus i que donaven l’esquena cap a aquells sectors i grups que no 
pensen com vostès. En aquest grup municipal sempre hi han trobat disposició al 
diàleg: hem parlat del Pla d’usos, hem parlat del Pla d’educació, hem parlat del pla de 
xoc, hem parlat dels entorns escolars, però sempre hi hem acabat trobant hermetisme.  
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Una altra cosa, l’habitatge. Vostès van arribar al poder prometent que faríem 8.000 
pisos públics, després ho van rebaixar a 4.000 i acabaran el mandat havent no fet més 
de 700, i d’aquests 700 un 80% construïts amb el Programa 100 x 1.000, engegat per 
Xavier Trias. I acabaran el mandat amb edificis de propietat municipal que s’han 
passat buits tot el mandat, com Sant Ramon, 1; o amb edificis com Lancaster, 7-9-11, 
que són de propietat municipal, que serveixen com a base de llauners i de narcopisos. 

Vostès van arribar al poder prometent que solucionarien l’accés a l’habitatge, i en el 
seu mandat el preu del lloguer s’ha disparat com mai: un 26% a tota la ciutat i un 35% 
a Ciutat Vella. Vostès van arribar al poder dient que els desnonaments eren qüestió de 
voluntat política, i deien que l’Ajuntament els podia aturar. Però quan vostès són a 
l’Ajuntament fan tuits demanant a la gent que els aturi. Malauradament, el nombre de 
desnonaments a Barcelona ha tornat als nivells dels pitjors anys de la crisi econòmica. 

Vostès també van arribar al poder presentant el turisme com un dels mals d’aquesta 
ciutat i parlant del seu decreixement. Però, quatre anys després, venen més turistes 
que mai i el turisme de l’oci augmenta més que mai en detriment del turisme de cultura 
i de negocis. No sé si és així com s’imaginaven vostès frenar el turisme. 

Vostès van arribar al poder sense tenir una política de seguretat clara, menystenint el 
que significa la policia com a concepte i la importància de la seva feina. I prova d’això 
és que la regidora, al cap de tres anys d’estar al capdavant del Districte, reconeix que 
ha après –que ha après– que la policia és imprescindible per a Barcelona. I prova 
d’això és que avui a Barcelona pràcticament hi ha el mateix nombre d’agents de la 
Guàrdia Urbana que hi havia l’any 2015. I tot això és el que passa quan un govern de 
la ciutat no té cap mena de model de seguretat i és el que passa quan la regidora de 
Ciutat Vella reconeix, al final del mandat, que s’ha adonat que la policia era 
imprescindible. 

Vostès van arribar al poder prometent pràcticament que des de l’Ajuntament de 
Barcelona es podia fer pràcticament de tot. Però és que avui ens trobem que les coses 
que depenen directament de vostès han fracassat estrepitosament, com la neteja de 
carrers i places, com la seguretat. 

Per últim, segurament, regidora, sé el que em respondrà a la seva rèplica, i ens dirà 
que ben coses de les que he dit són competència seva, que tot és culpa o de la 
Generalitat o de l’Estat, perquè aquesta també és una de les habilitats que hem après 
en aquest mandat que té Barcelona en Comú i que té la regidora Gala Pin: centrifugar 
responsabilitats cap als altres i autocrítica i rectificació zero. Ciutat Vella, els ho 
asseguro, necessita un canvi de rumb, perquè no ens podem permetre quatre més 
anys així. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Bona nit una altra vegada als veïns i les veïnes. Començaré donant els agraïments a 
tots els treballadors del Districte i sobretot als cossos de seguretat per la molt bona 
feina ben feta. I començarem parlant, doncs, de l’informe de la regidora, com sempre, 
de les qüestions que ens preocupen i que preocupen sobretot als veïns i veïnes de 
Ciutat Vella, de com està la construcció, per exemple, del Casal Mestres i Martorell, 
diuen que no el fan per problemes tècnics, però en realitat és una retallada, com s’ha 
parlat aquest dematí en el plenari de Casa Gran, de l’Ajuntament. Hi ha criteris clars 
de l’ús de les llengües per a la comunicació del Districte?, tampoc ho saben. Com és 
possible que les botigues de souvenirs continuïn proliferant als nostres barris? On està 
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el compliment del Pla d’usos i la inspecció? Tampoc tenim resposta. Què fa el Govern 
davant dels assentaments? El Govern té un problema, no sap gestionar i malviuen 
persones al carrer, com al solar de Drassanes o al de plaça de la Gardunya. Això és 
un exemple de plaça de la Gardunya, que no és la Barcelona que volem ni el districte 
que volem a Ciutat Vella.  

A Pla de Palau tenim indigents també instal·lat als porxos, amb cuina inclosa. És la 
Barcelona que volem? No, tornem a dir que no és la Barcelona que volem. Són 
incapaços de donar resposta a aquestes necessitats amb idees clares. 

Habitatge. Quina és la política real d’habitatge? Ens han arribat queixes que se salten 
l’ordre de les llistes de la Taula d’Emergència Social, que hi han pisos que es podrien 
lliurar, com el de Sant Ramon, 1, com ha dit el meu company, i que han estat ocupats i 
desocupats, però no estaven ni els veïns, que no han pogut ni entrar. Van comprar la 
finca de Lancaster, 7-9-11, però no han fet absolutament re per a la rehabilitació de la 
mateixa finca; els veïns encara estan esperant. Volem una llista de tots els pisos buits i 
ocupats públics a Ciutat Vella. El mandat s’acaba i el més calent està a l’aigüera. Un 
cop més són incapaços de gestionar la ciutat. 

En esports, senyora regidora, vostè és vicepresident de l’IBE i tenen abandonades les 
pistes per fer esports els nens, com les de Drassanes, que estan en un estat 
lamentable, cada vegada que plou s’inunden. Han reduït la inversió en esports, en 
futbol, en beques d’esports, en inscripcions, poca inversió i pitjor gestió. Quan ha estat, 
precisament, Barcelona una ciutat olímpica, ara ens trobem amb les instal·lacions 
abandonades, el model de gestió ha anat a pitjor i vostès no aposten per l’esport. Els 
nens s’han quedat sense beques i sense federar-se, tot i havent-hi, segons vostès 
mateixos, un superàvit de 8 milions d’euros a l’Ajuntament de Barcelona. Som a final 
de mandat i encara no s’han adonat de la importància i la dimensió social i la cohesió 
que té l’esport. L’esport els importa molt poc, per no dir gens.  

Què fa el Govern per al control i per a l’autoritat i per al consens? Aquesta consellera 
és reiterativa en el consens, perquè penso que fer política si no hi ha consens amb la 
resta de grups no podrà funcionar mai ni el barri ni el districte ni la mateixa ciutat, i 
continuaré reivindicant consens. Els venedors de premsa demanen que, si us plau, es 
posin d’acord amb ells per seguir un criteri en el que poden o no poden vendre, perquè 
encara no ho saben, perquè vostès no els ho diuen. 

Seguretat. Crec que queda poc a dir, perquè crec que el meu company ho ha dit quasi 
tot, però la seguretat nefasta. Els comerciants del Raval en les seves botigues estan 
farts que els robin, sentir-se sols i abandonats. Han de pensar maneres de dissuadir 
els «cacos». No s’estranyin que alguns comerciants recorrin a l’autodefensa i més d’un 
hagi de treballar amb un bat de beisbol a la mà, i això és real perquè m’ho han 
ensenyat a mi, vull dir, no és alarmista, però és realitat. Els comerciants al Paral·lel, 
davant de les tres xemeneies, estan indignats perquè pateixen cada dia més d’un 
robatori. Quan dic més d’un, són dos, tres, més amenaces. I ningú del Districte ha 
parlat amb ells. La seguretat se’ls ha anat de les mans i la seguretat també comença 
per la il·luminació dels nostres carrers, que és bastant inexistent. 

El tancament de narcopisos ha fet un increment de consum al carrer, sobretot, i a la 
sala de venipunció. Què fa el Govern? S’han incrementat els recursos per aquest tema 
i no mirar cap a un altre cantó, com han fet alguna vegada i sobretot quan vam avisar 
de la proliferació de narcopisos? 

I de la prostitució ja n’hi parlem, perquè la prostitució va en augment, però, clar, això a 
vostès ni els preocupa ni els importa. 
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De la Rambla parlarem a la nostra proposició. Però vull referir-me a la manca de 
diàleg, i torno a parlar de consens, i d’atenció que tenen vostès. És greu que amb el 
memorial que es va fer l’altre dia sobre els atemptats del 17 d’agost no van ni convidar 
el president de venedors de premsa. Vostès no compten amb tothom, només amb els 
que consideren els seus; i la ciutat és plena, plural i diversa, i per fer ciutat s’ha de 
poder saber sumar tothom. I saber sobretot la molt bona feina que fan els quiosquers 
de la Rambla, que a vegades han de fer de policies i de moltes més coses.  

És greu que facin processos participatius sense escoltar. Per exemple, el procés 
participatiu de plaça Sant Agustí, penós, perquè van reunir alguna de les parts 
implicades, com el quiosquer i algun comerciant, però no van recollir cap de les idees 
que van donar les persones que coneixen la plaça per donar solució a les 
problemàtiques d’aquesta. Els veïns es queixen que ningú els ha informat, només els 
han dit que, si els molestava l’estàtua, cap problema, la canviarien de lloc, amb el cost 
que això comporta, perquè per col·locar-la hi havien com vuit o deu operaris. Suposo 
que això té un cost per a la ciutat i per al Districte. 

Acabaré parlant del Pla de barris, que avui, precisament, és l’enèsima reprovació que 
té el Govern. És un projecte amb manca de transparència, seguiment i amb nul·la 
planificació. A hores d’ara només sabem que, per exemple, només hi ha una finca del 
Gòtic que té una subvenció atorgada per rehabilitar. Això és un pla d’inversió 
extraordinari? El pressupost de l’obra de Can Seixanta ha desaparegut de la 
programació d’inversions fins al 2020, segons la documentació que tenim de Foment. I 
la plaça Sant Miquel, l’únic que hem vist a hores d’ara, sobre el Pla de barris, són unes 
quantes ratlles grogues al terra. Volem un estat de la qüestió actualitzat, transparent i 
real.  

Han estat quatre anys molt llargs, quatre anys de vaques flaques, de manca de visió 
de futur, de manca de projecte, de gestió pèssima i de manca de consens i acords. 
Han governat anant a la contra, i més vostè, senyora regidora, amb una actitud més 
marcada pel ressentiment que no pas pel lideratge que aquest districte necessita. La 
imprecisió i els nervis han marcat el seu desgovern en aquest final d’etapa, però sort 
que això ja s’acaba i esperem poder obrir una nova etapa de recuperació del districte, 
de nous acords i de gestió eficaç i eficient. I, com deu vostè saber, ara toca fer-ho bé. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Aquest és el darrer plenari del mandat i, com hem anat denunciant des que l’Estat 
espanyol va emprendre la deriva reaccionària en què es troba, el nostre missatge 
davant d’això és clar: solució política i no penal, llibertat presos i preses polítiques, 
retorn dels exiliats i exiliades, respecte absolut a la democràcia, als seus mandats i, 
especialment, al dret de l’autodeterminació, i respecte i protecció als drets civils i 
polítics. I, com no pot ser d’altra manera, volem denunciar que Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart duen 519 nits injustament empresonats, que l’Oriol Junqueras i en Quim Forn 
duen 502 nits injustament empresonats, que Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull i 
Jordi Turull duen ja 393 nits injustament empresonats i que la presidenta Carme 
Forcadell duu 362 nits injustament empresonada. I recordar-vos, companys del bloc 
del 155, PSC-PSOE, PP i Ciutadans, que els vostres partits amb l’ajuda inestimable de 
Vox han fet tot el possible per emmudir les nostres veus, les seves veus, però 
constatar que no us n’heu sortit amb la vostra. Els heu pogut empresonat, això sí, els 
heu obligat a marxar del país, uns quants, els heu pogut separar de les seves famílies, 
a tots, però en cap cas els heu pogut silenciar, ni al Govern legítim exiliat ni als presos 
polítics a presó ni a tots nosaltres, que som i serem majoria. 
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Un cop dit això, com tot just deia, aquest és el darrer plenari del mandat, el plenari en 
què s’ha de retre comptes a la política del mandat. I, més enllà de qualsevol llistat de 
mèrits o demèrits esgrimits o que s’esgrimiran, indicadors retorçats, retocats, 
trastocats, cal explicitar que ningú considera que la ciutat estigui millor ara que fa 
quatre anys, absolutament ningú. I si preguntem sobre el districte de Ciutat Vella, les 
opinions que la ciutadania ens transmet, com imaginaran, són perfectament 
descriptibles. Ara sí que podem afirmar sense por a equivocar-nos que vostès 
passaran a la història com el Govern de les fotos i dels titulars fum. D’això en saben un 
niu. Però respondre a les necessitats del dia a dia ja és una altra cosa. Política petita, 
a fi de comptes, dades que emmascaren la crua veritat i agitació i propaganda a 
raudals. L’últim exemple, la campanya electoral que us heu muntat, pagada amb 
diners de tots, a la web institucional de l’Ajuntament anomenada Barcelona en progrés, 
pura pornografia, fantasia grandiloqüent creada a cop d’estadística falsa i, en 
definitiva, el que sou, propaganda en comú. Intentar fer passar aquesta propaganda 
com a informació objectiva és el contrari de retre comptes, que és el que hauríeu de 
fer, i el que estem constatant és que, en aquest últim període, s’aguditza per part del 
Govern municipal una progressió ja apuntada durant la resta del mandat. 

Deixin-me recordar-los que aquesta no és ètica ni acceptable i encara menys si prové 
de qui es proclama exponent, exemple i meravella de la nova política, ja que això no 
només és nova política, sinó que, de fet, és vellíssima mentida, politiqueria de sempre, 
diríem. I és que, quan no s’han fet els deures, tot són presses i puja la febre electoral; 
l’acció de govern es converteix en un exercici de despesa de recursos públics tractant 
de confondre la ciutadania. Al cap i a la fi, un exercici d’abús de la bona fe dels 
ciutadans des del mateix equip de govern; un abús que no és acceptable ni en termes 
democràtics ni en termes institucionals i que em sap greu que vingui d’un govern que 
s’anomena progressista.  

De fet, aquesta és una de les principals decepcions del seu mandat: governar 
d’esquenes a la gent, amb malfiança, pretenent-los enganyar sense permetre’ls retre 
comptes, la seva recepta: enfangar qualsevol debat i governar a favor de part. Perquè 
quan en comptes de ser el govern de totes i tots es limiten a intentar enfrontar veïnat 
contra comerciants o a diferenciar entre veïns legítims i aquells a qui se’ls ha qualificat 
de «colons gentrificadors», entre aquells qui volen equipaments sanitaris al Raval i 
aquells qui, suposadament, només volen una cultura que vostès etiqueten d’elitista, 
fan un flac favor al districte en la seva totalitat.  

S’han passat el mandat atiant uns enfrontaments que no tenen cap mena de base, que 
només crispen i que, més enllà de quatre pretorians, acaben generant un rebuig 
estructural que traspua arreu. És per això que els òrgans de participació s’han buidat i 
que cada cop més s’imposa el sentiment, per part del veïnat, que cal recuperar el 
govern de la ciutat. Vostès han vingut a bloquejar el debat, han hagut d’intentar 
enfrontar veïnat o de crear falses dicotomies per emmascarar una gestió deficient, per 
emmascarar que dels 4.000 més 4.000 habitatges públics de lloguer que van prometre 
només se n’han construït 650 a dia d’avui; que aturar l’hotel del Rec Comtal, com 
prometien, paraules al vent; que de les 30 escoles bressol que portaven al programa 
electoral només n’han inaugurat 2. Una gestió pèssima que s’exemplifica amb la falta 
de previsió per cobrir 200 prejubilacions del cos de Guàrdia Urbana enmig d’un 
problema majúscul de gestió de la seguretat del districte; o en la seva incapacitat per 
tancar uns pressupostos municipals congelant 126 projectes que ja estaven en marxa i 
acabant-se convertint en els campions de les retallades socials per falta de capacitat 
de gestió. Però, independentment d’aquestes retallades, és notori que les desigualtats 
que patim estan lluny de reduir-se, en part són degudes per polítiques econòmiques 
imposades que superen l’àmbit de la mateixa ciutat –això ho admetem, evidentment–, 
però entenent això, més enllà que si aquest Govern ha fet més o menys per escurçar 
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desigualtats –més aviat menys– o si ha estat prou proactiu –més aviat poc–, estarem 
d’acord que no estem allà on hauríem d’estar: Barcelona és menys habitable i vivible 
ara que fa quatre anys, s’expulsa el veïnat molt més ara que fa quatre anys, es 
desnona com mai, hi ha més gent dormint al carrer ara que fa quatre anys, els furts, 
els robatoris amb violència, les agressions i la inseguretat augmenten i els 
mecanismes d’equitat disminueixen. Tot i que fa quatre anys estàvem en una situació 
econòmica molt més preocupant que l’actual, Ciutat Vella és més desigual ara que fa 
quatre anys. I els ho hem repetit fins a la sacietat: la principal recepta per revertir 
l’estigmatització d’un barri o d’un districte és que s’apugin les seves condicions 
materials de vida.  

Vostès no han fet prou, s’han quedat a anys llum del que van prometre i del que 
haurien d’haver fet, i sense millorar la vida dels veïns, tota la literatura que s’hi aboqui 
sonarà a simple excusa per tal d’emmascarar un fracàs evident. 

Per això, tornem a dir-los que, quan des del Govern del Districte s’ha fomentat i difós 
la idea que aquella ciutadania més contestatària amb la seva gestió estava 
estigmatitzant el barri, el que en realitat estaven fent és justament estigmatitzar la 
ciutadania crítica, activa, compromesa i lliure. Se la intentava estigmatitzar perquè no 
se la pot silenciar, i això constata que s’ha bescanviat l’objectiu de pujar la qualitat de 
vida del veïnat, que teòricament era el seu objectiu, per intentar conservar la poltrona 
al preu que sigui. Com hem dit, propaganda en comú. 

Acabem el mandat immersos en el fals binomi antitètic entre seguretat i drets civils… 

La presidenta li comunica que se li ha acabat el temps. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Ah, ja està? Carai, doncs, mira que tenia… Vuit minuts ja? Bé, s’ha entès, no? 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Abans que re, unes paraules de condol a la família del jove Adel, de divuit anys, que 
va morir sota tutela institucional; quan algú està sota tutela institucional, la seva vida 
és responsabilitat de la institució i aquest Districte no ha tingut la decència ni d’emetre 
un comunicat o de posar-li nom a aquesta persona de divuit anys que s’ha mort sota 
tutela institucional a Ciutat Vella. 

Després… No ho sabeu? Bé, doncs, ho hauríem de saber tothom aquí.  

Després s’ha agraït la feina dels treballadors i les treballadores, ens hem oblidat el 
personal de neteja, mencionar-lo explícitament, perquè és el personal que diu «aquí, 
mani qui mani, nosaltres cobrem una merda», és el personal digne de lloança. 

I després s’ha parlat molt del consens i de la unitat, i hi ha hagut aquí una gran cohesió 
entre consellers, i a mi em va bé perquè m’havia preparat quatre paraules i són 
referides al consens i la unitat en aquest districte. A l’anterior campanya electoral, fa 
just quatre anys, aquest anomenat moviment del 15M, o de les classes mitjanes 
empobrides, va ser invocat tantíssimes vegades per l’actual Govern municipal. Aquest 
moviment va naturalitzar efectes mediàtics –bé, aquest moviment ajudat pel 
processisme–, un concepte que havia quedat relegat al discurs de les esquerres i de 
l’independentisme i, per tant, a la marginalitat mediàtica, que era el concepte del règim 
del 78. El règim del 78 seria la continuïtat de l’Estat i totes les seves institucions com a 
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instrument d’organització i defensa dels interessos d’una classe social privilegiada; 
interessos, no cal dir-ho, que neguen i reprimeixen els de la majoria.  

Doncs, aquest concepte, que per nosaltres és del tot funcional, duu implícit un altre 
concepte en clau local, del qual no parlem mai, el règim del 79. El règim del 79 és la 
versió barcelonina del règim del 78, quan els primers alcaldes i regidors de 
l’anomenada democràcia són antics treballadors municipals de l’Ajuntament anomenat 
franquista, quan els primers tècnics de l’anomenada democràcia eren exactament els 
mateixos tècnics d’allò que en teoria era la delegació pura de la democràcia. El règim 
barceloní del 79 és aquell règim on els grans propietaris de Barcelona se’n van anar al 
llit una nit sent uns escanyapobres que treien profit econòmic de l’estructura de 
sindicalistes i es van llevar de bon matí sent els gestors de l’adjudicació de l’obra 
pública democràtica. És aquell règim on la força social de les classes treballadores 
barcelonines, que ja havia acabat a efectes reals amb la llosa del franquista, no va 
poder reconèixer cap incidència efectiva a l’hora de garantir unes condicions materials 
de vida dignes. La Barcelona democràtica i ciutadana construïda sobre els pilars 
fonamentals del règim anterior, que ningú va qüestionar, depurar o molt menys jutjar. 

Doncs, és per la vigència del règim barceloní del 78 que no hi ha res de casual o 
anecdòtic en el fet que absolutament tots els partits que us presenteu a les properes 
eleccions dueu a llocs rellevants de les vostres llistes personalitats significades 
d’aquell canvi promogut i tutelat pels titulars del poder que fou la transició municipal. 
Perquè aquesta institució representa la continuïtat de la genuflexió al poder econòmic i 
l’absència tràgica d’autoritat política. Aquella autoritat que ens va ser arrabassada a 
sang i foc l’any 1939 i amb la qual fins i tot totes nosaltres aquí viuríem infinitament 
millor. 

Seguim havent de lluitar per drets fonamentals en aquesta Barcelona completament 
senil on es continua considerant, encara ara com el 1979, el benefici empresarial com 
un motor del benestar econòmic, quan el benefici empresarial representa sempre el 
parasitisme de la força de treball de la majoria de veïnes, la força de treball i la 
capacitat de dormir sota un sostre o garantir-se dos àpats decents al dia. 

És aquella Barcelona on la institució només és expressió de poder polític en tant que 
executora de la dictadura del capital, la que només té la capacitat d’alienar les 
polítiques públic a les iniciatives privades. Encara que vinguem a aquest teatre 
absolutament inoperatiu a fer veure que discutim models de districte, és evidentíssim 
que tots nosaltres som un partit únic, tots els matisos que aquí fem passar per 
diferències són simples corrents de la dictadura d’un partit únic del capital, la que 
transfereix no només diners públics al benefici de les mans privades, també la que 
regala la vida popular i veïnal dels barris a qui està instal·lant un supermercat totalitari. 

Vam arribar fa quatre anys a aquesta institució per servir un veïnat que havia votat 
majoritàriament per la racionalització del fenomen turístic, per un ús menys privatiu i 
accessible de l’espai públic, per una oposició ferma al buidatge veïnal, i acabarem 
aquest mandat com vam acabar els anteriors, o pitjor, com s’ha dit, amb més 
desnonaments que mai dels silents i dels evidents, amb més gent dormint als carrers, 
fins i tot menors d’edat i d’una manera crònica, sense menjadors municipals ni 
economats, sense augmentar l’habitatge social. Tot això mentre altres s’enriuen, amb 
discoteques il·legals a terrasses d’hotels i a l’interior dels hotels, amb aquesta cosa 
dels apartaments turístics il·legals, que és una batalla perduda i abandonada –ho 
sabem tothom, no siguem hipòcrites–, amb centenars de terrasses a preus 
inaccessibles més, amb pisos de protecció oficial tranquil·lament anunciats a pàgines 
web de lloguer a preus de mercat, a l’Idealista ara mateix hi han lloguers de 1.800 
euros de pisos de protecció oficial.  
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Ells fan la seva feina sense cap nosa o impediment, i nosaltres, a part d’un augment 
de dotacions policials per problemes d’origen i solució socials, només hem servit per 
blanquejar el model econòmic que precaritza la salut de les veïnes, que degenera la 
precarietat laboral i que esborra la personalitat dels barris per convertir-la en producte. 
I des del Govern no em direu que éreu innocents i ho heu descobert tot un cop aquí. 
S’ha enganyat molta gent amb l’afirmació que es venia a fer reformisme 
socialdemòcrata, bo i sabent que aquí ni el reformisme és possible. 

Us hem ofert complicitats per allò que dèieu al principi del mandat de tensionar la 
institució o d’aprofundir en les seves contradiccions, en la perversió del llenguatge; us 
n’hem ofert i us n’oferiríem fins l’últim dia, si calgués, desobeint l’Estat i el seu poder 
autonòmic, si cal. Però no existiu en aquest camp per córrer tan gran i suggeridor 
perquè la vostra dimensió militant és legalista i competencial, és de polítics 
professionals.  

I si voleu, em deixo una part del discurs i em guardo una estona perquè em contesteu 
què faríeu ara mateix si fóssiu activistes, que tant dieu que éreu activistes, amb un 
govern que augmenta les terrasses, que ha abandonat els apartaments turístics. 
Contesteu-me aquesta pregunta, si us plau: si fóssiu activistes, què faríeu amb 
vosaltres mateixos? 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Buenas tardes a todos. Yo voy a empezar también de forma distinta, yo quiero felicitar 
a todos los padres que estén aquí, en la sala, que hoy es San José, a todos los Josés, 
a los Pepes y a las Pepas que estén por aquí. María José, felicidades. 

Finaliza el que sin duda alguna ha sido el más letal mandato para Ciutat Vella desde al 
menos los últimos cuarenta años. Hay quien pensará en los años ochenta, pero mucho 
peor es volver a lo peor de los ochenta cuarenta años después. Muchos lo vimos 
desde el principio, desde la misma noche electoral en la que Xavier Trias, sin lucharlo, 
le entregó la alcaldía a Colau. Otros lo verían más entrado el mandato, con las 
primeras medidas de Gala Pin como regidora de Ciutat Vella, el trato de desprecio a 
nuestra Guardia Urbana, la entrega del distrito al top manta, la conversión de los 
consejos de barrio en consejos de Barrio Sésamo, con los gomets de colores y los 
dinamizadores happy. Happy porque estaban cobrando una pasta por no hacer nada, 
claro. Incluso a los que la votaron con alegría y celebraron su triunfo, el hecho de que 
los veranos se hayan ido sucediendo y cada verano haya sido peor que el anterior ha 
acabado también haciéndoles pensar que quizá se equivocaron al votarla.  

Gala Pin de activista al menos daba esperanza a los suyos, pero como regidora lo que 
les ha dado es una lección magistral de que una cosa es predicar y otra muy distinta 
dar trigo, sobre todo cuando no se tiene ni idea de cómo que se hace eso. Aún 
recuerdo cuando admitía en los consejos de barrio que estaba en contra del Plan de 
usos, sin saber qué era un plan de usos y para qué servía. Decía: «No me pidáis que 
haga esto, porque yo tampoco sabía que no podía hacer esto con el Plan de usos, 
pero resulta que no puedo hacerlo, así que a ver qué me pedís, porque, claro…» O 
sea, alucinante y aterrador.  

Sinceramente, quitando a todos aquellos que cobran sueldo gracias a Colau y a Gala 
Pin, que son unos cuantos, no olvidemos que han augmentado la plantilla del Distrito 
de Ciutat Vella en un millón de euros anuales, y a todos aquellos a los que ha 
contratado para no hacer nada a cambio de mucho dinero, hace mucho tiempo que yo 
no oigo nada a favor de ninguna de las dos. Lo han hecho fatal. Hasta lo que decían, 
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lo que amenazaban que iban a hacer también lo han hecho mal. Por tanto, han 
enfadado a propios y ajenos. 

Durante esos cuatro años siempre he mantenido que el Gobierno de Colau era lo más 
antibarcelonés que había, junto con el separatismo. Ha ido a por el comercio y la 
actividad económica y, a cambio, ha apostado por el top manta. Ha ido a por el turismo 
y, a cambio, ha creado un efecto llamada de ocupas y personas sin techo en 
Barcelona, y a estas últimas no les ha dado una acogida digna, como a los niños de la 
cola, que ya estaban huérfanos de la DGAIA –DGAIA, Generalitat, PDeCAT y 
Esquerra Republicana–, y en Barcelona han estado también huérfanos de 
ayuntamiento. Al top manta los metió en el Ayuntamiento, y a estos niños los ha 
dejado dormir durante tres años en la calle. Ha apartado a la Guardia Urbana y a la 
policía de las calles y, a cambio, se las ha brindado a la droga, a los delincuentes y a 
la prostitución. Y ahora tiene el cuajo de decir que en tres años ha aprendido que la 
policía es imprescindible. Al menos reconoce que todo este caos es por su culpa. No 
especifica si es por ignorancia, por sectarismo, o por los dos, pero reconoce que es 
culpa suya. Ha encarecido la vivienda de la ciudad y, en cambio, le da las llaves de los 
pisos públicos a ocupas, narcos, mafias de inmigración, turismo ilegal, meublés… Pero 
la culpa es de Madrid y del Partido Popular, por supuesto, que no le dejamos jugar al 
Monopoli con esta ciudad, que no le dejamos ser la dueña de todo y ponerle precio a 
aquello que ni entiende. 

Cuando presentaron aquí su plan Voldemort, en respuesta a mi petición aprobada de 
que presentasen un plan de verano que fuese de Semana Santa a octubre –Voldemort 
porque tiene un nombre innombrable–, ya les dije que lo que estaban presentando 
eran las bases de la inmobiliaria Colau, una auténtica vergüenza, y el tiempo me ha 
dado la razón. Han perseguido multando y creando ordenanzas represoras y 
asfixiantes a las terrazas y, a cambio, han permitido todo tipo de actividades ilegales 
en la vía pública, ni siquiera mirando hacia otro lado, sino aplaudiéndolas. Aún 
recuerdo estupefacta cuando les vi afiliando a gente a su partido desde una terraza sin 
licencia, aquí abajo, mientras acosaban a las terrazas legales. Guardo las fotos, se las 
doy a cualquier periodista, son del Pulitzer.  

Han criminalizado al turismo de toda la vida y, a cambio, han convertido Ciutat Vella en 
la «narcolandia» europea, narcoland.  

Se ha negado a proteger parques infantiles para niños de tres a cinco años y, a 
cambio, se los ha cedido al narcoconsumo, la narcoresaca y la prostitución. Y se ha 
quedado tan ancha. Han gobernado sin talante democrático en el sentido de la 
participación y el debate político de las iniciativas; la medida de gobierno ha sido el 
instrumento ejecutor de Gala Pin para que la oposición, que somos mayoría, no le 
tosiéramos. Y las propuestas que se han aprobado aquí de los grupos de la oposición 
se han quedado en papel mojado, excepto la del Partido Popular de construir la 
guardería pública de la calle Aurora; eso sí, con cuatro años de retraso. 

Han gobernado desde la soberbia y la prepotencia, incluso con un gobierno en minoría 
se permitieron el lujo de echar a su socio, el Partido Socialista, por apoyar el 155. No 
es raro de que a partir de que Colau expulsó al PSC del Gobierno por apoyar la 
Constitución y el Estatut todas las propuestas del PP hayan sido aprobadas en este 
Pleno una tras otra: el compromiso de los dos sentidos de la Vía Laietana para no 
aislar a la Barceloneta; el Plan de pacificación de Riera Baixa por los problemas de 
acoso a comercios y de delincuencia por parte de mafias de narcotraficantes y de 
dinamización comercial; desatascar la terrible situación de los edificios públicos de 
Lancaster, 7-9-11; la ampliación del bus de barri por la Barceloneta, o la pacificación 
de la movilidad del Gótico norte con un cambio de sentido de Tomàs Mieres y 
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Magdalenas. También logramos sacar adelante que la comisaría de la Barceloneta 
estuviese abierta 24 horas al día, 365 días al año. Papel mojado.  

De hecho, quitando los plenos en los que el PSC estuvo minando su reputación 
acompañando a Colau en el desgobierno de esta ciudad, el Partido Popular hemos 
logrado sacar adelante el 80% de nuestras propuestas, todas ellas valientes y de 
calado en Ciutat Vella. Nos hemos ocupado, en estos cuatro años, de intentar tener 
veranos tranquilos, de que hubiese civismo y seguridad en nuestros barrios, una vida 
digna para las familias, la infancia y las personas mayores, expulsar la droga de 
nuestras calles, todo tipo de drogas, un comercio de calidad, legal y del siglo XXI, 
escuelas y guarderías en perfecto estado. Hasta el último momento estamos luchando 
por Ciutat Vella de forma serena y realista. Esta mañana hemos conseguido, en la 
Comisión de Derechos Sociales –y el Gobierno ha votado a favor–, que se entreguen 
las once viviendas del alquiler social de San Ramón, número 1, y que se nos informe 
de los procesos de adjudicación de Lancaster, 7-9-11. Eso es vivienda, y no los 
contenedores de barco con los que pretenden tapar su estrepitoso fracaso en lo que 
fue su gran promesa: las 8.000 viviendas. El peor mandato de Barcelona llega a su fin. 

Ocho minutos es muy poco para resumirlo, pero por suerte, o más bien por desgracia, 
todos lo conocemos. Esperemos que ningún partido ayude a que esto tenga segunda 
parte. Yo les aseguro que el Partido Popular no pactará con Colau, pero les aconsejo 
que pregunten a los demás antes de votar. 

Muchas gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, abans donava les gràcies a tots, però també m’agradaria donar les gràcies als 
diferents partits polítics, dintre que hem tingut moments molt difícils, però dintre del 
que cap hem intentat mirar més enllà dels partits i ajudar Ciutat Vella.  

Bé, em quedo amb una frase que ha dit vostè, senyora Pin, que la política és 
apassionant, emoció, amor. Totalment d’acord. Des d’aquí, tots els partits de 
l’oposició, amb més o menys passió, hem intentat defensar les nostres propostes, 
moltes d’elles aprovades per vostè i no dutes a terme. Li reconec una cosa que potser 
no li podria reconèixer a cap altre partit: ha posat d’acord a tota l’oposició, en molts 
moments; ha posat d’acord empresaris, treballadors i sindicats, mai vist; i ha posat 
d’acord els cossos policials i els veïns, això havia costat molt de tirar endavant.  

Avui parlem de l’últim informe de la regidora d’aquest mandat que m’hauré de llegir: 
tantes pàgines i tan poques coses a dir positives. Es parla de molts temes i de molt 
diferents, però intentaré centrar-me en uns quants, perquè fer balanç d’aquest quatre 
anys serà molt complicat i menys en vuit minuts. 

A l’inici de l’informe vostè parla sobre l’execució del PAM (Pla d’actuació municipal) i 
del PAD (Pla d’actuació de districte), plans que no han sigut aprovats, però han volgut 
dur a terme i han volgut fer-ne un balanç. Vostès parlen que el 92,8% s’ha aprovat, 
s’ha dut a terme. Home, jo crec que si s’hagués dut a terme el 92%, el districte de 
Ciutat Vella estaria molt millor i no en la situació en què ens trobem. Posaríem molts 
exemples d’aquestes propostes acordades o aquestes propostes que vostès diuen que 
s’han fet al 100% i que no s’han fet, com, per exemple, el Pla sense llar o actuacions 
en els jardins de Sant Pau, o altres equipaments que a dia d’avui no estan oberts al 
barri. També parlen del Pla de barri. Avui han sigut reprovats per incompliment i la 
poca transparència d’aquest pla.  
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En aquest informe posen actuacions que s’han fet o que no s’han fet i que algunes ni 
s’han executat, com la reforma del zoo, una proposta que duien vostès i que a dia 
d’avui no està feta; el projecte de la Rambla, si no fos pel pla Cor encara no tindríem ni 
un projecte per a la Rambla; el Mercat de la Boqueria, què ha passat amb el Mercat de 
la Boqueria?, en quina situació es troba?, ha parlat amb els paradistes?, que cada dia 
els costa cada vegada més aixecar la finestra per poder comprar, ha parlat amb les 
persones que estan al voltant del Mercat de la Boqueria que no són capaços de 
vendre res? Vostès parlen constantment del comerç de proximitat, de la promoció 
econòmica, però, després de tot, molts estudis, moltes idees, però la realitat és que els 
comerços de Ciutat Vella tanquen. Tanquen pel preu del lloguer, però també per la 
inseguretat dels carrers, perquè no tenen llum i no tenen clients que vinguin a comprar 
ni vagi ningú a comprar als seus propis comerços. Comerços que contracten, més ben 
dit, associacions que contracten seguretat privada per poder mantenir els seus clients 
durant hores on la llum no hi és; comerços que vostè mateixa ha demanat que facin 
coses, però que després no els dona cap solució. Un pla de dinamització que no resol 
els conflictes del comerç del districte. 

Pel que fa a habitatge, un pla d’habitatge que van presentar a bombo y platillo i que 
nosaltres els vam votar a favor, però, tot i així, li vam dir que apostés més per 
l’habitatge. Vostè ha comprat habitatge i no ha rehabilitat, i el procés de rehabilitació i 
de licitació no estan ni començats. Habitatges municipals ocupats, i en alguns es fan 
activitats il·lícites. Ha fet un cens d’habitatge buit, que la realitat no és la que 
esperaven, paraules del seu regidor d’Habitatge, i seixanta famílies de Ciutat Vella 
amb pisos assignats però no adjudicats. I una unitat contra l’exclusió residencial que 
no acaba de donar les solucions reals ni concretes perquè totes aquelles famílies es 
puguin quedar al barri. 

Pel que fa a equipaments, molts processos participatius, però la realitat és que només 
tenim un espai jove autogestionat, a Ripoll, 25, l’alberg de Maria Feixa, que és per a 
joves sense llar, i han comprat molts espais i molts equipaments, però que a dia d’avui 
només han fet això, el procés participatiu. 

Pel que fa al soroll i al descans dels veïns, tenen els mateixos problemes que quan 
vostès van entrar a governar, o encara pitjor, hi han carrers on no s’hi pot ni viure. La 
neteja, que brilla per la seva absència. Avui, per primera vegada, he vist molts carrers 
nets, però no era perquè havien netejat, sinó perquè ha plogut una mica. 

Pel que fa a la seguretat, tots els índexs augmenten. Hauria d’haver vingut ahir a la 
Taula de Seguretat i Prevenció de Casc Antic, sempre hi hauria de venir, per conèixer 
de primera mà els problemes que tenen comerços i veïns sobre la seguretat. Ahir els 
veïns i comerciants, desesperats, preocupats, tristos i cabrejats per la falta de 
prevenció i seguretat.  

S’aproxima l’estiu, i no vull ser catastròfica, i no tinc una bola de vidre, però sí que li 
diré una cosa: el Pla de veïnatge no funciona ni funcionarà, perquè no se’l prenen de 
veritat «en serio», i crec que un districte com Ciutat Vella es mereix un pla d’estiu amb 
condicions. I recordar-li que l’estiu a Ciutat Vella no comença al juny o al juliol, 
comença a Setmana Santa, i s’aproximen les dates i els veïns estan nerviosos per 
saber què passarà. 

Aquest informe, en el fons, l’informe de la regidora d’aquest últim plenari no serveix de 
gaire, perquè les dades i els problemes se’n van més enllà del que vostès descriuen.  

Parlem de la seguretat i parlem de la prevenció, però, més enllà dels cossos policials, 
que fan molt bé la seva feina i que sempre estan al peu del canó, hem de proporcionar 
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entorns segurs a les escoles, als comerços i facilitar que veïns i comerciants puguin fer 
activitat en els carrers. I parlem d’il·luminació, també. Una il·luminació que, gràcies als 
veïns que els fan arribar dia rere dia propostes per modificar aquesta il·luminació...  

I acabaré dient-li una cosa, regidora: vostè acaba amb més titulars que propostes 
dutes a terme. És molt trist, perquè de vostè s’esperava molt, molt i molt, i la realitat és 
que moltes promeses amb un contingut buit. Això sí, en comptes de fer autocrítica, 
sempre responsabilitzen els altres i els culpen de la seva mala gestió, o és culpa de 
l’oposició o de la Generalitat o de l’Estat, però mai culpa seva. 

La política del pla de xocs funciona i de grans plans, també, però la realitat és que a 
dia d’avui no crec que aquest balanç sigui positiu. Moltes demandes, moltes 
reivindicacions veïnals, però, després de quatre anys, no hi ha res. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula de nou a la regidora. 

La regidora 

Bé, com que hi han moltes qüestions i estem en l’últim plenari… Jo he de reconèixer 
que, malgrat que havíem vingut com a activistes veïnals moltes vegades al Ple, sí que 
quan vaig entrar m’esperava que hi hagués un debat amb una mica més nivell; de 
nivell no vol dir no parlar de coses quotidianes i tampoc vol dir necessàriament que 
tinguéssim aquí una discussió sobre si valdria més la pena els postulats de 
Montesquieu o de Confuci o de Marx, no era això, però sí que, d’alguna manera, 
confrontéssim models de ciutat. Una de les coses que ens ha sorprès molt –o a mi 
especialment– i que crec que s’ha reflectit en les intervencions que han fet, justament, 
és que al que més t’has de dedicar, sobretot en un plenari, és a desmentir fake news, 
no?, com el conseller d’Esquerra que ens ha atribuït moltes vegades unes 
declaracions del conseller de la CUP, que és aquesta denominació de colons d’alguns 
veïns nous, o el fet que hàgim dit que no sé quina cultura és elitista quan ho han dit 
altres grups. Però, bé, això és com… O moltes de les coses que han dit tant la 
consellera del PP com la de Ciutadans. En el cas de Ciutadans, veig més un 
desconeixement de la història d’aquest districte que no pas tant aquesta voluntat de 
fake news en aquest cas concret. 

Però sí que responc a algunes coses que han dit… Igual que la senyora Jiménez, que 
sí que és una especialista no només de posar-li nom a les coses, sinó en aquesta 
capacitat de tergiversar de manera continuada. Vostè, senyora Jiménez, es burla, no?, 
que en alguns consells de barri hem explicat què podíem fer i què no podíem fer, i què 
hagués fet jo com a activista veïnal. Doncs, hauria agraït molt que els partits que 
estaven al Govern i els partits de l’oposició, com fan vostès, no em tractessin com si 
fos idiota i m’haguessin explicat la complexitat de les coses, m’haguessin explicat qui 
tenia competències per a una cosa, qui tenia competència per a unes altres. I en 
aquest sentit, segurament, la nostra crítica hauria sigut en allò que es mereixia al 
Govern municipal i en allò que es mereixia a les altres institucions. I segurament molts 
moviments socials de la ciutat de Barcelona hauríem fet una interlocució o una 
interpel·lació molt més directa a altres administracions, com va ser, per exemple, en el 
cas de l’habitatge, on sempre hem interpel·lat l’Estat. 

Però, a més, senyora Jiménez, és que vostè ha dit una cosa que avui crec que és 
important posar en relleu, que és molt dur tornar als vuitanta quaranta anys després. 
Però és que el seu partit amb la proposta directament de raptar nens, no?, dient que 
les persones migrants sense papers si donen els seus fills podran ser deportades 
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després del part no està tornant quaranta anys enrere, està tornant centenars d’anys 
enrere. Llavors, vostè no parli de tornar al passat, justament, quan també el seu partit 
està proposant tornar a una llei de l’avortament de 1985, que és…, bé, crec que parla 
per ells mateixos. 

L’altra qüestió aquí, per entrar en qüestions concretes dels diferents grups… Senyor 
Rodés, jo a vostè sí que el tinc per algú que és capaç de tenir un diàleg, en el tema 
dels narcopisos, ho hem dit moltes vegades, no és una qüestió d’excusar-se, qui té 
plenes competències, per desgràcia, no és Guàrdia Urbana, i, de fet, jo crec que vostè 
ho coneixen, no sé si vostè en concret, però sí el seu partit. En altres moments quan hi 
ha hagut crisis de seguretat a Ciutat Vella, i no parlo només o no principalment del 
mandat anterior, el que s’ha fet són plans conjunts Generalitat i Ajuntament per poder 
abordar la situació a Ciutat Vella, cosa que no ens ha passat; no ens ha passat en part 
perquè hem tingut un 155, això no li negaré. Però, abans del 155, també teníem 
aquesta problemàtica i va ser impossible posar-se d’acord amb la Generalitat. 

Després, vostè es queixa que no estem a sobre dels temes o del sectarisme i que ens 
han fet propostes, de fet, una de les propostes que es va fer amb el Pla d’usos era 
incorporar la possibilitat que s’instal·lessin supermercats de més de 400 metres 
quadrats, al·legació que vam acceptar i que ha suposat que ara tinguem un Lidl a punt 
d’obrir a la Barceloneta, un Alcampo al Gòtic sud i que això estigui perjudicant, 
justament, el comerç de proximitat. 

I per comentar també qüestions que ha comentat la consellera del PSC, no?, que deia 
què passa amb el solar de Mestres Casals i Martorell. Doncs, senyora Arteaga, 
justament el casal de gent gran del Casc Antic fa molts anys, no només de l’època 
convergent, sinó que dos mandats abans, del PSC, que s’estava buscant un nou 
emplaçament i vosaltres no vau tenir ni la…, o sigui, hi havia la demanda i no vau tenir 
ni la delicadesa de buscar un emplaçament. I, per tant, començarà el 2020, però 
almenys començarà. I vostè parla molt de consens, jo li preguntaria quin consens hi 
havia a fer l’Hotel Vela, quin consens hi havia a fer l’hotel del Palau, quin consens hi va 
haver a fer el Port Vell… Vostès parlen del consens amb un sector determinat, perquè, 
de fet, quan vostès governaven, la quantitat de manca de consensos veïnals que van 
tenir i plans que van tirar endavant crec que no acabaríem mai, si féssim això.  

I al conseller d’Esquerra Republicana, que, bé, en concret ha dit poques coses. 
Malauradament, li he de donar la raó a la presidenta i avui crec que, efectivament, 
segurament, Convergència és més el seu partit. Però sí que li diria que, si el sorprèn 
que un govern progressista hagi fet allò o allò altre, a mi també em sorprèn que un 
partit suposadament d’esquerra com el seu avui no hagi donat llum verd a la proposta 
del dentista municipal, avui tampoc hagi donat llum verd i hagi votat al costat dels 
veïns del Raval perquè hi hagi un nou CAP o que tingui un cap de llista que parli de 
política petita quan parlen de política municipal. I, en aquest sentit, doncs, sí, 
segurament, tenim moltes discrepàncies. 

Bé, aquí hi haurien més coses a comentar, però m’espero que em facin la rèplica. 

La presidenta obre el segon torn de paraula dels grups municipals que encara els 
queda temps d’intervenció. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Crec que si algun partit dels que més han arribat a consensos ha sigut el Partit 
Socialista, i inclús quan hem governat amb vostès hem arribat sempre a consensos i 
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hem avisat de tot el que estava passat a Ciutat Vella i vostès mai ens han escoltat, ni 
estant al grup de govern. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Només molt ràpid, només perquè el Marc ho sàpiga, això de l’expressió d’anomenar 
quibuts a aquestes cases del carrer Robador ve d’un militant de l’esquerra 
independentista de Ciutat Vella en un article de La Directa, que es diu Sabin, treballa a 
peu de Robadors, i està signat amb nom i cognom. 

Després, si no és interessant tot el que parlem aquí, si sou vuit consellers de 
Barcelona en Comú, amb més espai que ningú, potser hi teniu relació, amb el fet que 
no diguem res interessant aquí. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Solo comentar que creo que la señora regidora, Gala Pin, no sé si me ha entendido 
bien. Yo lo que decía es que, cuando usted ya era regidora de Ciutat Vella, en los 
consejos de barrio le decía a la gente que usted había llegado a ser regidora sin saber 
qué era un plan de usos y pensaba que podía cambiar muchas cosas a través de un 
plan de usos, pero luego se había encontrado con la realidad y que un plan de usos no 
podía cambiar todo lo que usted quería cambiar cuando era activista. Yo cuando usted 
era activista no me acuerdo de usted para casi nada. Cuando ha sido regidora, sí. Y 
no sé cómo puede pedir que la oposición le digamos qué es un plan de usos cuando 
tampoco nos ha permitido a la oposición intervenir en los consejos de barrio. No sé, si 
me lo quiere aclarar. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, primer dir que es passa tots els plenaris dient que no crec a districte…, m’ha 
arribat a dir en algunes vegades ingènua, adivina, que si tinc una bola de vidre i 
qualsevol cosa. Jo crec que això diu més de vostè que de mi. Sap amb el que em 
quedo?, i això jo crec que és el més important, que molts veïns m’han donat les 
gràcies, perquè, mentre vostè no els escoltava, els altres sí que els escoltàvem. I sap 
una cosa més?, que jo crec que aquestes eleccions municipals que vindran es 
demostrarà qui ha estat amb els veïns i qui no. 

La presidenta dona la paraula de nou a la regidora.  

La regidora 

Miri, senyora Barea, justament en això li dono la raó i segurament per això és possible 
que avui acomiadem com a últim plenari al grup de Partit Popular.  

Senyora Arteaga, que és l’única que ha respost, vostès estan plens de consensos. Jo 
només faig una mica de repàs de quan governàvem junts: filtrar a La Vanguardia que 
el Teatre Arnau seria un teatre infantil sense haver-ho parlat amb la resta del Govern i 
les entitats que estaven reclamant el Teatre Arnau, intentar que la Via Laietana, 8-10, 
fos un espai per a emprenedors en lloc d’habitatge social, demanar-nos que no 
canviéssim la seu de l’Associació de Veïns del Raval perquè el president era militant 
del seu partit, no sé si això exactament és consens.  

Dit això, jo sí que espero que el proper mandat els informes de la regidora ens 
serveixin efectivament per parlar del districte des de la seva complexitat i amb totes les 
mirades que hi han i no justament per fer un espectacle més de picabaralla entre 
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partits en què tots inevitablement caiem i que sí que els convido que llegeixin l’informe 
de la regidora, perquè, en aquest cas, té molta informació, com en els altres casos.  

3.  Donar compte del nomenament dels nous membres del Consell Escolar 
Municipal de Districte 

La presidenta dona la paraula a Natalia Martínez perquè exposi aquest punt. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Bona nit a tots i totes. En aquest plenari donem compte de la nova incorporació de sis 
entitats socioeducatives al Consell Escolar de Districte i de dues entitats de lleure 
educatiu de base comunitària. Això és així, fins ara no es feia així, és una novetat 
perquè tenim un nou reglament de composició, que va ser aprovat el 2008, que marca 
que hem de donar compte en aquest plenari i hem d’informar en aquest plenari 
d’aquesta nova incorporació. També és una novetat el fet de poder incorporar les 
entitats de lleure educatiu de base comunitària, que fins ara no es consideraven com a 
membres de la comunitat educativa i que, arran d’aquesta modificació, les hem 
començat a incorporar per donar-los veu. 

Llavors, faig el detall de les entitats que s’hi incorporen. Com deia, són sis entitats 
socioeducatives: l’entitat Gabella del Gòtic; l’Associació Educativa Integral del Raval; el 
Pla de desenvolupament Comunitari de la Barceloneta, específicament en el que té de 
treball en l’àmbit de formació; l’Associació Esportiva de Ciutat Vella, que és una 
associació d’àmbit de districte, i en aquest cas es renoven dues entitats que ja hi 
formaven part, que són l’entitat Esquitx, del Casc Antic, i Tot Raval, del Raval. 

A nivell d’entitats de lleure educatiu de base comunitària, avui donem compte de la 
incorporació de l’Agrupament Escolta Ermessenda, del Casc Antic, i comentar que 
estem treballant per a la incorporació d’una entitat de lleure addicional que encara no 
ens ha confirmat la seva disponibilitat i que es nomenarà en els propers plenaris. 

La presidenta pregunta si els grups volen fer-ne alguna valoració. Tot seguit, dona la 
paraula al representant d’Esquerra Republicana. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Aprofito aquest temps per respondre el que ha dit abans la Gala Pin sobre que 
nosaltres diem mentides o fake news o el que sigui. De fet, vostè mateixa li va dir a 
aquells veïns «colons»; vostè ho va dir a Illa i a Illa Robador. Per tant, aquí ja no és un 
article de La Directa, un article de no sé què; vostè es va reunir amb els d’Illa Robador 
i va dir «aquells veïns colons». Per tant, queda clar. 

La presidenta informa que s’ha donat compte d’aquest nomenament.    

4. Mesura de govern: Pla d’educació de Ciutat Vella 

La presidenta recorda els temps d’intervenció: deu minuts per al Govern i sis minuts 
per a l’oposició. A continuació, dona la paraula al Govern. 
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La regidora 

Bé, molt ràpidament perquè ho presentarà la consellera Natalia Martínez, que, de fet, 
juntament amb l’Eva Alfama són les que han fet la gran feina per presentar aquest Pla 
d’educació. 

Bàsicament aquest Pla d’educació parteix del Pla d’educació que s’havia fet el mandat 
anterior, que finalitzava el 2018, i també de la base que l’educació és un dels pilars 
bàsics per a la igualtat d’oportunitats, i aquí parlem no només de l’educació formal, 
sinó també de l’educació informal, perquè justament avui el que ens situa i el que ens 
pot permetre canviar trajectòries vitals no només és la posició social, sinó també és la 
motxilla cultural que tenim. Per això, aquest pla intenta tenir una visió holística, 
incorporar també l’educació al llarg de la vida i la perspectiva comunitària. Però, per 
explicar les mesures més en detall, ho farà la consellera.     

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Gràcies. Jo només…, a nivell de procés, com deia la Gala, no?, la voluntat era garantir 
la continuïtat en algunes de les línies que iniciava el pla anterior, que era un pla pioner 
a nivell de ciutat. I, en aquest sentit, volíem també, a part de recollir aquestes línies, 
escoltar la comunitat educativa. Per això durant l’últim any hi hem estat treballant amb 
profunditat a partir de la primera avaluació, que es va encarregar també durant aquest 
mandat, del Pla d’educació que recollia les diverses necessitats detectades i la 
priorització per part de la comunitat educativa que es feia d’aquestes necessitats.  

Bé, en aquest sentit, Ciutat Vella és un districte amb una situació educativa complexa, 
principalment pel que fa a la situació socioeconòmica de gran part dels seus veïns i 
veïnes, però també a nivell de la gran mobilitat de l’alumnat, entre d’altres. Però tenim 
moltes potencialitats; entre elles, el gran nivell d’equipaments culturals, del teixit 
socioeducatiu i la riquesa que ens aporta la gran diversitat cultural dels veïns i veïnes 
del districte. En aquest sentit, el pla recull la voluntat clara d’articular tots aquests 
recursos, processos i treballa per donar resposta al repte claríssim que tenim per 
atendre les desigualtats educatives que s’estan posant sobre la taula en aquests 
moments, no només a Ciutat Vella, sinó també a nivell de país, no?, reclamant una 
societat més igualitària en termes educatius, com ara és el cas del Pacte contra la 
Segregació, impulsat pel Síndic de Greuges, que hem signat recentment com a 
Ajuntament de Barcelona. Doncs, moltes de les mesures que es recullen en el pla van 
també en la línia d’aquest document. 

I ara sí, entrant en els eixos de treball del pla, el pla recull sis objectius i eixos de 
treball, vint-i-una línies i més de cent accions. No les detallarem totes, però sí que 
farem incidència en algunes, no? 

El primer eix és el del desenvolupament de la perspectiva comunitària en l’educació i 
l’impuls de la ciutat educadora. Aquest eix treballa en la línia de l’obertura de centres 
educatius a la ciutadania, impulsar el paper del lleure i la comunitat educativa en els 
processos educatius, dins i fora dels centres, i, en aquest sentit, s’impulsa també la 
creació d’un fòrum anual de debat per compartir l’anàlisi en matèria educativa del 
districte amb tota la comunitat.  
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El pla fa una aposta molt clara pel lligam entre cultura i educació, com deia la regidora, 
la motxilla cultural és la que determina moltes vegades les trajectòries vitals. I, en 
aquest sentit, treballar per facilitar l’accés a la cultura, però no només l’accés, sinó 
també a la producció cultural, és clau. Hi ha una línia de treball específica per al lligam 
entre els equipaments culturals del districte i centres educatius, en la línia del 
desplegament de la mesura de govern d’educació i cultura a nivell de ciutat. 

I, per últim, dins d’aquest primer eix, també hi ha una nova línia de treball, que no es 
recollia en el pla anterior, que és el treball per desenvolupar vincles entre les 
universitats, els centres de recerca i els centres educatius i altres agents educatius del 
districte. 

L’eix 2 és l’eix d’acompanyament i suport als itineraris i transicions educatives per 
combatre l’abandonament prematur. Aquest és un gran repte també a nivell de ciutat 
que fa especial incidència al districte, no?, i les accions se centren a reforçar els 
mecanismes d’acompanyament, coordinats entre tots els serveis i recursos, i explorar-
ne de nous, així com també les sinergies entre centres de formació professional i el 
Centre de Noves Oportunitats de la ciutat. 

L’eix 3 és un altre eix clau d’acompanyament a les famílies, sobretot per la gran 
diversitat que acull aquest districte. I, en aquest sentit, hi ha tres línies prioritàries de 
treball: la primera, la millora de la relació entre les famílies i els centres educatius a 
través, sobretot, del desenvolupament de programes conjunts que generin vincles; la 
segona línia, l’augment de canals de participació i reforç de vincles entre les mateixes 
famílies per fomentar la seva autoorganització; i, finalment, l’habilitació de recursos 
d’acompanyament per la seva tasca educativa.  

L’eix 4 és la millora de l’èxit educatiu des de l’equitat i l’atenció a la diversitat, i en 
aquest eix cal destacar tota la feina que s’està fent conjuntament amb el Consorci 
d’Educació per a la coordinació entre les diferents etapes educatives. I en aquest eix 
destaquem una línia de treball per a l’ampliació de les xarxes de centres públics, com 
ara és ja la recent inaugurada escola bressol del carrer Aurora, al Raval; la 
consolidació del programa del Pla de barris amb la incorporació d’educadors socials i 
tècnics d’integració social, així com també el desplegament del programa de mediació 
intercultural als centres educatius; el desplegament de diversos programes de 
promoció de l’equitat educativa, com l’impuls de les escoles per la igualtat i la 
diversitat; seguir treballant també en programes d’innovació pedagògica aprofundint 
els lligams entre els centres culturals i agents educatius del districte, i, per últim, 
desplegar i millorar l’oferta d’educació postobligatòria. 

L’eix 5 és una altra novetat, que no sé si incorporava específicament el pla anterior, 
que és la promoció de l’educació al llarg de la vida, específicament en l’etapa adulta. I, 
en aquest sentit, volem articular tota l’oferta dirigida a formació d’adults, tant en 
centres reglats com en l’àmbit d’educació no formal i en l’àmbit més comunitari, i la 
seva adaptació a les necessitats i la seva vinculació al territori. 

I, l’últim eix, l’eix 6, que és l’eix de governança. Aquí volem seguir consolidant la xarxa 
educativa territorial per articular programes, processos i recursos i els agents 
educatius que tenen presència al districte, no? Apostem per la consolidació del treball 
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amb tots aquests agents: Consorci, Inspecció Educativa, IME, ICUB i Districte, 
evidentment. I també aprofundir en la participació i el lideratge de l’alumnat en el 
disseny i el seguiment de les polítiques educatives del districte. 

Per últim, sí que agrair també les aportacions que han fet durant el procés d’elaboració 
del pla els partits, durant les dues rondes on hem tingut oportunitat d’anar compartint 
en cada moment el Pla d’educació i les diferents propostes d’accions. Comentar que 
s’han incorporat la majoria de les propostes i que potser algunes d’elles no s’hi veuen 
reflectides de manera directa en les accions, però que sí que es tenen molt presents 
de cara a l’elaboració del pla de treball. 

La presidenta agraeix l’explicació i obre el torn de paraula dels diferents grups. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Des del Partit Demòcrata posarem en valor que el primer pla d’educació de la ciutat de 
Barcelona és el Pla d’educació per l’èxit escolar 2013-2018 per a Ciutat Vella, nascut 
en l’anterior mandat convergent, fou presentat per la regidora, en aquell moment, 
Mercè Homs. Aquell Pla d’educació per l’èxit escolar va ser portat al plenari en la part 
decisòria i no pas en la informativa, com fan vostès ara mateix. Entenc que es porta a 
la part informativa perquè s’han esforçat per trobar el consens que en altres temes no 
els interessa trobar. És a dir, es confirma que sou selectius a l’hora de voler fer pactes 
o de no voler saber res de l’oposició. Podem estar molt d’acord amb aquest pla 
consensuat entre els diferents actors que intervenen en el món educatiu i els diferents 
grups polítics. És més, trobem que és un pla fet a mida amb les aportacions de tots 
adaptat als nous paradigmes actuals. El que no podem obviar és els quasi quatre 
mesos de retard que es presenta. Això, per molt consens, per moltes negociacions, 
reunions i acords que hem tingut entre tots, no ens deixa indiferents. Un altre cop 
queda palès el vostre compromís inexistent amb els ciutadans que representeu, que 
són tots, els que us voten i els que no. Hi ha fets sobrevinguts que no pas criticaré si 
no esteu a l’alçada de les circumstàncies, però l’elaboració d’un pla amb data de 
caducitat no presentat a temps per nosaltres és de suspens.  

Comenceu el 2017 a fer el diagnosi, sort que aquest document que avui presenteu no 
començava de zero, com aclariu al document, i ens trobem el 19 de març d’enguany, 
dos anys més tard, amb la presentació del Pla d’educació Ciutat Vella 2019-2023 amb 
un munt de coses sense lligar. L’evolució ens porta a descobrir nous paradigmes dins 
del món educatiu i ampliem els escenaris i actors possibles. Tot això ens enriqueix 
com a societat, i el Partit Demòcrata ho valorem moltíssim. De fet, en aquest sentit, 
sempre ens trobareu. 

D’altra banda, no entenem que no es treballi simultàniament els plans que presenteu 
amb l’òrgan de participació al qual pertanyen. Fem una mirada àmplia i transversal del 
món educatiu, i en això estem d’acord, l’educació no té edats, ni sexes, ni creences. 
Però quan ens trobem al Consell Escolar de Ciutat Vella el món s’acaba al setze anys, 
mai es parla de les matriculacions als batxillerats o cicles formatius, no hi ha 
representació dels centres d’educació especial, no es mostra l’oferta educativa més 
enllà de l’ensenyança de la franja dels zero als setze anys. Tot i que no és obligatori 
portar un nen a la llar d’infants, sí que es presenta l’oferta i demanda d’aquest servei 
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any rere any, en detriment de no fer el mateix amb les ensenyances postobligatòries. 

En l’últim Consell Escolar sí que és veritat que es van incloure diferents entitats que 
treballen dins del marc del món educatiu a Ciutat Vella, però manca aquest últim 
esforç de què us parlo: acabar d’introduir aquests actors que us heu deixat d’incloure. 
I, per això, us faig una recomanació: visiteu els centres educatius i les entitats, tan sols 
així es coneixen les diverses realitats; per tenir una visió global i encertada, s’ha 
d’escoltar tothom, i no tothom de vegades pot permetre’s el luxe de tenir la 
disponibilitat de temps per desplaçar-se aquí a parlar amb vosaltres. No podem només 
escoltar el Consorci, o les escoles representatives d’altres. El Partit Demòcrata hem 
visitat centres educatius que en quatre anys de mandat no heu anat mai.  

Ciutat Vella és un districte on el món educatiu atén diferents complexitats; això fa que 
els docents que aquí treballen acabin esgotats, tenen necessitat de recursos i, com a 
Administració, els los hem de garantir. Ciutat Vella necessita recursos no segregats 
per barris; els nens del Raval nord, Gòtic nord, Casc Antic i Barceloneta no necessiten 
menys recursos que Gòtic sud i Raval sud, com tampoc hi hauria d’haver diferències 
entre els recursos de les escoles públiques i concertades. Mentre una escola 
concertada del Raval rep els serveis de l’EAP dos cops al mes, una escola pública del 
Raval rep els serveis de l’EAP quatre cops al mes. Aquí no veig l’equitat per enlloc. 
Quan serveis socials moltes vegades deriva nens a escoles concertades, quan les 
escoles concertades tenen un índex de diversitat igual que molts centres públics del 
mateix barri. No volem segregació escolar, però segreguem recursos i no donem les 
mateixes oportunitats als infants i adolescents de tot el districte. 

El pes més gran que porten els infants de Ciutat Vella a les seves esquenes no és pas 
el de les motxilles amb llibres, el seu pes és més aviat emocional, van carregats de 
problemes que afecten el seu desenvolupament per l’entorn on viuen i per les 
situacions familiars. Aquí incloc els reagrupaments familiars tardans. Qui cuida la part 
emocional d’una societat amb canvi constant? Els centres educatius són un oasi per a 
molts infants i adolescents a Ciutat Vella, i no tan sols hem de garantir un entorn 
jugable i net a les portes dels centres escolars. Crec que hem d’anar més enllà i els 
entorns escolars també han de ser segurs, així com els carrers que utilitzen els nostres 
infants i joves.  

Com a últim punt, valorem molt des del PDeCAT que aquest pla tingui especial cura en 
l’atenció a la diversitat, ja que en el nostre districte, dels 13.062 infants i adolescents 
que estan en la franja d’edat dels zero als disset anys, el 15,8 són de nacionalitat 
estrangera, tot i que aquest 15% no reflecteixi la diversitat real, ja que un nen nascut 
aquí és català i no tenen opció a les aules d’acollida, sense pensar que aquest nen té 
una cultura i llengua diferents a la del centre on està escolaritzat.  

No m’estendré gaire més perquè, de ben segur, altres companys de diferents grups 
polítics faran la seva anàlisi del Pla educatiu de Ciutat Vella i aportaran altres 
arguments també certament interessants. 

Moltes gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 
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Voldríem entrar a analitzar aquest pla i podríem dir-los que la participació ha brillat per 
la seva absència i que vostès, com sempre fan, han visitat unes quantes persones, 
sota el seu criteri de convocatòria, i s’han oblidat de tots els altres agents de la 
comunitat que quedarien afectats per aquest pla, així com els grups de l’oposició. No 
ho farem perquè hi ha un tema superior, i és el de presentar un pla d’educació al 
darrer Ple del mandat. El Govern Colau va tard i malament. Han aconseguit fer una 
cosa que jo, amb tots els meus anys de consellera de districte, mai havia vist: 
presentar un pla per al proper mandat, ja que com no han estat capaços de presentar-
lo, per tant, treballar-lo en quatre anys. Les coses no funcionen així, no es deixen 
deures al Govern proper, ja que els avanço que no seran vostès de ben segur. 
Presentar un pla d’educació 2019-2013. 

Volem valorar aquest pla com un bon document de treball, un document d’inici de la 
discussió amb tots els agents implicats, agraint l’esforç de les persones que han 
participat i sobretot de les institucions o entitats que ho han fet, i que desconeixem 
perquè no hi han fet referència en el document presentat. 

No dubtin que el proper mandat farem un bon ús de la bona feina feta i ens servirà per 
realitzar, ara sí, un pla d’educació per a Ciutat Vella, un pla en què òbviament 
comptarem amb la seva participació, ja que creiem que el tema de l’educació és tan 
important que cal que tothom pugui dir la seva i fer-ne ús i que sigui del gust de 
tothom. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Primer de tot, constatar que el pla va tard, no té sentit presentar-lo a dos mesos de les 
eleccions i exemplifica com de malament han gestionat aquest Govern. 

El pla, tot i compartir la diagnosi i subscriure’l en el seu conjunt, es queda curt en 
alguns aspectes. Ens agrada, però com vam dir en les dues reunions, una de fa tants 
mesos que el nostre grup municipal creia que ja havien arxivat el projecte i l’altra en la 
presentació de l’altre dia, de moltes hores i que semblàveu mantenir manifestar plena 
sintonia, no hem acabat de veure reflectides les nostres aportacions. Es queda curt en 
com s’encara la desigualtat en els índexs de fracàs escolar segons orígens dels 
progenitors. Això ja ho vam parlar, vosaltres no teníeu clar el document que havia 
presentat la Secretaria d’Immigració, bé, que s’havia presentat fins i tot en la Bofill. I 
com vam dir-los, hi ha estudis públics que no s’han pres en consideració i que 
constaten la racionalització dels índexs d’assoliment del quart d’ESO. Si agreguem els 
alumnes per continent d’origen dels progenitors, observarem la següent gradació del 
fracàs: l’origen espanyol és un 10%; origen europeu, 11,3; americà, 15,5; conglomerat 
asiàtic, 17,8; filipins, 21,9; paquistanesos, 35%; un 40%, pràcticament un 41, d’origen 
gambià. Vull dir, això, jo crec que aquestes dades són terribles i cal tenir-les en 
consideració i cal que es vegin reflectides en el pla educatiu. Si no es fan polítiques 
específiques per revertir aquests nivells de gradació del fracàs escolar, el que estarem 
fent és reproduir aquestes desigualtats en el futur. Per tant, a part de parlar de territoris 
o de línies generals, hem de parlar d’aspectes específics en aquest tema. 
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També crec que, com vam indicar en el seu moment, al pla li faltava ambició, tant en 
les accions per acostar les famílies al centre escolar com la vehiculació de la llengua 
catalana com a llengua comuna a l’hora d’establir-la com a principal eina de 
socialització de moltes d’aquestes famílies, les quals la desconeixen. La participació 
de mares i pares i la seva implicació en el procés educatiu dels seus fills és 
considerada com a indicador de qualitat de l’informe PISA de l’OCDE com a factor clau 
en l’autoestima de l’alumne i el seu rendiment escolar. L’acompanyament de les 
famílies en el procés escolar i la seva participació en el funcionament dels centres són 
elements claus per a l’èxit educatiu dels fills. En aquest aspecte jo crec que també ens 
hem quedat curts. O sigui, no ho podem vehicular tot a veure com s’articulen dintre de 
les AFA, que és el que ja vam parlar, o de com el Consorci de Normalització 
Lingüística ensenya idiomes als alumnes o a les famílies. O sigui, tenim eines 
complementàries que poden fer un gran treball en aquest aspecte, com per exemple el 
voluntariat per la llengua, com per exemple la CAL (Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua Catalana), que puguin establir l’aprenentatge de la llengua catalana com a 
mitjà de socialització. I jo no sé per què no ha sortit tampoc això en el pla, entenent 
que vostès es queden curts. 

Finalment, apuntar que cal fomentar àmbits de reflexió i de debat sobre anhels, reptes, 
oportunitats i dificultats al voltant de conceptes tan importants com la identitat personal 
o el sentiment de pertinença; conceptes clau que, si volen fomentar la cohesió social i 
la interacció en igualtat d’una societat diversa i complexa, com és la nostra, cal 
abordar molt més profundament de com ho han fet. 

Bé, fins aquí. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Doncs, una mica afegir que és pla del 2019 al 23 i que és massa ambiciós per ser un 
document políticament neutre, o no polític, però agrair la perspectiva holística a què es 
referia la Gala, que és molt positiu, que es fa una bona diagnosi, que es treuen dades 
interessants i l’enfocament d’entendre l’educació al districte més enllà de l’àmbit 
estrictament escolar és un encert. 

Però també, dit això, són propostes amb una retòrica molt ambiciosa, però no li sabem 
veure la transcendència en la quotidianitat de la comunitat educativa de Ciutat Vella. 
No planteja de forma contundent, per exemple, la manca d’inversió pública a 
Catalunya, un dèficit històric, que és un dels fonaments de la desigualtat i de la 
segregació escolar. I la crítica general és aquesta, la manca de rigor en la definició de 
propostes polítiques, perquè un dels fonaments de la base de l’elaboració de qualsevol 
pla, doncs, serien les eines o els mecanismes d’autocontrol i autoavaluació, no?, les 
fites. Simplement. 

Gràcies. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Creo que todos estamos de acuerdo en que la educación, la escolarización, el éxito 
académico, los años que pasan nuestros hijos en las escuelas e institutos 
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determinarán de forma muy marcada lo que serán sus proyectos de vida en el futuro. 
En la etapa escolar no solo, obviamente, se aprenden los conocimientos, sino que uno 
se forma como persona, aprende a trabajar por los demás, a ser útil a la sociedad 
como objetivo, a trabajar en equipo, a vivir con unos valores que llevarán para siempre 
en la mochila, que fortalecerán con los años y que transmitirán a las siguientes 
generaciones. 

En Ciutat Vella tenemos un reto enorme en este sentido, por la diversidad en cuanto a 
nuestro alumnado, situación familiar, nivel de conocimiento respecto al curso que toca 
por edad, absentismo escolar, inicios y finales de curso que no coinciden con los 
oficiales –la matrícula viva–, problemas con el idioma, etcétera. En ese sentido, desde 
el Partido Popular hemos propuesto que este Plan de educación cuatrienal tenga en 
cuenta cuatro puntos que nos parecen esenciales para ir en la buena senda.  

Uno es darle la importancia que tienen las actividades extraescolares como 
complemento y refuerzo del currículo escolar para la formación integral de los 
alumnos. Las actividades extraescolares, en especial las deportivas, fomentan valores 
como el trabajo en equipo o los hábitos saludables. Lejos de suponer una gran 
inversión, como sí que nos habían dicho, en cualquier patio de colegio se puede 
habilitar una pista de baloncesto o de futbol, lo que sí hay que tratar es que ningún 
alumno se quede sin poder participar de esas actividades por falta de recursos 
familiares.  

Priorizar la lucha contra el absentismo escolar como instrumento ineludible para atacar 
el fracaso y el inicio en el consumo de drogas, prácticas poco recomendables de 
socialización entre los más jóvenes. El absentismo escolar es la antesala de 
comportamientos mucho más complicados, y este Distrito tiene que apostar sin 
complejos por la figura del agente tutor dentro de la Guardia Urbana para frenar el 
absentismo escolar y advertir sobre el consumo de drogas, sobre el acoso entre 
escolares y la ciberdelincuencia para evitar el mal uso de las nuevas tecnologías.  

También hay que potenciar, libre de ideologías y de sectarismos absurdos, el uso y 
aprendizaje por igual de las dos lenguas oficiales: el castellano y el catalán. El mundo 
es muy grande y a nuestros hijos tenemos que ampliarles los horizontes, no 
limitárselos seccionándoles partes de su cultura. De hecho, el objetivo del Partido 
Popular es una educación trilingüe: en castellano, catalán e inglés, y apostar por un 
cuarto idioma. Lo que ya hay es a todas luces insuficiente y no sirve reforzarlo, sino 
que hay que replantearlo. 

Y, por último, dar un grandísimo protagonismo al STEM: ciencias, tecnologías, 
ingeniería y matemáticas. A nadie se le escapa que el 75% de las profesiones del 
futuro aún no existen o se están creando, pero sabemos que la mayoría estarán 
relacionadas con el STEM. Ningún colegio puede prescindir de esta realidad que se 
nos viene encima a pasos agigantados. No hablamos de impulsar programas, en este 
sentido, hablamos de implementar el STEM en todos los centros educativos del 
distrito, tanto públicos como concertados. 

Esas son las aportaciones que hemos realizado desde el Partido Popular y 
lamentamos que no estén recogidas en su debida manera. 
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Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, primer de tot, agrair la presentació d’aquesta mesura i el diàleg que han mantingut 
amb el nostre grup per dur a terme aquest pla. Aquest pla, tal com els han explicat els 
altres partits polítics, es comença a avaluar en el segon semestre del 2017, i vostès 
avui presenten el pla a pocs mesos d’acabar el mandat. Quin són aquests motius? 
Potser el que haurien d’haver fet és presentar un pla molt abans, perquè, com ja s’ha 
dit, vostès sabien que aquest pla acabava el 2018. Molt coherent no és presentar-lo a 
tres mesos d’acabar el mandat, tenint en compte que aquest pla involucrarà tres 
mandats diferents. I han perdut el temps i l’oportunitat d’anar més enllà. Perquè això 
és un document de treball, però les propostes haurien de ser més concretes, però 
entenem que volien arribar a un consens i per això han presentat un document on tots 
ens sentim còmodes. 

Tot sabem que l’educació és una eina per garantir la igualtat d’oportunitats, i és per 
això que trobem necessari que aquest Ajuntament, com s’ha fet en altres mandats, 
s’involucri per tal que tots els ciutadans del districte puguin formar-se al llarg de la vida, 
en educació formal, informal, obligatòria, postobligatòria, idiomes i qualsevol altra eina 
que es pugui fer un taller o un curs. De fet, un dels motius d’aquest pla és entendre 
que l’educació no només s’ha de centrar en el que passa a l’escola, sinó el que passa 
en tots aquells espais on es fan activitats educatives. El segon motiu és la importància 
de treballar en xarxa i d’involucrar tots els agents. I el tercer, corresponsabilitzar-nos 
tots que aquest pla es dugui a terme. 

També podem observar diferents dades que són útils per conèixer la realitat del 
districte, però no s’especifica ni per barris ni concretament les dades per escoles. Això 
no és estigmatitzar ni les escoles ni el barri, sinó fer una aproximació més realista a les 
necessitats de cada barri i de cada escola. Perquè, aquest pla, i els problemes que 
tenim, que són problemes de salut mental, segregació i altres tants, hem de ser 
capaços de donar resposta a les escoles, als pares, a les mares i a tothom que es faci 
responsable tant dels infants com dels adults. 

El diagnòstic que vostès fan és ben conegut per tota la comunitat educativa. En tots 
els consells escolars del districte, però també el de ciutat, es parla de la situació de 
Ciutat Vella. I són queixes reiterades des del primer consell fins ara, es repeteixen 
totes per igual, i les solucions no han arribat. Això és el que ens preocupa, perquè si 
tenim un òrgan, com és el Consell Escolar, i no se li fa cas, no entenem per què 
presenten avui un pla com aquest sense tenir el consens de tots.  

Des de Ciutadans compartim amb vostè els principis rectors i els objectius. Bé, crec 
que els compartim tota l’oposició. Aquest pla ha de ser l’eix vertebrador de totes les 
polítiques educatives, totes, i hem de tenir en compte que l’Ajuntament no té gaires 
competències, però sí que forma part del Consorci d’Educació en un 40%. I actualment 
el Consorci ni està ni se l’espera. 

Com es faran seu el pla les entitats i les diferents comunitats educatives si el Consorci 
no s’hi implica? Aquest pla ha de ser suficientment flexible per tal que la realitat, que 
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sempre supera la planificació, es pugui encabir en accions i mesures a mesura que 
vagi passant el temps. Per això creiem que totes aquestes mesures haurien d’estar 
més detallades i amb la possibilitat d’anar incorporant dia rere dia més propostes 
noves per donar solucions. 

La importància d’aquest pla són els elements que tracten d’establir sinergies entre tots, 
la comunitat educativa formal, la no formal, la cultura, l’esport i, fins i tot, el comerç. És 
important involucrar-hi a tots. 

Els temes que creiem prioritaris des de Ciutadans són l’acompanyament de l’alumnat i 
de les famílies, que ara no es fa del tot; entendre l’educació com un element present al 
llarg de tota la vida i de proximitat, equitatiu, intercultural i amb una perspectiva de 
gènere, tenint en compte que l’esport és un element molt important i que hi ajudaria, a 
través de les activitats esportives, i no deixar nens sense beca per poder fer activitats 
esportives en els centres esportius; enfortiment de la xarxa educativa del districte, però 
també la dels voltants, no ens hem de centrar només en Ciutat Vella, sinó en els barris 
que són «colindants» a Ciutat Vella; millorar l’oferta educativa postobligatòria, ja que a 
Ciutat Vella hi manca; garantir la igualtat d’oportunitats, que no està garantida en tots 
els centres, i millorar l’entorn dels centres educatius, ja siguin públics, concertats o 
privats, perquè és molt important l’entorn en tots aquells aspectes en què puguin ser 
els infants protagonistes. 

I ja, com a petició extra, ens agradaria que ens facilitessin per escrit i de manera 
detallada el pressupost detallat dels anys 2016, 2017, 2018 i la previsió del 2019, que 
s’implantarà en aquest districte tant en centres d’educació formal com informal, i també 
conèixer els indicadors de les accions que es volen dur a terme. 

La presidenta agraeix les intervencions i dona la paraula de nou al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Primer de tot, agrair el consens en les grans línies del pla que la majoria de forces 
polítiques han mostrat. Desmentir dues coses, principalment a nivell de participació. 
Els grups polítics –i ara em dirigeixo a la senyora Arteaga, del PSC– han tingut dos 
moments, dos trobades de debat on s’han explicat tant els objectius inicials com les 
propostes d’actuació finals. Si vostès no han volgut fer aportacions finals i han rebutjat 
el document al final del procés, nosaltres ja no hi podíem fer més. La resta de grups, 
fins i tot el PP, doncs, ens ha fet arribar propostes per escrit que, tot i que la senyora 
Elisabeth ha comentat que no s’hi han incorporat, estan totes recollides. I desmentir 
també el que comentaven molts dels grups que hi han accions, propostes que no s’han 
acabat de recollir. La majoria estan recollides, hi ha algunes –i ara em dirigeixo al 
conseller d’Esquerra– que potser, pel seu nivell de detall, passaran a la concreció de 
l’operativització del pla i del pla de treball, que comencem a partir d’ara mateix. Però 
vostè pot veure, i de fet ho ha dit, que l’esperit de les propostes està recollit. 

Bé, a partir d’aquí, els plans d’educació pensem que han de ser plans d’educació de 
llarg termini, que han de servir per articular línies de treball de tots els agents. Hem de 
posar-nos totes a lluitar contra la desigualtat per poder generar totes aquestes 
oportunitats. Posar també en valor la incorporació de la perspectiva intercultural i 
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l’atenció a la diversitat com un dels principis rectors, que penso també que tots els 
grups hem recollit, i la importància també en l’aprofundiment de la perspectiva 
comunitària, no?, no només formal per poder seguir construint la ciutat educadora del 
futur. I refermar l’aposta per l’educació pública, l’educació pública de qualitat i 
innovadora que esperem que totes ens trobem per poder desplegar els objectius dels 
propers anys. 

La presidenta dona les gràcies per la intervenció i obre el segon torn de paraula dels 
grups de l’oposició.       

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Només dir que no només podem partir de la mirada en l’escola pública; Ciutat Vella té 
una forta demanda, tant la pública com la concertada. Ho he dit abans, molta escola 
concertada arreplega molts d’aquests nens, infants que deriva serveis socials, amb la 
qual cosa no em quedaré només amb la mirada d’una escola pública per molt que el 
vostre grup la defensi. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Per a la companya, que hi ha nacionalitats com la francesa, l’espanyola, l’anglesa que 
són de tarannà imperialista, que sempre són monolingües o la majoria de gent és 
monolingüe, i vosaltres li aneu dient a la gent bilingüe, que és la majoria del planeta, 
bilingüe com a mínim, vostè que només parla una llengua aquí socialment ens ve a dir 
a nosaltres que hem d’aprendre més llengües i no sé què. És surrealista. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, solo comentar… Sí que es verdad que los puntos que desde el Partido Popular 
propusimos que se incluyesen en el plan están nombrados, pero nombrados no es 
concretados. Y una cosa que se nombra… O sea, no es lo mismo decir que tengo 
pensado hacer algo que se va a hacer algo; la cosa cambia bastante. Entonces, todos 
los puntos que he comentado son puntos que a lo mejor han pasado muy de pasada, 
pero que no están realmente bien recogidos. Creemos que han tenido mucho tiempo 
para hacer un plan de educación concretando las medidas y apostando por 
concretarlas y por dar un calendario, un presupuesto, algo más concreto donde 
podernos coger. Nos da la impresión que nos han querido colar en el último minuto de 
partido este plan, y yo creo que eso es jugar con la educación. 

Gracias. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Només confirmar que el pla no està dirigit només a l’educació pública, que 
efectivament hi ha una aposta específica per l’educació pública, però que hi han 
moltes mesures que afecten també i que tindran repercussió en l’escola concertada, i 
efectivament reconèixer el paper social que fa tota la concertada de Ciutat Vella, des 
d’aquí. 

I l’altra, com deia abans, eh?, l’operativització del pla aterrarà moltes de les mesures 
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que cal concretar tant sigui a nivell de centre educatiu, de barri específic, de detall de 
programa específic. Però, evidentment, com ja totes vostès han dit, l’esperit de totes 
les propostes que han proposat està recollit en les línies principals del pla.  

C) Part decisòria 

1. Medalles d’Honor 2019 

La presidenta explica que, com sempre es fa, des del Districte s’intenta proposar una 
persona i una entitat rellevants mereixedores d’aquesta Medalla d’Honor. Comunica 
que, en aquest cas, pràcticament hi ha unanimitat, excepte la CUP, però, tenint en 
compte que la CUP mai dona suport a aquestes accions, considera que es pot dir que 
s’atorguen per unanimitat a Alfons Solà, fundador de la Unió de Botiguers de Sant 
Pere Més Baix, que avui lamentablement no ha pogut assistir, i a El Mirador del 
Immigrante.  

Com a formalitat, obre el torn de posicionament de vot dels grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Posicionament nomes?  

La presidenta aclareix que disposen d’un minut per fer el posicionament de vot i els 
comentaris que creguin convenients. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Bé, doncs, a favor de les dues medalles. I jo parlaré per l’Alfons, molt content per 
l’Alfons, no? Abans parlàvem d’amor, i crec que això és el que desprèn l’Alfons pel seu 
barri. I, això, enhorabona per a l’Alfons.   

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Bé, jo a l’Alfons moltes felicitats i a El Mirador del Immigrante, doncs, (la consellera 
dóna lectura a unes paraules en urdú no transcrites en aquesta acta). 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Felicitar els dos. Jo crec que no hi ha res a afegir-hi. L’Alfons Solà és un lluitador pel 
barri, amb els comerciants, amb els veïns i en la situació que en aquest moment hi ha 
al barri. I a El Mirador del Immigrante, igualment, felicitats. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla  

Tan sols dir que ambdós atresoren les qualitats necessàries per rebre aquest guardó, 
que és l’intent de construir una política cívica comuna i, a més, cal, tant Hamwatan 
com l’Alfons Solà, posar en valor que aquesta voluntat de construcció, d’interacció, de 
crear xarxes l’han mantingut any rere any durant molts anys. I, per tant, durant 
dècades, i això és doblement meritori. I jo estic especialment content pels dos. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra  
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N’hi ha una que molt bé, els valors que es diuen, doncs, amb els valors que es diuen, 
no amb un tros de xapa…, no ho sé, vull dir; amb els valors que es diuen, molt bé.  

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, nada, solo que felicidades a los dos y que el distrito está lleno de entidades y de 
personas que merecen cada año estas medallas y muchas más. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, felicitar tots dos. I jo crec amb la ressenya que llegirà la presidenta és més que 
suficient. Però m’agradaria felicitar-vos i donar-vos les gràcies per tota la feina que feu 
dia rere dia en el districte. 

La regidora 

Bien, felicitar también a los dos, el Alfons, que hoy no está aquí, pero que es alguien 
que creo que hace muchos mandatos y hace muchos años que trabaja, justamente, 
por mantener vivo el tejido comercial del Casc Antic, del barri de la Ribera, no solo 
desde la óptica comercial, sino también desde la óptica comunitaria. Y al Javid de El 
Mirador del Immigrante no solo felicitarlo, sino también agradecerle el trabajo de todos 
estos años, también la labor que desempeña el Mirador en el barrio, justamente como 
un actor dentro de esa diversidad que hay en la ciudad, una diversidad que tenemos 
que poder visibilizar más y es necesario también, justamente, el trabajo de El Mirador 
del Immigrante. Y también la petición, ¿no?, de que esta medalla sirva justamente 
para que pueda haber una mayor colaboración entre las instituciones y los diferentes 
actores y el Mirador para que esta diversidad sea más visible y para que trabajemos 
por una ciudad cohesionada, como ya se hace desde el Mirador y otras muchas 
iniciativas. 

La presidenta llegeix les ressenyes que han redactat per a aquestes medalles.   

«Alfons Solà, fundador de la Unió de Botiguers de Sant Pere Més Baix, va néixer el 
1951 a Barcelona, va anar a l’Escola de l’Oratori, actualment Sant Felip Neri, i va 
estudiar economia a la Universitat de Barcelona. Després de la mort del seu pare, el 
1971, va agafar la direcció de l’empresa familiar, Color i Pintura Solà, empresa de més 
de sis generacions; la botiga tenia dues seus: una a Sant Pere Més Baix, 39, 
actualment a Mestres Casals i Martorell, 20, i una altra a Gran de Gràcia, 105, 
actualment al carrer Astúries, 18. El 1980 va crear la Unió de Botiguers de Sant Pere 
Més Baix, amb la Unió van perseguir la millora comercial de la zona, la integració de 
les persones que hi formaven part i la promoció del carrer. Es van començar a fer 
curses, es va fer un programa de ràdio, cursos amb la Cambra de Comerç per millorar 
el coneixement dels botiguers, etcètera, i, el més important, fer la reforma del carrer. 

»Després va començar a formar part de l’Associació de Santa Caterina Veïns i 
Comerciants del Mercat i del Barri i de l’associació de veïns. La seva motivació per 
crear i formar part d’aquestes associacions ha estat preservar la vida de barri i el 
comerç de proximitat davant el decreixement de l’activitat econòmica popular que s’ha 
donat a la zona. A part d’això, va fundar els Bombers Voluntaris Forestals i és patró de 
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la Fundació Viver de Bell-lloc.» 

«El Mirador del Immigrante. El Mirador del Immigrante és un diari editat en urdú i amb 
una pàgina en català i castellà, de publicació quinzenal, que té l’objectiu d’informar la 
població paquistanesa que viu a Catalunya sobre l’actualitat barcelonina, catalana i 
paquistanesa. Està concebut com a eina per explicar la nova realitat amb què es 
troben les persones paquistaneses quan arriben a Catalunya, com també esdevenir 
font d’informació sobre notícies del país d’origen i notícies diverses. 

»Està en format imprès i digital i es reparteix per Catalunya i altres punts de l’Estat 
espanyol. Té la seva seu a una copisteria al carrer Arc del Teatre, al barri del Raval. El 
Mirador del Immigrante celebra aquest any el seu vintè aniversari. Va ser fundat per 
Javid Mughal, que va néixer a Lahore el 1961, periodista que va arribar a Barcelona el 
1992 escapant del Govern militar de Ghulam Ishaq Khan, successor de Zia-ul-Haq, ja 
que ell treballava al diari Musawat Daily durant el mandat de Benazir Bhutto. 

»Durant quatre anys va estar treballant de cambrer a Sitges i va ser on va aprendre a 
parlar català i castellà. El 1996 va començar a treballar de vigilant de pàrquing a 
Barcelona i va ser durant les nits de vigilància quan va fundar El Mirador del 
Immigrante, el 1999.» 

Tot seguit, convida els senyors Javid Mughal i Eduardo La Vega a dir unes paraules. 

El Sr. Eduardo La Vega (en nom de l’Associació d’Amics Arc del Teatre)  

(La intervenció no s’ha enregistrat.) 

El Sr. Javid Mughal (en nom d’El Mirador del Immigrante) 

És una alegria també per a mi quan compleix vint anys El Mirador. En estos veinte 
años ha conocido mucha gente, en el barrio, y era siempre la alegría y el respeto con 
la gente que me ha dado las dos medallas en sus ojos, que siempre me ha dado una 
fuerza a seguir adelante. Y es un orgullo estar en la ciudad que vives que te avalan tu 
trabajo. 

Esta medalla seguramente me da una fuerza y me da razón que aquel trabajo que he 
empezado hace veinte años de hacer puente entre culturas realmente era un camino 
correcto y ustedes me dan razón. 

Muchas gracias. 

La presidenta informa que queda aprovat aquest punt de les medalles d’Honor i que a 
la tardor, segurament, hi haurà el gran acte al Saló de Cent com cada any. 

2. Canvi de denominació del carrer Almirall Aixada pel de carrer Emília Llorca 

La presidenta informa que, en aquest punt, el Govern té set minuts d’intervenció i els 
grups de l’oposició, quatre. Comunica que hi ha dues paraules demanades per part del 
públic, que intervindran després de les intervencions del Govern i dels grups de 
l’oposició.  
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La regidora 

No puc negar que fa especial il·lusió aquest canvi de nom pel reconeixement. En 
realitat el que ens faria il·lusió crec que a totes és que l’Emília encara estigués entre 
nosaltres. Però crec que es mereix aquest reconeixement i que la Barceloneta també 
ens mereixem tenir un carrer de l’Emília Llorca.  

Malauradament, malgrat que emocionalment és un dels moments per mi importants 
del mandat, no he tingut temps de preparar-m’ho, llavors, en aquesta primera 
intervenció, per a aquells que no la coneixien, llegiré un text que vam escriure quan va 
morir des de l’associació de veïns que deia: «Nadie conoce el nombre de la gente que 
realmente ha hecho funcionar a los movimientos sociales de la historia. Parte de la 
técnica de despojar de poder a la gente consiste en asegurar que los verdaderos 
agentes de cambio salen de la historia, se borran. Así pues, es preciso distorsionar la 
historia y hacer como si todo hubiera sido fruto solo de grandes hombres.  

»L’Associació de Veïns de l’Òstia, que Emília Llorca va fundar cinc anys abans de la 
seva mort, no sabíem què més es podia dir sobre l’Emília, ens semblava que s’havia 
escrit ja molt, no podíem dir res de nou que generés interès per a algú que no l’hagués 
coneguda mai ni sabés de la seva existència i lluita fins a llegir aquest article. Perquè 
l’Emília Llorca era una dona comuna, i aquest era el seu tret més important. I dones 
comunes com l’Emília viuen en una comunitat i necessiten d’aquesta com a condició 
imprescindible de la seva forma de vida i un espai en què tots i totes som iguals amb 
les nostres diferències i que és de tots i de totes perquè el cuidem dia a dia. 

»Emília encarnava la comunitat, aquella en què la gent es solidaritza i es preocupa els 
uns pels altres, des de la qual es comparteix i es construeix el barri on poder i voler 
viure. Poder viure perquè dones comunes com l’Emília encarnen la tendresa de la 
justícia col·lectiva. I és així com en un barri com la Barceloneta poden ser les 
impulsores d’una lluita d’anys contra els plans especulatius de l’Ajuntament, de 
victòries de batalles que semblaven perdudes, com la que es porta dia a dia a la 
Barceloneta contra el pla dels ascensors, a hores d’ara políticament mort, i les seves 
variants. 

»Amb la seva mirada i acció justa i tendra agiten la intel·ligència col·lectiva en contra 
de les injustícies generades per les desigualtats socials o la cobdícia dels que, com en 
la rondalla dels pescadors, només pensen a tenir més vaixells i alhora exerceixen cada 
dia de guardianes de l’esperit de la festa major d’un barri per regalar-ho com un gest 
sense importància fruit del treball quotidià i garant de l’enfortiment d’una comunitat 
castigada per la indústria del turisme. 

»Dones comunes com l’Emília tenen el carisma per fer que, quan marxin, ningú no 
deixi de lluitar. Són tan comunes que segurament molts de nosaltres mai no havíem 
conegut ningú tan especial. I és gràcies a aquestes persones comunes amb les quals 
els barris es construeixen dia a dia per a tothom.» 

Això és l’article que vam fer quan la seva mort. Creiem que el barri de la Barceloneta 
es mereix tenir l’Emília, recordar-la en un dels seus carrers. Per mi va ser com la meva 
mare política, en el sentit més amorós de la paraula. I justament crec que evidencia 
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que les dones han sigut moltes vegades el motor de canvi invisible i dones que, 
justament, no buscaven protagonisme, com sempre diu l’Antonio, i que no eren 
importants, però ho eren molt perquè ens configuraven a totes. 

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

El Sr. César Martínez López 

Amb aquesta iniciativa es vol fer un reconeixement a l’Emília Llorca, o Emiliona, com 
era coneguda. I era d’esperar que l’actual Govern proposés un reconeixement més 
enllà de la placa que ja existeix al barri de la Barcelona en el seu record. Però val a dir 
que portar la iniciativa de posar-li el seu nom a un carrer del barri, presentada ràpid i 
corrents, en l’últim Ple del mandat, ha destapat una falta de consens veïnal al 
respecte. 

Si bé ens trobaran al costat quan es tracta de treure militars dels nostres carrers i 
especialment quan es substitueixen pel nom de dones, no ens trobaran inflamant les 
diferents sensibilitats del barri, per la manca de consens i, ho repeteixo, a última hora. 

Potser tenen assumit que és l’última oportunitat per imposar un d’aquests gestos que 
tant els agrada fer per acontentar els seus, quan en els temes importants ens hem 
cansat d’escoltar en audiències i consells de barri veïns i veïnes com li deien que no 
servien, que no sabien i que no han pogut fer la feina per a allò que han estat escollits. 
Que el «sí que es pot» només feia referència als simbolismes.  

A la Barceloneta es podria haver plantejat un procés participatiu, ja que n’han fet 
bandera, dels canvis de noms de carrers que tenen noms de militars per noms de 
dones, i així consensuar quin carrer ha de portar el nom d’Emília Llorca, quin ha de 
portar, potser, el nom de sor Genoveva o la mateixa Antònia Vilàs que, al tenir un jardí, 
ningú viu al carrer d’Antònia Vilàs. 

Aquesta proposta, que, en un altre context i amb un procés de participació consensuat 
i transparent al darrere, hauríem votat a favor, avui i amb aquestes condicions, no la 
podem votar a favor. 

La presidenta constata l’abstenció del Partit Demòcrata. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

La companya i veïna Emília Llorca sempre ha sigut un referent per a la Barceloneta, 
sempre ha sigut una lluitadora, una dona que sempre ha sigut al carrer, que estava al 
peu del canó, que la recordem molt pel carrer Pescadors, aquí hi han veïns que avui 
estan aquí davant del carrer Pescadors. Personalment, per mi ha sigut sempre una 
referent, he après molt de l’Emília Llorca i les primeres paraules que vaig fer a una 
manifestació pel pla d’ascensors va ser perquè l’Emília m’ho va dir i aquí jo vaig 
començar el meu moviment veïnal. 

I també volia aprofitar per recordar que hi ha molta gent que també es mereix tindre un 
carrer, com l’Oriol Badell, el mossèn Pau, l’Antonio, el Jaume Garcia, que va ser també 
fundador de l’associació de veïns. Però, senyora regidora, abans de parlar dels altres 
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partits, s’ha de mirar una miqueta el melic i veure que aquesta proposta, que va tard, 
malament i tard, no és el moment al final del mandat, hauria d’haver-hi un consens 
veïnal, un consens de tots.  

A nosaltres ens costa molt poder votar a favor d’aquesta proposta, ja que els veïns 
s’han assabentat per una notícia a La Vanguardia, una notícia que avui ha sigut 
presentada a La Vanguardia i s’han assabentat d’aquesta manera. No ve d’un 
consens. Jo crec que es podia treballar molt més.  

Em fa molt de mal, la veritat, perquè per mi l’Emília ha sigut un referent, però votarem 
en contra d’aquesta proposta.     

El Sr. Marc Borràs i Batalla  

Des d’Esquerra Republicana compartim plenament la voluntat del Govern municipal de 
batejar un espai públic a la Barceloneta amb el nom de l’activista Emília Llorca. No 
obstant, tenim la impressió que el seu Govern pretén posar-li el nom a un carrer de la 
Barceloneta a tota costa, de pressa i corrents, en l’últim mandat, ara que ja s’acosten 
les eleccions. 

Tot va tard i malament, com sempre. El carrer de l’Almirall Aixada ha estat triat per la 
seva proximitat al carrer de Pescadors i perquè no s’han atrevit a canviar la 
denominació d’aquest carrer, el que realment vincula a la senyora Llorca. 

Dit això, per motius històrics, hauria estat més lògic canviar la denominació dels 
carrers de l’Almirall Churruca o de l’Almirall Barceló, ja que tots dos van ser posats 
durant la postguerra, el 42, en honor de personatges sense cap vinculació amb 
Catalunya i amb un passat militar dubtós. Però no eren carrers cèntrics. Per això no 
han volgut escoltar la proposta de donar el nom d’Emília Llorca a un nou espai públic 
del barri, que podria trobar-se entre els espais creats arran de la construcció dels 
equipament de la nova bocana del nord del port.  

No entrarem, però, en polèmiques nominalistes; es tracta d’un canvi que obeeix a 
raons polítiques que voldran justificar sota l’aparença de raons ciutadanes. En cap cas, 
però, aquest canvi de denominació és equiparable als canvis de noms dels antics 
carrers de l’Almirall Cervera o de Sant Domènec del Call o de Secretari Coloma, 
darreres modificacions del nomenclàtor. 

Des d’Esquerra, creiem que a la Barceloneta li falten noms de dones i especialment de 
dones que hagin treballat pel bé del barri, com és l’Emília Llorca. I creiem que la 
mateixa Emília mereix formar part del nomenclàtor de la Barceloneta, i per això no ens 
hi oposarem. No obstant, no podem estar-nos de lamentar que, un cop més, aquest 
Govern ha fet les coses malament, ha enfrontat veïns entre veïns, no ha mediat en 
absolut i ha creat una nova polèmica innecessària que ha acabat per dividir encara 
més un teixit associatiu i participatiu del barri, i això no fa bé a ningú, absolutament a 
ningú, de debò. 

El fet que, tot i que no s’hagi votat encara si se li concedeix o no el carrer a l’Emília 
Llorca, però, en canvi, ja hi hagi un vídeo penjat on es fa públic això, o una notícia a La 
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Vanguardia, com bé deia l’Oriol, en què… –home, el vídeo l’heu fet vosaltres, Gala, si 
no ho saps…–, jo crec que deixa bastant de desitjar.    

La presidenta constata que el vot d’Esquerra Republicana és abstenció.  

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra  

Nosaltres estem al·lucinant bastant, perquè els militars a què us referíeu, Andrea Doria 
o almirall Churruca bombardejaven la Barceloneta, eren portaavions feixistes que 
bombardejaven… Sí, però que uns grups catalanistes, uns grups progressistes no 
vulguin el nom d’una veïna, substituir un militar per un nom d’una veïna…, que no em 
diguin conflictes de barri, que és el peix que es mossega la cua, els conflictes ja hi són 
i sempre hi seran. Ho trobem al·lucinant.  

Votem positivament, com no pot ser d’altra manera, i tant de bo traguéssiu la tanca del 
Port Vell, si li fem un homenatge, i tant de bo…, bé, moltes altres coses, ja que ens 
emocionem, doncs, amb emoció. Però estic al·lucinant que es voti negativament o 
s’abstingui davant d’això, no? 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Desde el Partido Popular no podemos estar tampoco de acuerdo. Obviamente no 
porque pensemos que Emiliona no merezca que se le dedique un espacio en la 
Barceloneta, sino por el nulo consenso con los vecinos y porque no creemos que se 
tenga que usar el nombre de Emiliona para dividir al barrio. Eso no es bueno. 

Ya cambiaron Almirante Cervera por Pepe Rubianes en contra de los vecinos de la 
Barceloneta y, por supuesto, de los setecientos familiares del almirante. Y, 
desafortunadamente, la alcaldesa Colau dijo que era porque era un facha, cuando el 
almirante murió antes de que el fascismo existiese. Feo para el almirante y feo para 
Pepe Rubianes. Vamos, que hicieron el ridículo. Los únicos que votamos en contra y a 
favor de la lógica y la coherencia y los vecinos de la Barceloneta y a favor de la 
memoria histórica fuimos Ciudadanos y el Partido Popular. No sabemos si para 
ustedes el almirante Aixada también fue un facha, yo esto no lo sé. Es muy probable 
que sea así, ya que para ustedes un facha es cualquiera que no piense como ustedes. 

Creemos, sinceramente, y nos duele, nos duele mucho, que estén utilizando el nombre 
de Emiliona, a quien yo también conocí y con quien yo también hablé muchísimo, de 
forma electoralista y, encima, en contra de la opinión de los propios vecinos de la 
Barceloneta, lo que implica usar su nombre para dividir al barrio. Yo creo, por todo lo 
que la llegué a conocer, que no le hubiese gustado nada que usasen su nombre para 
dividir a los vecinos. 

Así que, desde el respeto y el cariño hacia la Emiliona, hacia su familia y hacia sus 
amigos, votamos en contra de este cambio. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 
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Bé, jo no vaig poder tenir el plaer de conèixer la senyora Emília Llorca; m’han parlat 
molt bé d’ella, i avui amb les paraules de la regidora també he sentit una miqueta el 
que m’han explicat d’ella. I crec que aquesta no és la manera d’homenatjar-la, ni la 
seva feina ni la seva trajectòria. Tampoc la manera de canviar el nomenclàtor. Primer 
es parla amb els veïns d’Almirall Aixada, després amb els veïns de la Barceloneta i, ja 
després, el consens polític. Però això no ha sigut així. És més, sempre vostès parlen 
de processos participatius, però en aquest cas no. I em sap molt de greu haver de dir 
que votarem en contra. Però, si volien homenatjar-la, crec que hauria sigut més 
encertat poder arribar a un consens amb tots els veïns i amb totes les forces 
polítiques. 

La presidenta agraeix les intervencions. Tot seguit, dona la paraula a l’Associació de 
Veïns de l’Òstia. 

La Sra. Maria del Pino Suárez (en nom de l’Associació de Veïns de l’Òstia)  

En nombre de vecinos de la Barceloneta y de la Asociación de Vecinos de la Òstia 
estamos muy satisfechos porque por fin la Emília tendrá una calle en el barrio a su 
nombre. También estamos muy satisfechos porque, por primera vez, el barrio tendrá 
una calle dedicada a una mujer, que, aparte de no haber ninguna, en la ciudad de 
Barcelona muy pocas calles están dedicadas a nombres de mujeres. 

Quiero decirles a los partidos que ahora han hablado que hace mucho tiempo que 
estamos detrás, o sea, los vecinos de la Barceloneta, en conseguir esta calle para la 
Emília y que hemos recogido muchas firmas que se han presentado al consistorio. O 
sea que no es nada nuevo.  

Queremos dar las gracias a la CUP por haber apoyado la iniciativa. Y, bueno, decirles 
que no entendemos, por otro lado, los vecinos a los partidos que ahora han hablado 
con que no se ha hablado con tiempo; o sea, me parece pura demagogia, lo que 
dicen. En la Barceloneta se ha puesto un nombre a una persona que vivió en el barrio 
ocho años, que no se implicó para nada en la vida de la Barceloneta, del barrio, ni en 
las movilizaciones, y, sin embargo, no nos consultaron a los vecinos si estábamos de 
acuerdo o no con que a la calle esa se le pusiera el nombre de esa persona. Sin 
embargo, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. 

Emília era una mujer sencilla, no era de ningún partido, no era ni de Esquerra 
Republicana, ni del Partido Socialista ni del PDeCAT; o sea, simplemente era una 
mujer de barrio, una activista vecinal, que lo único que le importaba era el bienestar 
del barrio y hacer mucho mejor la vida de sus vecinos. Por lo tanto, es algo que no 
entendemos, la posición de los partidos, cuando hace mucho tiempo que estamos 
detrás de ello. 

Yo quisiera compartir un poco mi intervención con Mari Luz, que es de la Comisión de 
Fiestas de la calle Pescadors, a la que la Emília también estaba muy unida.  

La Sra. Mari Luz (en nom de la Comissió de Festes del carrer Pescadors) 

Bona nit. Bé, com ningú, jo coneixia molt l’Emiliona. Per mi era com una germana o 
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més, ella i la seva família. Ella deixava el seu marit i els seus fills menjant quan una 
persona venia amb un problema. Ho deixava tot. Ha lluitat pel barri com ningú. Aquest 
senyor que li han posat a Almirall Cervera jo no el conec, el conec per la tele, però no 
pel barri, perquè no l’he vist mai ajudar el barri. I ella es treia el davantal, anava amb 
xancletes, que li queien i tot, i anava i cridava «Baixa, Mari Luz», vinga, cap aquí, cap 
allà… Anaven fins a les onze de la nit, hi havia un problema, allà estava ella; hi havien 
manifestacions pels pisos, que van passar «lo seu», i abandonava inclús fins a…, 
abandonar no, però deixava la seva família menjant, perquè, clar, la seva família 
també l’ajudava i li consentia tot això, perquè ella sentia això pel barri. I que ara 
vosaltres voteu que no, amb un senyor que no és del barri, que no ha fet res pel barri, 
perquè jo no l’he vist mai.  

Jo fa cinquanta-un anys que visc a aquest barri, perquè jo soc gallega. I a mi aquest 
barri m’ha fet feliç. I a aquest barri el primer que vaig conèixer va ser a ella i la seva 
família. Per mi, són tots, perquè he vist tan bona gent i sense rebre diners, que hi ha 
gent que és del barri però cobrava per anar a actuar, eh?, que heu anomenat 
vosaltres. Ella no ha cobrat mai res, ni ella ni els que l’ajudaven. Perquè una cosa és 
fer pel barri cobrant i una altra cosa és no fer res, no cobrar res. Al contrari, que perdia 
hores de feina i si algú tenia un problema, ho deixava i anava a defendre el seu barri, 
els seus veïns i tot. I que a aquesta senyora vosaltres li priveu això i li doneu a una 
persona que no ha sigut del barri, que vuit anys no són res. Néixer al barri, treballar pel 
barri, això és feina, no vuit anys. Jo el conec per la tele aquest senyor, no he parlat mai 
amb ell.  

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

La regidora 

A mi la votació justament m’ha portat quinze anys enrere, quan lluitàvem contra el pla 
dels ascensors. Tampoc esperava una cosa molt diferent. De fet, ja ho ha explicat la 
Pino, fa molts anys que es van recollir signatures. La notícia a La Vanguardia és 
perquè han vist l’ordre del dia del Ple; el vídeo és de 2015, quan es va posar la placa. 
Però, en tot cas, això, a mi la votació m’ha portat quinze anys enrere, quan teníem 
molt clar, i jo crec que l’Emília era la primera que ho tenia clar, que, malgrat no tenir 
cap tipus de poder, l’important era aquest poder de la comunitat d’estimar-se el barri, 
el barri són els seus veïns, que deia ella, i que això era l’únic reconeixement que volia. 
De fet, segur que no ens hauria demanat que li poséssim un carrer. Això crec que hi 
estem tots d’acord. Però, justament perquè hi ha gent que fa aquesta feina invisible 
però imprescindible, crec que és necessari reconèixer-la. 

Jo recordo l’Emília un dia que vaig anar al carrer Pescadors que estava organitzant 
una recollida de diners perquè hi havia un veí que havia mort i la seva família no tenia 
diners per pagar l’enterrament i amb aquest tarannà que explicava ara la Mari Luz 
picava a totes les portes i ens va «liar» uns quants que estàvem per allà quasi de 
casualitat per recollir els diners. La recordo amb la Rosita, la Mari Luz i altres venent 
loteria per finançar la festa major, que era aquest lloc on descobries per què la 
Barceloneta era una comunitat. La recordo també megàfon en mà dient «tu casa es tu 
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santuario, no dejes que te echen de tu casa» i aturant un pla que tothom pensava que 
seria impossible aturar-lo, o defensant la gent que estàvem ocupant, Miles de 
Viviendas, perquè sabia que estàvem del costat del veïnat davant d’un pla especulatiu. 
La recordo de moltíssimes maneres i a més estic segura que hauria sabut llegir molt 
més que molta de la gent amb què ens hem creuat aquests quatre anys en la política 
institucional el context actual, la importància, no?, d’això que ara s’anomena 
feminisme; a l’Antonio no li agradarà, però jo crec que jo una de les coses que vaig 
aprendre de l’Emília va ser també el feminisme i la importància de la vida quotidiana. I 
justament com que els barris són vida quotidiana, crec que l’Emília es mereix aquest 
carrer i, de fet, per mi es mereix molt més, es mereixia el passeig Joan de Borbó, 
malauradament no hem tingut consens en aquests tres anys i per això portem aquí 
avui Almirall Aixada, que era algú que no és que hagués fet una cosa o una altra, és 
que no va fer absolutament res. 

La presidenta agraeix la intervenció i obre el segon torn de paraula dels grups 
municipals. 

El Sr. César Martínez López 

No posem en dubte el reconeixement que l’Emília es mereix. És per això que, malgrat 
les formes de proposar-ho, no votem en contra. Això sí, no podem ser còmplices de la 
inflamació, la ignició de les relacions veïnals. 

Ens abstenim. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso           

Jo, re, em reitero que sí que és veritat que els veïns han fet una recollida de firmes, 
que això l’associació de veïns ens van comentar que volien fer Joan de Borbó. 
Nosaltres enteníem que a Joan de Borbó no hi havia una altra alternativa. Però, ho 
torno a repetir, jo crec que és una mala pràctica i una mala gestió de la senyora 
regidora per no buscar el consens amb les altres entitats que també existeixen al barri 
i que també són veïns de la Barceloneta. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla  

Nosaltres ens abstenim perquè, si votéssim en contra, no s’aprovaria. Per tant, la 
nostra abstenció és per facilitar que l’Emília Llorca tingui el carrer, no obstant sense 
participar en les maneres que ha fet aquest Govern, les quals considerem que no són 
gens apropiades ni per al barri ni per a l’Emília ni absolutament per a ningú. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra  

Nosaltres volem que s’aprovi i votem a favor, perquè volem que s’aprovi. I, si no hi ha 
hagut un consens, és culpa de qui no ha aportat aquest consens, perquè treure un 
militar i posar una dona lluitadora d’un barri és que hauria de ser un consens sense ni 
tan sols parlar-ne. No ho sé… 

La presidenta dona la paraula de nou a la regidora.  

La regidora 
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Ràpidament, crec que amb el que ens hem quedat és que el barri té un carrer per a 
l’Emília. Crec que, de fet, això hauria sigut molt «raro» que hi hagués un consens 
polític ampli per a l’Emília per allò que va representar i també contra qui ho va 
representar. Però crec que això també forma part d’un reconeixement que queda per a 
la història, perquè al final també és mostrar quina és la Barceloneta que sempre s’ha 
volgut amagar i que al final és la que construeix un barri que s’estima els seus veïns 
dia a dia i que és el que ha de prevaldre en aquesta votació. 

La presidenta informa que ha quedat aprovat aquest canvi de denominació del carrer 
Almirall Aixada per Emília Llorca. 

3. Aprovació de la modificació del Pla general metropolità per a la incorporació 
al sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer 
Ciutat, 3; Via Laietana, 8-10; Gran Via de les Corts Catalanes, 724-726; 
avinguda Paral·lel, 100 i 102B; carrer Sant Isidre, 1-5; carrer Alzina, 6-8; carrer 
Sant Antoni M. Claret, 64-78; avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya, 
31-35, i passeig de la Vall d’Hebron, 138-160, d’iniciativa municipal    

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Sotmetem a consideració del plenari de Ciutat Vella…, per informar la modificació del 
Pla general metropolità per a la incorporació al sistema d’habitatges dotacionals del 
sòls situats al carrer Ciutat, 3; a Via Laietana, 8-10; Gran Via de les Corts Catalanes, 
724-726; Paral·lel, 100 i 102B; carrer Sant Isidre, 1-5; carrer Alzina, 6-8; carrer Sant 
Antoni Maria Claret, 64-78; avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya, 31-35, i 
passeig de la Vall d’Hebron, 138-160.  

Bé, fa més d’un any anunciàvem que l’edifici de la Via Laietana, 8-10, propietat de 
l’Ajuntament des del 2014, seria un projecte d’habitatge social. Ara s’ha aprovat 
inicialment el canvi de planejament per poder fer habitatge dotacional en aquesta 
parcel·la. Tenim una urgència d’habitatge i també la necessitat de pensar a llarg 
termini quina ciutat volem, i aquí la transformació de la Via Laietana és clau. Justament 
en la línia de la lluita contra la gentrificació la primera decisió sobre la transformació de 
la Via Laietana va ser la de destinar més d’11.000 metres quadrats a habitatge. 
Després es va iniciar el procés de participació per pensar la nova Via Laietana.  

Alhora, aquest canvi de planejament inclou, a Ciutat Vella, el carrer Ciutat, 3, aquest 
edifici, on ara l’Ajuntament té ubicades oficines, respon a la voluntat de fer una prova 
pilot per aconseguir habitatge al Gòtic. El raonament és el següent: el Gòtic és un dels 
barris que pateix més pèrdua de veïns i, al mateix temps, és molt difícil fer habitatge 
social per la manca d’espais disponibles. Però és també un barri on moltes oficines de 
l’Administració, inclòs l’Ajuntament, estan ubicades en edificis que podrien ser 
habitatge. Llavors, la idea és poder fer una prova pilot convertint els edificis d’oficines 
en habitatge i ubicar aquestes oficines en un lloc de la ciutat on tenir oficines de 
l’Administració pública pugui ajudar a dinamitzar zones que ho necessiten, i guanyar 
l’edifici on estan ara les oficines perquè siguin habitatges. 

Aquest canvi de planejament no es fa només a Ciutat Vella, sinó també a l’Eixample, a 
Sants, a Horta i a Gràcia. S’ha aprovat inicialment pel Govern de la ciutat; ara caldrà 
que s’aprovi definitivament al Ple pel suport de la resta dels partits. 

La presidenta obre el torn de paraula dels grups municipals. 
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El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Vagi per endavant que hi votarem a favor, és habitatge dotacional i ens fa més que 
falta. Pel que fa a les promocions d’aquest expedient que afecten Ciutat Vella, carrer 
Ciutat, 3, doncs, res a dir, veurem com va aquesta prova pilot; on sí que tinc a dir és a 
Via Laietana, 8-10. Com bé ha dit el conseller Ibarra, aquest edifici es va comprar per 
part de l’Ajuntament de Barcelona a finals del 2014, en un principi es va comprar per 
estalviar lloguers d’oficines municipals que estaven dispersades i en immobles de 
lloguer, per tal de centralitzar-ho tot allà. I estem força d’acord que aquests edificis es 
convertien en habitatge. Ara bé, el que no entenem és que, en quatre anys, aquest 
edifici segueixi buit i no s’hi hagi fet absolutament res. Com en tants altres casos, en 
aquest mandat, doncs, trobem propietats municipals, edificis de propietat municipal, 
locals, pisos, etcètera, que són de l’Ajuntament i que avui, any 2019, estan iguals que 
a mitjans de 2015, que és quan vostès van entrar.  

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Des del punt de vista dels edificis que es volen qualificar d’habitatge dotacional al 
districte, hi estem totalment d’acord. Però també ens agradaria saber quins són els 
calendaris per fer efectiva la seva utilització com a habitatge dotacional, ja que una 
cosa és la qualificació i l’altra, l’efectivitat d’aquesta qualificació, tant és el cas del 
carrer Ciutat, que ara hi han oficines municipals, com el cas de Via Laietana, i com es 
complementarà, en aquest cas, altres serveis possibles. 

Pel que fa als sis espais a la ciutat que es van aprovar el 2016, no s’ha desenvolupat 
cap en el present mandat. També volem deixar constància que el nostre vot positiu és 
positiu com a Grup Municipal Socialista i no entra a valorar altres espais d’altres 
districtes amb què el Grup Municipal Socialista encara té moltes discrepàncies. El que 
sí que volem saber és per a quan serà aquest habitatge i quan es podrà utilitzar. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla  

Bé, en general, la votarem a favor, encara que ens hauria agradat que s’hagués pogut 
tractar cada solar per separat. En línies generals, estem d’acord de portar aquests 
solars d’equipaments i convertir-los en 7hd, perquè s’hi pugui albergar dotacional, però 
aquests solars estan distribuïts per tota la ciutat i tenen casuístiques i condicionants 
molt diferents i no s’han pogut treballar ni amb el territori ni amb els grups municipals 
per tal que es permeti tenir un consens en tots ells.  

I, per tant, votarem a favor, però recordant això. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

A nosotros nos hubiese gustado, en el sentido que comentaba mi compañero, poder 
votar esta iniciativa por separado, porque estamos de acuerdo con el 90% de lo que 
proponen, pero han metido ustedes en el mismo saco al paseo de Valle Hebrón, 
donde, como saben ustedes, lo han hecho todo de espaldas a los vecinos, cuando 
había un acuerdo de consensuarlo todo con ellos. Con lo cual no podemos estar de 
acuerdo con esta forma tan torticera de hacer las cosas y nos vamos a abstener. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 
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Bé, com ja els han dit els altres grups, a nosaltres també ens hauria agradat poder 
votar per separat. Però, tenint en compte la necessitat d’habitatge que necessitem en 
el districte i tenint en compte que molts d’aquests espais acabaran sent habitatge per 
als ciutadans, votarem a favor. 

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Agrair el vot favorable unànime, o hi ha hagut una abstenció, sí, del PP. En tot cas, 
agrair el vot unànime a tots els grups. 

La presidenta informa que queda aprovat aquesta modificació del Pla general 
metropolità. 

4. Aprovació del Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació d’un local comercial de 
venda de roba confeccionada superior a 2.500 m2, d’acord amb el PENCAB, al 
carrer Pelai, 54 del Districte de Ciutat Vella de Barcelona 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Sotmetem a consideració del plenari de Ciutat Vella…, per informar del Pla especial 
urbanístic per a l’ampliació d’un local comercial de venda de roba confeccionada 
superior a 2.500 metres quadrats, d’acord amb el PENCAB (Pla especial de 
l’equipament comercial i els usos no alimentaris de Barcelona), al carrer Pelai, 54, 
districte de Ciutat Vella de Barcelona. 

En tot cas, és molt senzill, al carrer Pelai, 54, la firma C&A té tot l’edifici, ha passat 
successives transformacions, i un dels pisos, el tercer pis, encara tenia una part de 
magatzem i aquesta part de magatzem se transforma en superfície de venda. Això, 
l’ampliació de metres quadrats de venda actual passa de 3.597 i s’amplia en 508 
metres, passem a 4.200 metres. El pla s’ha fet justificant, òbviament, tot el que és 
preceptiu, per suposat, respon i compleix la normativa del PENCAB. S’ha fet un…, no 
hi ha impactes mediambientals, però sí que inclou un estudi de mobilitat generada. En 
aquest estudi es conclou que l’increment de viatges que genera la transformació de 
l’establiment no afecta la situació actual de la mobilitat de l’entorn. No obstant, es 
defineixen una sèrie d’actuacions de millora de la mobilitat, que aniran a càrrec de la 
promoció, dirigides a fomentar l’ús del transport públic i reduir l’impacte del vehicle 
privat. 

La presidenta obre el torn de paraula dels grups municipals. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Doncs, per sort d’alguns consellers i conselleres, serà la intervenció més curta que mai 
faré: el nostre vot és favorable. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

El nostre vot és favorable. 
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El Sr. Marc Borràs i Batalla  

Ens hi abstindrem. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra  

Votem en contra. I els estudis d’impacte ambiental i de mobilitat han de ser sempre 
públics, perquè, si no, si pagues per un estudi d’impacte ambiental, sempre et sortirà 
positiu.  

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Nosotros votaremos a favor. Comentar solo que traen al Pleno ustedes la aprobación 
de una ampliación de superficie de un C&A. Así cierran ustedes este mandato de 
Ciutat Vella: aumentando las grandes superficies comerciales del distrito, igual es que 
han entendido que es importante apoyar al que crea puestos de trabajo de forma legal 
y ordenado y que, aunque no lo parezca, ayuda a crear economía comercial al su 
alrededor. O al igual no, claro; igual es que sencillamente esta ciudad se abre paso a 
pesar de ustedes y no tienen más remedio que hacer cosas como estas. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

A favor. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies a tots.  

La presidenta informa que ha estat aprovada aquesta aprovació del Pla especial 
urbanístic.     

D) Part d’impuls i control 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata 
perquè, atès que l’estat dels jardins de Sant Pau del Camp és un problema 
que s’està enquistant i no hi ha indicis de millora, atès que la solució no pot 
ser només urbanística i atesa la mancança de serveis davant de les diferents 
problemàtiques que conviuen diàriament al parc i la manca de coordinació 
amb els diferents agents implicats, el Consell Plenari del Districte de Ciutat 
Vella acordi: 

a. Crear un pla integral i urgent d’actuació per als jardins de Sant Pau del 
Camp amb la participació del dinamitzador del parc, mediadors i 
educadors de carrer, els serveis d’emergències socials, els serveis de 
neteja i els cossos de seguretat. 

b. Que el pla es presenti als grups municipals i al veïnat en el termini màxim 
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d’un mes i que sigui d’immediata implementació. 

La presidenta anuncia que comencen la part d’impuls i control, amb les proposicions 
dels diferents grups, i recorda que els temps d’intervenció són cinc minuts per al grup 
proposant i tres minuts per a la resta de grups. A continuació, dona la paraula al Grup 
Demòcrata. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Quan estic parlant del parc de Sant Pau del Camp, puc estar parlant solament del parc 
construït, sense parar atenció a l’entorn, però per al Partit Demòcrata això no és 
gestionar ni l’espai ni el territori ni molt menys la ciutat. El model actual del parc de 
Sant Pau del Camp que coneixem inclou la reconstrucció urbanística. Però, des de la 
nostra mirada, és un territori més complex on s’ha de començar a parlar de les 
relacions, dels serveis, dels escenaris, de les solucions i actuar.  

Els espais són persones i la relació que aquestes persones estableixen entre elles 
forma part del territori i de la seva planificació. A data d’avui ens trobem un espai per al 
nostre barri i per a la nostra ciutat molt degradat, un espai on s’acumulen diverses 
problemàtiques que criden una solució integral, transversal i amb urgència. Tan sols 
necessitem menys de dues hores per trobar un campament de persones fent vida als 
jardins, treballant la ferralla, utilitzant la font que està ubicada dins de l’àrea de gossos 
per fer dutxa. No entenem com un gimnàs de titularitat no municipal obri les seves 
dutxes, davant de la demanda que hi ha d’aquest servei al barri, i que a no res hi hagi 
un centre esportiu municipal i encara no ho hagi fet.  

Dins d’aquest mateix grup de persones, trobem uns cinc dones que es troben en una 
situació de vulnerabilitat extrema, i el Districte de Ciutat Vella encara extrema aquesta 
vulnerabilitat quan només hi ha un lavabo per a homes. En aquest punt tan sols puc 
dir, a aquest Govern tan feminista, on són els drets de les dones?  

També trobem una vintena de menors no acompanyats que es dediquen a veure 
passar les hores inhalant bosses plenes de cola, barallant-se amb pals de ferro, inclús 
tirant-se pedres que tenen amagades per a quan arriba l’ocasió d’actuar, furtant si és 
necessari, provocant altres grups de gent. Aquests menors no poden estar tot el dia al 
parc, necessiten ser atesos, arrelar-se i tenir tot el suport psicològic per no dependre 
de les drogues. Podem ser empàtics, reconèixer que el seu camí fins aquí no ha estat 
fàcil, que són nens que carreguen unes experiències traumàtiques a la seva vida. 
Però, com a Administració, no ens ho podem mirar des del cantó oposat sense aportar 
recursos i solucions. Els veïns i veïnes agrairien que la mateixa Guàrdia Urbana o 
Mossos d’Esquadra requisessin aquestes bosses de cola quan solen passar 
motoritzats pel parc. 

També trobem un terra ple de restes del kit de punxar-se. Considerem que els 
educadors de carrer han de ser més preventius i no solament anar a recollir la xeringa. 
Tot i que s’ha de dir que, de les set persones que es van punxar en el transcurs 
d’aquestes quasi dues hores a migdia, les set se’n van endur la xeringa amb ells. Per 
als veïns usuaris dels jardins, aquesta gent que acudeix al parc a punxar-se solen ser 
habituals i hi van sobre les mateixes hores cada dia a drogar-se. Entenem que aquest 
fet facilita la prevenció. I quan un fet et dona l’oportunitat de la prevenció i no es fa, 
passa a ser per part de l’Administració deixadesa. I és això el que no volem per als 
nostres carrers: la deixadesa que últimament regna al nostre districte. 
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Altres focus de brutícia són els pous de ventilació del pàrquing soterrat als jardins, on 
pots trobar xeringues, ganivets, cúters, a banda de més residus menys perillosos, 
inicialment, però un focus d’infecció i d’insalubritat brutal. 

I, per últim, en qüestió de neteja, m’agradaria incidir en l’espai on està previst que hi 
vagin els jocs infantils, amb la reforma urbanística. És un espai que es troba ple 
d’excrements de coloms, coloms que han niat a l’antic Teatre Arnau, no hi ha cap tipus 
de control en la reproducció, ja que les menjadores automàtiques medicalitzades o no 
funcionen o no tenen gra. 

També m’agradaria incidir que, aquest espai on van els jocs, ja vàrem mostrar el 
nostre desacord en estar massa a prop de l’àrea de gossos. Els gossos es tornen 
«locos» per una pilota, i entenem que és inviable.  

Fent aquesta mirada transversal i acurada dels jardins de Sant Pau del Camp, des del 
Grup Demòcrata no podem tapar-nos els ulls de la realitat, una realitat on no hi ha tan 
sols gent que pateix, i en aquest grup estan tots inclosos, els qui viuen en els jardins i 
els que tan sols es passegen. Així que som conscients que estem a finals de mandat i 
que potser he gosat demanar un impossible, demano a tots els grups polítics que 
recolzin aquesta proposició i a Govern que faci tots els esforços per dur-la a terme. 

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

El Sr. Oriol Casabella Troncoso           

Hola, bones. Ja hem parlat moltes vegades, entre aquestes a l’informe de la regidora, 
de la situació dels jardins de Sant Pau del Camp. Sabem la problemàtica que té la 
plaça, que és, d’una banda, urbanística per la manca d’accessibilitat i altres més 
greus, per la manca d’inversió del Govern municipal, assentaments que col·loquen els 
seus punts sense visibilitzar, inclús en tendes de campanya i tot un seguit de 
situacions de manca de convivència i brutícia. S’hauria d’haver actuat abans. Les 
crides, l’atenció, múltiples… Avui només és possible ja, com diu el PDeCAT, un pla 
integral, d’urgència, perquè aquesta plaça ja no és un espai per a ningú, ni per als 
veïns ni per als gossos i menys per al nens. 

Votarem a favor. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Els jardins de Sant Pau han sigut durant tot aquest mandat un punt de conflicte i de 
pèrdua d’espai públic pel mal ús que se li està donant. Tots els grups polítics han 
denunciat en infinitat d’ocasions una solució al conflicte. Durant els últims mesos s’ha 
dut a terme alguna operació en les quals no estaven contemplades la part social i han 
sigut un punt de risc per a les persones sense llar que estan actualment en les 
instal·lacions. Van ser desallotjats sense tenir uns serveis socials que els donessin una 
alternativa d’urgència. 

Per això ens reiterem a dir que tenim un problema de pobresa extrema i demanem que 
es faci una política integral per solucionar les diferents problemàtiques que tenen els 
espais, implicar tots els agents necessaris, tant socials com les reformes de l’espai que 
estan contemplades, per evitar aquestes dinàmiques i sobretot fugir de la sortida fàcil, 
que és el que ha fet aquest Govern amb els desallotjaments policials que en res han 
millorat els jardins, però sí que han servit d’una fotografia de cara a la següent 
campanya electoral. 
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Per això estem a favor de la proposició. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra  

Celebrem que ja no es doni una solució únicament policial a problemes que són 
d’origen social, més que res perquè la policia, doncs, no és infal·lible ni… I ens haurem 
d’abstenir encara que la senyora…, bé, la gent que ha vingut a passejar el gos, la gent 
ho ha dit molt bé a les audiències públiques. Ens haurem d’abstenir perquè… I l’altre 
dia, Gala, vas cometre un error, que jo crec que és un error molt greu, perquè hauríem 
de fer una campanya antirumors, igual que hi ha una campanya antirumors amb el 
racisme, contra l’aporofòbia, perquè vas dir que la gent no anava a dormir a un lloc 
més digne perquè no volia, alimentant aquest mite… Ho vas dir al veïnat de Sant Pau, 
en concret. Sempre s’ha dit, no?, tota la vida s’ha sentit a dir: «No, aquest és una 
ànima lliure i no vol dormir en un sostre» o «Aquest és un borratxo i no…» No hi ha 
prou places per a la gent que està dormint al carrer, que és un nombre creixent de 
gent. Encara que es fes fora la gent de Sant Pau, hi aniria a un altre lloc. No hi ha prou 
places perquè dormin. Si acompanyes una persona a la Zona Franca o a Llacuna, 
normalment les tres o quatre primeres nits no se’l queden, després se’l queden vint 
dies i el tornen a deixar al carrer, si se’l queden. I quan les tres o quatre primeres nits 
no se’l queden, doncs, la gent ja no va tres o quatre nits a la Zona Franca, perquè 
després ha de tornar des de la Zona Franca fins a on sigui.  

Sí, una solució habitacional a aquesta gent i ja veure-ho com desapareixen de tot el 
carrer. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Todos conocemos el lamentable estado de los jardines de Sant Pau. Sabemos que en 
estos cuatro años han empeorado al ritmo que han empeorado todos los problemas 
del Raval. Por pura lógica, vamos.  

Así que votaremos a favor. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, la situació dels jardins de Sant Pau és insostenible. De fet, els veïns que hi viuen 
al voltant diuen: «Esta zona ya no es ni un parque ni un jardín, es una zona donde la 
realidad supera la ficción.» I així és. Des de fa mesos els veïns es venen a queixar de 
la situació dels jardins, de l’espai de gossos, fins la neteja, la situació de deixadesa i 
els conflictes socials.  

Fa uns mesos, el Govern municipal va iniciar un procés participatiu amb la idea de fer 
un espai per gaudir. Aquest procés participatiu s’iniciava uns minuts abans de 
començar el plenari del Districte, i els veïns van optar per venir al plenari i no anar al 
procés participatiu. Aquests problemes de l’agenda del Govern municipal. 

A mesura que passen els mesos, els problemes creixen; els que abans es podien 
solucionar amb una petita implicació ara necessiten una implicació superior. Fa uns 
anys, els jardins eren utilitzats esporàdicament pel CEM Can Ricart, que feien 
activitats a l’exterior, per potenciar l’ús dels jardins i per fer activitats esportives a l’aire 
lliure. Ara aquest ús és impossible. Fa uns anys, al parc infantil hi havia nens jugant; 
ara només hi van quan hi ha casal infantil. Abans els gossos podien utilitzar la zona 
per passejar i córrer; ara els propietaris s’han de barallar per poder gaudir del 
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miniespai que tenen. Abans les nits al parc eren tranquil·les; ara hi passa de tot. A 
l’hivern hi ha poca gent i a l’estiu es converteix en un lloc de botellón i festa.    

El pla abans era necessari, ara és urgent. Votarem a favor d’aquesta proposta perquè 
es faci aquest pla, però serà un pla més que quedarà en el calaix, com el del Salvador 
Seguí o el de Terenci Moix. El que em sorprèn és que en aquest tros de jardí tothom hi 
passa, mossos d’esquadra, guàrdia urbana, educadors, SIS (Servei d’Inserció Social), 
però ningú pot posar ni pot acabar de solucionar tots els problemes que hi ha. La 
prevenció és una manca d’aquest Govern. I creiem que és necessària la prevenció en 
aquests espais que hem de gaudir tots i totes. 

La presidenta agraeix les intervencions i dona la paraula a la senyora Olga Baldrich. 

La Sra. Olga Baldrich (en nom propi) 

Bé, només comentar-vos que el que està previst de fer al parc és una vergonya. 
Primer, els coloms només fan que cagar-se i les gavines, menjar-se els coloms. O 
sigui, allò és un niu de porqueria. Voleu posar nens allà? Me sembla perfecte. Ja no sé 
com dir-vos que no hi poden anar els nens. Posar una cabina de bàsquet enfront del 
pipicà, val, continuarem barallant-nos… Vosaltres dieu «adopteu gossos, perquè el 
CAACB (Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona) està ple i tal i qual»; 
nosaltres intentem educar-los, impossible amb una pilota pel mig, impossible. Tenim 
grups de gent que els gossos no saben estar dintre del pipicà, han de córrer, perquè 
són gossos grans. Què feu? Veniu, multeu i, a més, amenaceu, perquè això ho hem 
viscut. No estic d’acord que un guàrdia urbà vingui, no faci res amb els nens de la cola, 
no faci res amb els ionquis que tenim tots els dies allà, que ja els coneixem, i que 
vingui un guàrdia urbà, amb tot el morro, aixequi una seguretat d’una pistola i li digui a 
una dona que si vol ser la següent en sortir al diari. Això ja ha passat de tots els colors.  

O sigui, us ho estem demanant urgentment. Només fem que barallar-nos amb els nens 
de la cola, amb els ionquis que venen allà cada dia cada dia cada dia. Truquem a les 
xeringues que vinguin a buscar-les. Fem de tot. Jo no veig ningú que vingui a educar 
allà. No veig ningú. I si els eduquen, molt malament. Molt malament. Perquè l’únic que 
fan és… Han vingut els nous i els hem de tornar a educar a nosaltres perquè respectin 
els nostres gossos i no els aixequin les mans i els peguin.  

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Eva Alfama i Guillén  

Sí, efectivament, Sant Pau del Camp és dels espais més complicats del districte, ho 
està sent durant molt de temps i ara ho segueix sent. També és un espai d’intervenció 
intensiva, des de molts punts de vista, però això no treu que s’hagin resolt les 
dinàmiques que hi han complicades, que coneixem. Aquí el que fem és una intervenció 
integral. Per una banda, estem promovent activitats, quatre dies per setmana hi ha 
dinamització, en la mesura en què entenem que si hi han activitats és més difícil que hi 
hagin dinàmiques excloents. També és un lloc clau on intervenen els equips 
especialitzats d’atenció a persones al carrer i d’assentaments, que té l’Ajuntament, i 
temes de salut mental, que, evidentment, l’atenció al carrer és important, però també, 
com ha comentat el conseller de la CUP, doncs, fa falta molts més recursos 
residencials. I ens trobem amb una emergència habitacional claríssima que fa que 
cada cop més hi hagi gent al carrer. Aquí s’ha doblat el pressupost i les inversions en 
temes de persones sense llar, però no n’hi ha prou, i aquí estem d’acord que calen 
solucions molt més estructurals i modificar també la normativa d’habitatge per evitar 
aquests problemes. 
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Diàriament intervenim amb neteja i amb la Guàrdia Urbana per deixar el parc en les 
millors condicions possibles. I, de fet, és un lloc on la Guàrdia Urbana intervé molt: han 
tingut ja seixanta detencions en aquesta zona, juntament amb actes d’infracció de 
l’ordenança de convivència, i diferents intervencions més específiques, amb Mossos 
d’Esquadra, també en relació amb menors, en coordinació amb la DGAIA, quan hi han 
hagut…, que recordem que la competència per treballar amb aquests menors és de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància de la Generalitat, i que evidentment es troben 
en una situació molt tensionada i fa falta molts més recursos. En això estem d’acord. 

I, a més a més, el que fem és aquest procés participatiu i el projecte d’intervenció, que 
coneixeu i al qual heu fet referències. Aquí, recordar…, ho hem treballat amb els 
equipaments de la zona, i la idea és millorar els espais perquè puguin haver-hi més 
usos i anar revertint aquesta dinàmica, a més a més de tot això que estem explicant. 
Començarem ja aquest estiu amb la primera fase d’aquestes obres, que aquesta part 
híbrida de joc i esport, que es comentava. S’incorporarà un lavabo d’aquests fixos, no 
com el que hi ha ara, aquest estiu i també un rentamans a la zona dels horts, no? 
Llavors, una zona esportiva i una millora també de l’àrea de gossos. I posteriorment hi 
han més fases de seguir millorant els jardins. 

En aquest sentit, per això, doncs, els acceptem el prec i els agraïm la proposta en 
positiu de millora i, bé, considerant que és un espai on ja s’està intervenint, però que 
hem de seguir treballant-hi. 

La presidenta aclareix que és una proposició i entén que hi voten a favor.      

La Sra. Eva Alfama i Guillén 

Ui, perdó. Sí, votem a favor de la proposició.  

La presidenta dona de nou la paraula al grup proposant. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Primer de tot, agrair a l’Olga la seva implicació en el parc. Crec que, entre tots 
nosaltres, part del nostre sou hauríem de destinar-lo a ella, no?, perquè és com la xèrif 
del parc. 

Llavors, jo no dic que no hi hagin serveis; els que sí que falta és coordinació entre tots 
ells, i el 19 d’abril em trobareu al pis de sota picant-vos perquè m’entregueu el pla. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern. 

La Sra. Eva Alfama i Guillén 

Bé, només reiterar que són problemes molt complexos, estructurals, que tenen a veure 
amb exclusió estructural i amb unes dinàmiques molt potents i que aquí estem i, bé, 
que confiem en la col·laboració de tothom per poder, doncs, anar millorant la situació 
de la zona, que estem d’acord que és problemàtica. 

Gràcies. 

La presidenta informa que aquesta proposta ha estat aprovada amb tots els vots a 
favor, a excepció de l’abstenció de la CUP. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè el 
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Govern municipal s’abstingui de portar a votació el projecte executiu de la 
part de la Rambla Santa Mònica, tenint en compte que ens trobem al final del 
mandat i no s’ha assolit un consens, amb totes les parts implicades, sobre la 
totalitat de l’actuació a la Rambla. Que es dialogui, amb la intenció d’assolir 
un consens ampli, amb totes les parts implicades en la Rambla, incloent-hi els 
venedors/ores de premsa, artistes de carrer, pintors/ores, floristes i 
restauradors/es, entre d’altres 

La presidenta dona la paraula al PSC perquè exposi la seva proposició. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. La nostra proposició va sobre la Rambla, que el Govern municipal 
s’abstingui de portar a votació el projecte executiu de la part de la Rambla de Santa 
Mònica, tenint en compte que es troben al final de mandat i no s’ha assolit un consens 
amb totes les parts implicades sobre la totalitat de l’actuació a la Rambla; que es 
dialogui, amb la intenció d’assolir un consens ampli amb totes les parts implicades en 
la Rambla, inclosos els venedors de premsa, artistes de carrer, pintors, floristes, 
restauradors, etcètera, entre ells.  

La Rambla és un dels grans temes de Barcelona. Cal dir abans de re tres coses. La 
Rambla necessita una acció reparadora de manera urgent, no està en bon estat. La 
Rambla no és un carrer més de Barcelona, és una icona i és, en certa mesura, l’esperit 
de la ciutat. La Rambla és un imaginari i alhora un patrimoni. Per tant, els invents 
arquitectònics i urbanístics són delicats.  

Que la Rambla ha de ser un espai per caminar és evident, però també ha de generar 
el gust de mirar. Això vol dir que han de passar coses. En el moment actual, el que ens 
preocupa és que BeC sembla molt preocupada pel seu model i poc per la gent que ja 
és de la Rambla i vol continuar sent-ho. No ens oposem a arreglar la Rambla, el que 
volem és saber quina Rambla imaginem. 

La nostra recepta està molt clara. Volem una Rambla arquitectònicament sana, sense 
forats, transitable, generosa amb els vianants. Volem una Rambla per a tots els 
barcelonins. Per tant, una Rambla que va més enllà de Ciutat Vella, però també que 
sigui dels que sempre han lluitat per ella. Volem una Rambla amb un projecte 
sociocultural, equipaments. Què passa amb el Principal, amb la Foneria de Canons, 
amb els edificis militars? Volem una Rambla amb gastronomia innovadora i 
assequible, la Rambla com a aparador de creativitat de la restauració de Barcelona. I 
una Rambla on es vengui disseny fet a la ciutat, una Rambla amb músics, pintors i 
artistes escènics, com les estàtues, òbviament, amb criteri.  

Però el que volem segur és que hi hagi el màxim consens amb qui forma part de la 
Rambla, que és una paraula que vostès sembla que desconeixen perquè no l’apliquen 
mai: consens.  

Gràcies.  

La presidenta agraeix la intervenció i obre el torn dels altres grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Nosaltres sempre estarem al costat del diàleg i del major consens possible al voltant 
de la Rambla. Ja el mandat passat, amb la regidora Mercè Homs, això es tenia 
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claríssim, i, per això, es va impulsar el pla Cor, un projecte d’intervenció integral de la 
Rambla que era a llarg termini i que, a més a més, va néixer amb la voluntat de 
transformar de forma progressiva la percepció que es tenia de la Rambla. A més a 
més, també, dintre del pla Cor hi havia una eina importantíssima de participació que es 
deia «Rambla Viva», que era una eina de participació on es comptava amb tots els 
actors implicats. Per tant, també, una cosa que m’agradaria deixar clara és que la 
participació de la Rambla no ha començat en aquest mandat, sinó que ve de molts 
anys enrere. I així ho recorden entitats, comerciants i veïns.  

La llàstima de tot plegat és que això el 2015, amb el canvi de govern, es va aturar, 
com deia a l’informe de la regidora, per pur sectarisme. Estava tot llest per començar 
la reforma de la Rambla i potser avui ja estaríem veient la segona o la tercera fase, 
no?, i les excavadores estarien a l’alçada del Liceu. Però, bé, estem on estem. 

No obstant, també crec que el projecte de la Rambla ha de començar a caminar d’una 
vegada per totes, portem molt retard. I és per això que avui votarem en contra 
d’aquesta proposició.  

En aquesta primera fase, per una banda, creiem que no es toca cap terrassa i que el 
quiosc que es toca es mou i es torna a posar al seu lloc. Però ja advertim que, de cara 
a futures fases, que esperem que no les faci un govern de Barcelona en Comú, sinó 
que les faci un altre govern, seguirem molt de prop això i buscarem el diàleg amb tots 
els actors implicats. Perquè, vull dir, parlant clar, aquest tram no és el tram fàcil on hi 
han pocs obstacles i quan comencem a pujar és quan es comencen a complicar les 
coses.  

Només apuntar que esperem el retorn, la consellera Chacón i jo, que vam demanar 
renders de major qualitat, on vam demanar canvis a la zona de jocs infantils i on vam 
demanar augmentar la zona de càrrega i descàrrega en aquesta zona, perquè, bé, 
entenem que això es portarà a la Comissió d’Urbanisme de Casa Gran el mes que ve, 
i abans de votar-ho volíem considerar tot això. 

Gràcies. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Bé, nosaltres volem dir que l’objectiu de la reforma de les Rambles és retornar a la 
ciutadania un dels seus eixos històrics i més simbòlics, per fer-ho d’una manera 
cooperativa, perquè la seva transformació comporti una millora global d’aquest espai 
urbà central i vertebrador de la ciutat.  

En això portem molt de retard, i, per tant, nosaltres estem a favor. Nosaltres estem 
d’acord amb la proposta de les Rambles i, per això, no farem electoralisme. Hi ha una 
comunitat, Rambla, amb la qual s’ha treballat i que hi formen part de tots els actors, i 
amb la qual s’havia arribat a un consens.  

El que ara no podem fer és deixar adormir aquest projecte, com està fent el Govern, ja 
que, si no passa, veurem que no comencem mai. El que volem de les Rambles és que 
es facin, i que es facin ja, tant la part de l’obra com l’estratègia, que ja hauria d’estar 
implantada i que hauria evitat coses com la implantació del local de striptease a les 
Rambles. 

La presidenta pregunta el sentit del seu vot.  

La Sra. Laura de la Cruz Termes 
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En contra.  

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

També ens abstenim una altra vegada esperant el retorn del Santi. Li vam expressar 
les inquietuds, doncs, de fer una mena de curvatura numerant Drassanes, Rambles, el 
metro, perquè si no hi ha un control sobre el capital, el capital acaba absorbint 
qualsevol iniciativa pública i allò serà, doncs, en lloc d’un pujar i baixar de turistes, 
aniran cap a la Rambla del Raval i acabaran de gentrificar el que queda del Raval.  

Una cosa que també ens inquietava…, bé, no sé si podeu o voleu fer alguna cosa, 
però ja fa molts anys que periodistes, jutges i molta gent, el Roberto Saviano aquest, el 
best-seller mateix, diuen que la part alta de les Rambles és una blanquejadora de 
diners del crim organitzat, no? No sé quines competències o què hi podreu fer, però, 
inspeccions laborals o coses així, quan és sabut que familiars directes de criminals 
organitzats tenen aquests negocis en propietat, també seria una iniciativa lloable. 

Gràcies. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta. Creemos que faltaba transparencia 
y comunicación con todos los implicados de la Rambla. La Rambla no puede ser 
abordada de forma sectaria sin entender cuál es su esencia y amputando partes tan 
importantes como paradistas, quioscos, flores, pintores, que dan vida a la Rambla y la 
definen. No se puede hacer un proyecto a espaldas de ellos. La esencia de la Rambla 
ha de sobrevivir a cualquier transformación. Mejor esperar y volver a hablar. 
Esperaremos con un gobierno nuevo.  

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, la situació de la Rambla és com el procés participatiu que mai s’acaba, com la peli 
d’El día de la marmota. Des del primer dia que Ciutadans va entrar a l’Ajuntament s’ha 
parlat de la Rambla, del seu procés participatiu, del que s’ha de fer i del que no s’ha de 
fer, però mentrestant la Rambla no ha canviat.  

La Rambla s’ha convertit en un maldecap per a aquest Govern municipal, que, en 
comptes de posar-li una solució, encara llança més llenya al foc. La Rambla ja no 
espera més una modificació urbanística, la que necessita. De fet, tots els veïns i 
comerciants, al capdavant el senyor Villar, deuen somiar constantment en aquesta 
reforma que mai arriba.  

L’última reunió que vam tenir amb el Govern municipal ens van dir que els quioscos de 
premsa tenien una concessió i que, per tant, fins que no s’acabés, no passaria res. Les 
terrasses fins que no s’acabés, no es modificarien. I dels artistes del carrer, res de res.  

Així que estem a l’espera que ens expliquin i ens detallin la primera fase que es vol fer, 
però també els demano prudència, perquè dur a terme una reforma sense tenir tot el 
consens donarà més problemes que solucions.  

És per això que en posicionarem després d’escoltar el Govern.  

La presidenta dona la paraula al Govern. 
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La regidora 

Bé, nosaltres, evidentment, votarem en contra d’aquesta proposta.  

De fet, senyora Arteaga, va ser el PSC el que va demanar que féssim un concurs 
internacional. De la manera en la qual es va plantejar, va ser un concurs no només 
internacional, sinó prou innovador per poder incorporar, també, estratègies i anar més 
enllà de la intervenció física.  

De fet, ho hem dit moltes vegades, el projecte de la Rambla no és un projecte que ens 
haguem inventat nosaltres, ve de mandats anteriors. I això sí, senyor Rodés, vostès 
van fer com el manual d’ús d’intervenció a la Rambla, ara no estaríem en la tercera 
fase, potser podríem estar començant la primera, malauradament, pels tempos també 
que té l’Administració pública.  

Jo crec que es vol instal·lar un meme, en aquest sentit, i jo vaig dir la setmana 
passada a la comissió de terrasses, no?, que en realitat això, aquest projecte 
d’urbanització, de transformació física de la Rambla, determinar ja elements que són 
d’una llicència temporal d’ocupació de la via pública, com poden ser les estàtues o les 
terrasses... En aquest sentit, més enllà del projecte executiu, això ja està marcat en el 
pla especial que es va aprovar el maig de 2016. I, de fet, només la CUP i el PP van 
votar en contra. Entenem que això és la voluntat, doncs, de fer electoralisme i dir que 
aquest Govern no arriba a consensos. És un procés en el qual vostès han participat 
molt; potser vostès com a consellers, no, però que s’ha anat compartint contínuament 
amb els grups municipals. I, de fet, jo crec que cometem un error si no presentem ara, 
si no avancem, al ritme que va avançant el projecte, en l’aprovació i en la possible 
execució de les obres.  

Ara bé, també els faig com una crida a la responsabilitat. En el sentit que la Rambla fa 
molt de temps que necessita intervenció, i necessita també un consens ampli de ciutat. 
Nosaltres havíem demanat, i crec que hi havia un consens social també, que es deixés 
la Rambla fora de l’electoralisme. Veig que Esquerra Republicana ha estat d’acord en 
això, que el PDeCAT també, però que, malauradament, el PSC i els altres grups 
municipals, no. I, per tant, aquí el que estem posant en perill és la intervenció en un 
dels eixos més simbòlics i més importants de la ciutat.  

La presidenta dona de nou la paraula al grup proposant. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

No hem dit mai que estiguem en contra del projecte executiu. El que no podem 
acceptar és que es faci a corre-cuita. I, sobretot, que no es faci amb el consens de la 
majoritària part de les persones implicades. El que sí que és electoralista és fer-ho a 
pocs mesos de les eleccions. I el que sí demanem, que, si ho fan, facin com a la plaça 
Sant Agustí: si no els agrada l’estàtua, la podem canviar; doncs, si no agrada la 
Rambla, després la tornen al lloc que estava.  

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula als grups que vulguin fer el segon torn d’intervenció. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 
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Sí, molt ràpidament. Per haver-nos abstingut, que, fora de l’electoralisme, jo crec que 
nosaltres ho fem tot fora de l’electoralisme, però no tindrem un criteri polític igual que 
el de tots els grups i no deixarem de tenir un criteri polític. Només això. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Per posicionar el vot, ens abstindrem en aquesta proposta.  

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

La regidora 

Bé, que jo crec que aquest projecte compta amb un ampli consens, si anem més enllà 
de l’esperit preelectoralista que impulsa aquesta proposició. I crec que la Rambla es 
mereix, justament, que fem aquest esforç d’abstreure’ns del context. No ho dic tant per 
la CUP, ho dic perquè és coherent amb el vot que va tenir el maig de 2016, sinó que 
ho dic pel PSC i pels grups que han votat favorablement a la proposta del PSC. 
Bàsicament…, bé, ja està. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Només per tancar, és veu que no parlem amb les mateixes parts implicades, Govern i 
oposició. 

Gràcies. 

La presidenta informa que la proposició del PSC no ha estat aprovada, amb els vots a 
favor del PSC i del PP, els vots en contra del PDeCAT, d’Esquerra Republicana i de 
Barcelona en Comú i les abstencions de la CUP i de Ciutadans.  

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el 
Districte de Ciutat Vella i els seus representants polítics es comprometin de 
manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les institucions, tots aquells 
plantejaments, propostes polítiques i actituds autoritàries que atemptin contra 
els valors democràtics, de cohesió i convivència de què ens hem dotat. 
Denunciant, si s’escau, tots aquells que les fomentin i/o hi actuïn amb 
connivència. Que els seus representants polítics es comprometin de manera 
ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals dels seus ciutadans, els 
individuals i els col·lectius, així com a afrontar de manera compartida els 
reptes de l’agenda de ciutat tot respectant i defensant els principis esmentats 

La presidenta dona la paraula a Esquerra Republicana perquè exposi la seva 
proposició. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Sí, aquí hauríem de fer una transacció in voce dels atesos amb el Partit Socialista. 

La presidenta pregunta a la secretària si es pot fer in voce. 

La secretària assenyala que ho haurien de passar per escrit. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 
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Bé, t’ho passarem després. 

La presidenta demana que es llegeixin o s’expliquin els atesos. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla  

Són els atesos, eh? Vull dir que el que es vota no són els atesos. 

La presidenta insisteix que es llegeixin o s’expliquin els atesos. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla  

Els atesos que queden ara, actualment, seran: atès que l’auge de partits d’extrema 
dreta, especialment a Europa i l’Estat espanyol, és un dels grans desafiaments als 
quals ens enfrontem actualment; atès que aquestes formacions promouen discursos 
basats en l’odi envers el diferent, que relativitzen el feixisme i fomenten el racisme, el 
masclisme i l’homofòbia; atès l’avenç que està experimentant l’extrema dreta a l’Estat, 
amb una notable difusió mediàtica del seu discurs i la irrupció en algunes institucions, 
així com amb el paper que ha exercit a Catalunya, personant-se com a acusació 
particular contra el polítics; atès el compromís històric de la ciutat de Barcelona en 
defensa de valors com els de la justícia, la llibertat, el feminisme, la multiculturalitat, la 
laïcitat, la diversitat i el dret de les minories. I tota la resta resta igual. D’acord? 

Doncs, bé, primer de tot, explicitar això, que el Partit Socialista ha tingut a bé 
transaccionar-nos la part dels atesos de la proposició en bé d’un aprofundiment a 
l’hora de rebre suports a la iniciativa.  

Sumar esforços en la lluita per fer de Barcelona un mur en el qual s’estavelli l’extrema 
dreta, sumar esforços perquè tots junts, i a tot arreu, barrem el pas al feixisme ha de 
ser el nostre objectiu. Per això, vull recordar-los, especialment, el greu error que ha 
estat cometent el Partit Socialista, especialment, fins ara anant de bracet amb Societat 
Civil Catalana, Vox i altres grups d’extrema dreta a la munió d’actes i manifestacions 
dels darrers mesos.  

El moment polític que viu la societat catalana, i per extensió també l’espanyola, és el 
fet més preocupant que ha succeït des de la fi de la dictadura. La regressió i la 
vulneració de drets fonamentals, tals com els de reunió, de llibertat d’expressió, de 
llibertat de premsa, de representació, així com tot un seguit més, han esdevingut 
perillosament habituals, impropis d’un sistema democràtic homologable a les 
democràcies avançades del nostre entorn. Sense anar més lluny, des de l’entrada en 
vigor de la «llei mordassa», que el PSOE ha decidit no tirar enrere, per cert, i que va 
fer el Partit Popular, s’ha promogut una mitjana de vuitanta multes diàries restringint la 
llibertat d’expressió. 

Aquest manteniment exemplifica la deriva autoritària dels poders de l’Estat i el 
sorgiment de discursos polítics que qüestionen els assoliments en matèria de drets 
socials, com la societat tolerant, dialogant i democràtica que hem aconseguit en les 
darreres dècades.  

Cal recalcar que la conculcació de drets i garanties democràtiques no només s’està 
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produint en contra dels drets individuals, sinó també afecta els drets polítics col·lectius. 
Drets polítics reconeguts, com el lliure exercici del dret d’autodeterminació del poble 
català. Aprofito l’avinentesa, a més, per recordar que Barcelona ha estat per tradició, 
vocació i convicció una ciutat compromesa i militant amb els drets i les llibertats 
democràtiques. Ho ha estat i ho seguirà sent, des de la suma d’esforços i d’accents, 
des d’aquelles lluites compartides, que mai es cansa de reivindicar en Jordi Cuixart.  

És per tot l’exposat que, en la darrera oportunitat d’impulsar una iniciativa al Districte 
en l’actual mandat, presentem una proposició que recull les preocupacions que, plenari 
a plenari, hem anat exposant reiteradament. Instem, així, que el Districte de Ciutat 
Vella i els seus representants polítics es comprometin, de manera ferma i efectiva, a 
combatre, dins i fora de les institucions, tots aquells plantejaments, propostes 
polítiques i actituds autoritàries que atemptin contra els valors democràtics de cohesió i 
convivència de què ens hems dotat, denunciant, si escau, tots aquells que les fomentin 
i/o actuïn amb connivència. 

De igual manera, proposem un compromís ferm i efectiu amb els drets socials i 
fonamentals dels seus ciutadans, els individuals i els col·lectius, així com afrontar de 
manera compartida el reptes de l’agenda de ciutat, tot respectant i defensant el 
principis esmentats.  

La regidora obre el torn d’intervenció de la resta de grups municipals. 

El Sr. César Martínez López 

Compartim la diagnosi d’aquesta proposició, tot i que l’han canviat a última hora –la 
diagnosi. Estem vivint uns moments convulsos, és veritat, on donar compliment al 
mandat democràtic d’unes eleccions fa que representants polítics democràticament 
escollits estiguin avui a la presó o a l’exili.  

Moments convulsos, on ser lesbiana, transsexual, bisexual o intersexual no és només 
una forma d’estimar, o ser, sinó que també és una amenaça per a alguns. 
Recentment, hem conegut l’augment d’agressions contra persones d’aquest col·lectiu 
a Olesa de Montserrat, Mataró, al Prat de Llobregat i a la mateixa Barcelona. Amb 
atacs no només individuals, sinó també al centre, per exemple, LGTBI, un equipament 
municipal instrumental que vetlla per la ciutadania plena d’aquestes persones en la 
societat diversa que som.  

Sembla que tornem enrere, i que pensar, sentir-se o actuar diferent és prou motiu per 
ser agredit físicament i verbalment en favor d’una suposada neutralitat. Neutralitat on 
només hi caben els que se semblen als qui la defensen, i que es defensa per sobre de 
tota la resta, deixant de ser plural per transformar-se en l’única opció.  

I així ho hem vist al mateix Ajuntament, on uns energúmens es van enfrontar a la 
Guàrdia Urbana per treure una pancarta abans que arribessin les indicacions, en tot 
cas, de treure-la. Per tant, tal com demana la proposició, sí, ens comprometem de 
manera ferma i efectiva a combatre els plantejaments, propostes polítiques i actituds 
autoritàries que atempten contra els valors democràtics, individuals i col·lectius a la 
nostra ciutat i arreu.  
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Pels artistes exiliats, pels polítics perseguits, presos i exiliats, per les persones 
migrades, les dones, persones del col·lectiu LGTBI; en definitiva, per una Barcelona 
rica en diversitat i pels drets i llibertats, tant individuals com col·lectius, votem a favor 
de la proposta i contra tota expressió de feixisme.  

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Sense dubte, les ciutats i els pobles, i Barcelona al capdavant d’aquests, com a capital 
de Catalunya, de l’àrea metropolitana i gran capital espanyola i europea, tenim un 
paper essencial en la defensa de la democràcia. No hem de permetre, com a ciutat i 
com a forces democràtiques a les institucions de la nostra ciutat, que es jugui amb la 
convivència, amb l’estat del dret i amb les llibertats civils i socials. 

La convivència i el respecte són valors que es veuen ara amenaçats als nostres 
municipis, si no som capaços de fer un veritable front democràtic i respectuós. 
L’extrema dreta s’alimenta de les desigualtats socials, de la manca d’esperança, de la 
desconfiança en les institucions i els partits, com ho fan els populismes i els 
nacionalismes. I per això cal que, amb sinceritat, fem un combat conjunt des de les 
institucions. 

Des dels ajuntaments al llarg de quaranta anys, hem transformat carrers i places, hem 
construït equipaments i hem vetllat per la cohesió social. Aquesta és la nostra tradició, 
la convivència i el respecte entre tots i totes. Pensem com pensem, és el nostre ADN i 
no podem fer cap pas enrere.  

Nosaltres ens hem compromès a aïllar i evitar que l’extrema dreta entri a les 
institucions. Les forces democràtiques no es poden permetre pactar amb l’extrema 
dreta. Votem a favor, com no podria ser d’una altra manera.  

Gràcies. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra  

Bé, votar a favor. Dir que el to és una mica estrany, és com de bons i dolents. Com si 
Vox fos la ultradreta. i aquí, nosaltres, en un barri on hi ha un 40% d’immigració, cap 
de nosaltres és immigrant, ni s’acosta cap immigrant aquí que no estigui subvencionat 
o sigui d’una entitat, normalment. I parlem de llauners i manters i no n’ha vingut ni un. I 
hi han identificacions pel color de la pell ara mateix en algú racó de Ciutat Vella. I la 
regidorable d’Esquerra Republicana, aquesta setmana mateix, va retuitar un tuit 
explícitament racista de la [#3.29.19] del racisme. Vull dir que també nosaltres som 
racistes i homòfons i masclistes, i no és una cosa de bons i dolents i de Vox. Però 
votem a favor d’això, sí. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Obviamente, todos estamos en contra de violencia, eso está más claro que el agua. 
Creo, vamos, nosotros al menos, sí. Pero, quería preguntarle ¿a qué se refiere 
exactamente? ¿Si se refiere usted a cuando un político del Partido Popular recibe un 
anónimo amenazándole a él y a su familia?, o cuando asedian las sedes del Partido 
Popular sin dejarnos salir, o cuando nos pintan, o llenan de pintura, al tiempo que nos 
insultan y nos amenazan, como nos ha pasado hoy. ¿Si se refiere a cuando una 
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secretaria judicial va a declarar al juicio, como es su derecho y obligación, y la 
amenazan y la linchan públicamente, facilitando sus datos y animando a todo el 
mundo a cebarse con ella? Si se refiere a cuando un colaborador de TV3 llama puta a 
Inés Arrimadas por pensar diferente a él. Si se refiere a acosar a jueces en sus propias 
casas. Si se refiere a cuando el president de la Generalitat, el señor Torra, nos llama a 
los catalanes que usamos el castellano «bestias carroñeras, víboras, hienas con una 
tara en el ADN que destilan odio, un odio perturbado, nauseabundo, como de 
dentadura postiza con verdín». Si se refiere a esto, le rogaría que me lo dijese. 
Entonces, diré qué votamos.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bien, desde Ciudadanos condenamos cualquier ideología que suponga una incitación 
al odio, cualquiera. Además, Ciudadanos tiene un firme compromiso con la lucha 
contra el populismo, con el de la ultraderecha, la ultraizquierda, y también la lucha 
contra el nacionalismo y el separatismo, que es lo que ha hecho más daño a nuestro 
país en toda la historia de la democracia, y mucho más en Cataluña en nuestros 
últimos años.  

Si usted se refiere a los insultos que gente de sus filas le han dedicado a Inés 
Arrimadas, a Carlos Carrizosa, amenazándoles de muerte y con amenazas varias, yo 
creo que usted también debería condenar estos hechos, cosa que a día de hoy aún no 
se ha hecho.  

Ustedes hoy nos quieren dar una lección de feminismo, tolerancia y democracia, y no 
aceptaremos ninguna.  

Es por ello que nos abstendremos en esta proposición. También debido a su discurso 
en esta propuesta, insinuando que Societat Civil Catalana es aquel organismo de 
ultraderecha y que fomenta todos esos compromisos y esas ideologías del odio.  

La regidora dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Nosaltres votarem a favor de la proposició.  

Com ens va ensenyar el moviment feminista fa dècades, allò personal és polític. De la 
mateixa manera que antifeixista s’és cada dia i es demostra. Reduir l’antifeixisme a 
Vox o a la ultradreta actual creiem que és un error. De la mateixa manera que reduir 
l’antifeixisme a la situació actual de conflicte polític entre Catalunya i Espanya també 
és un error.  

Antifeixista és sortir cada dia, des de les institucions o des de fora, per aturar 
desnonaments. I antifeixista és defensar els oprimits enfront dels opressors. Hem 
d’assumir, les institucions, la responsabilitat quant a opressors dels oprimits. I, 
evidentment, l’opressor és qui defensa un sistema social, polític i econòmic injust i que 
genera desigualtats.  

Ser antifeixista és, també, defensar accions de mobilització política com, per exemple, 
«Aturem el Parlament», les vergonyoses acusacions d’aquells que avui reclamen 
legítimament els seus drets, tant de bo n’aprenguem tots plegats. Antifeixista també és 
defensar dentistes municipals o serveis públics, habitatge públic. I també és expulsar 
membres dels partits, aquells personatges que se’n foten de les dones, per exemple.  
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Des d’aquesta Administració, el missatge nítid és que som una administració 
radicalment compromesa amb els drets i les llibertats dels nostres veïns i veïnes i, 
evidentment, a fora, també, des de fora de l’Administració. 

Insisteixo, ser antifeixista s’és cada dia i es demostra amb actuacions cada dia.  

La regidora dona la paraula al grup proposant. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla  

Bé, jo estic una mica sorprès, perquè no s’hagi entès massa bé el que deia la 
proposició. Jo crec que ho vam redactar prou nítidament perquè s’entengués. Bé, 
però, em sap greu, eh?, vull dir, el següent plenari, que no existirà, ho farem millor.  

No obstant, antifeixista no és defensar dentistes municipals. Perdona, eh? Si alguna 
entitat realment és reconeguda per la seva lluita contra el feixisme i el racisme és 
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, els quals dictaminen, perfectament, què es 
feixisme i què no és feixisme. I, evidentment, si antifeixisme és defensar el dentista 
municipal estem degradant, o estem pervertint el missatge i, aleshores, tot és 
antifeixisme o res és antifeixisme, i, per tant, pot tornar el feixisme o no tornar, perquè 
totalment és indiferent. 

Jo crec que hauríem de ser un mica més curosos tots i, per tant, cenyir-nos una mica 
als conceptes. I no fer populisme, no fer electoralisme barat i dir que antifeixisme és 
defensar el dentista. Vull dir, hi ha molta gent que va patir el feixisme perquè acabem 
dient que antifeixisme és defensar el dentista.  

La regidora dona la paraula als grups que hi vulguin intervenir. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra  

Jordi, que tu també t’has lluït, eh?, sembles l’heroi del poble, tio, vull dir. I, re, aclarir a 
la companya que Societat Civil Catalana està plena de gent completament nazi, 
explícitament nazi, i amb aliances completament nazis. Vull dir, tampoc aquí vinguem 
a blanquejar..., i de la Fundació Francisco Franco, i de les…, vull dir, que és així, vull 
dir que no... 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, que no me ha contestado. Gracias.  

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, subscriure totes les paraules expressades pel conseller de la CUP.  

La regidora dona de nou la paraula al grup proposant. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Agrair a tothom que ha votat a favor. 

La regidora comenta que el Partit Popular no ha expressat el seu vot i pregunta si s’hi 
absté.   

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 
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No, no me abstengo. He hecho una pregunta. Entonces, tiene que aclararme esto. 

La regidora explica que el proposant no té temps perquè ha esgotat els sis segons 
que li quedaven.  

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Pues lo dejaremos para cuando me conteste a través de correo electrónico.  

La regidora comenta que està fent de presidenta substituta, però que sap segur que 
ha de posicionar-se a favor, en contra o abstenir-se. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Hace unos cuantos plenos no fue de esta manera y lo resolvimos a través de correo 
electrónico. No puedo posicionarme…  

La regidora informa que aquesta proposició ha estat aprovada amb els vots 
favorables d’Esquerra Republicana, PDeCAT, PSC, CUP, Barcelona en Comú, 
l’abstenció de Ciutadans i el vot sense determinar del PP.  

4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-
Capgirem perquè, tot i que és l’òrgan de màxima representació i participació 
col·lectiva del districte per definició oficial, en el si d’aquest mandat i de 
manera adequada a les normatives del plenari, el Grup Municipal de la CUP-
Capgirem ha pogut aprovar únicament cinc de les desenes de Proposicions 
presentades:  

– Construcció d’habitatge públic als antics edificis dels jutjats del passeig 
Lluís Companys.  

– Un canvi de nom de la plaça Antonio López consensuat amb les entitats 
panafricanes. 

– La redefinició de les relacions entre Ajuntament i serveis socials per tal 
d’agilitzar-la. 

–  La no inversió de diners públics al Consorci de Turisme fins haver 
quantificat la despesa dels danys del turisme en la salut social, ecològica i 
econòmica.  

–  Que es confeccioni un cens de les immatriculacions de l’Església per tal de 
recuperar el patrimoni públic. 

Per això, proposem que aquestes Proposicions, destinades a l’oblit malgrat la 
seva aprovació, siguin aprovades per segona vegada, revertint el 
menysteniment amb què se les ha considerades, per ser enteses com a 
transcendents i imprescindibles pel nostre grup municipal 

La regidora dona la paraula a la CUP-Capgirem perquè exposi la seva proposició i 
pregunta si cal que llegeixi la proposició. 
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El Sr. Joan Suqué Puig-Serra  

No, ens les estalviem. I no hi ha gaire a dir, i m’he oblidat la mesura de fer els plenaris 
als carrers. És molt senzill, digueu-m’ho a la cara que em preneu el pèl, perquè ja..., 
em quedo tranquil jo també.  

Aquí, qualsevol iniciativa que pot afavorir una iniciativa privada funciona i aquest lloc 
és vinculant. I quan es tracta de mesures... És que som innocents, fins i tot, perquè us 
hem arribat a creure en algun moment. Digueu-nos a la cara que passeu de tot i de 
nosaltres, i que això no és més que un teatre, com hem dit alguna vegada. Cada dia 
ens reafirmem en la convicció aquesta. Si ens ho podeu votar un altre cop serà divertit, 
no? 

La regidora obre el torn d’intervenció de la resta de grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Bé, jo crec que, en part, tots els partits de l’oposició ens podem sentit reflectits en 
aquesta «propo», perquè se’ns han aprovat precs, se’ns han aprovat «propos» que, 
bé, veiem que no s’acaben de traslladar a la realitat, no?  

Ara bé, si se’ns demana aprovar una sèrie de «propos» de la CUP que, tenint en 
compte que diria que en algunes ens hem abstingut, en d’altres hem votat en contra, el 
nostre vot seria en contra, perquè, bàsicament, si fos cada «propo» per separat, 
doncs, no?, podríem canviar el sentit del vot, però tenint en compte això, doncs, ens 
posicionarem en contra. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso       

Coincidim amb la CUP que el Govern menysprea els acords presos al Districte. És cert 
que no són acords executius, però sí acords polítics, que com a mínim haurien de tenir 
un seguiment de transparència per part del Govern. La manca d’aquestes respostes 
polítiques és el que fa transmetre als veïns i veïnes que el que fem al Districte no té 
cap valor, que la proximitat és realment una paraula i no una forma de treball.  

Per coherència no hem votat a favor de moltes propostes de la CUP, però sí que farem 
una abstenció positiva.  

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Complir les mesures o els acords que s’aproven als consells per la majoria dels partits 
hauria de ser d’obligat caràcter. I estem d’acord que això sigui així. Aprofitant 
l’avinentesa, volem recordar les mesures aprovades a Esquerra Republicana i que 
tampoc voldríem que quedessin en l’oblit, com la rehabilitació de l’edifici dels 
estibadors, que es va aprovar incloure en el PIM una partida pressupostària; com la 
compra de la Clínica Barceloneta, que haurien de dedicar-la a pisos tutelats i els 
baixos a un centre de dia per a gent gran; com el cens de persones en risc de patir 
pobresa energètica; com revisar l’ordenació de parades de taxi habilitades per 
encotxar i desencotxar els passatgers i reordenar-la i ampliar-la; i la creació d’una 
comissió de treball per als petits establiments afectats pel Pla d’inspecció i paisatge 
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urbà del Casc Antic, i també el pla que vam aprovar el darrer Ple de les places de 
Raval nord, sobretot la plaça Castella, la plaça Terenci Moix, Pes de la Palla, dels 
Àngels.  

A veure, no sempre hem estat d’acord ni hem fet vot positiu de les mesures de la CUP, 
però entenem que, si s’han aprovat, s’han de complir. Per això votarem a favor.   

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, señor Suqué, le vamos a votar en contra, como ya lo hemos hecho cuando las 
presentó por separado. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, avançar que el nostre posicionament serà l’abstenció. De fet, el que compartim 
amb la CUP és la preocupació que en aquest Districte s’hagin aprovat iniciatives i que 
no es duguin a terme, posant en dubte la feina que es fa en aquest Consell Plenari. 
Aquí tots els partits duem propostes per tal de millorar la vida de veïns i comerciants, 
perquè aquesta és la nostra feina, estiguem a l’oposició o estiguem al Govern. De fet, 
moltes de les propostes sorgeixen de la mà de les persones implicades al districte.  

Avui la CUP planteja que es torni a votar les propostes que ja van ser aprovades, 
algunes amb el vot a favor de Ciutadans i algunes en contra. És per això que ens 
abstindrem. Però el que els demano al Govern, des de l’oposició, és que duguin a 
terme les propostes aprovades en aquest plenari.  

La regidora dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, nosaltres votarem a favor, perquè vam votar a favor de totes aquestes propostes i, 
a més a més, afegim d’altres que també es van aprovar, proposades per l’anterior 
consellera de la CUP, que no estan en la proposició que vostès han fet. Dir a la resta 
de partits polítics que tenen, i entreguem, i està a la pàgina web, desprès de cada 
plenari, o abans de cada plenari, un document en el qual estan totes les proposicions i 
precs acceptats i el seu grau d’acompliment; que n’hi ha de complerts, que n’hi ha més 
de la meitat de complerts. Els dels darrers plenaris, no. Vull recordar, doncs, el bus de 
la Barceloneta a l’Esperança, o tants d’altres.  

En tot cas, sobre els que feia referència el conseller de la CUP, sabem habitatge públic 
als antics edificis dels jutjats de Lluís Companys, vam portar una proposició perquè 
Esquerra i PDeCAT ens acompanyessin amb la negociació i no va poder ser possible. 
Antoni López, sap que hi ha una recollida de firmes, que ha passat per la multiconsulta 
i que va ser aprovat a Casa Gran, i, per tant, doncs, no podem tirar-lo endavant, 
perquè hi ha veïns i veïnes que han presentat milers de firmes per a un canvi de nom. 
La redefinició de les relacions entre Ajuntament i serveis socials no depèn del Districte, 
però és cert que, per exemple, hi ha conjuntament amb el consorci el programa 
Impulsem! per revisar-ho, però no depèn de Districte, està traspassat. La no inversió 
de diners públics al Consorci de Turisme també està traspassat a Casa Gran, perquè 
sap que no depèn de Districte. I les immatriculacions de l’Església, ja vam dir que 



73 
 

esperàvem que el Govern socialista presentés aquesta informació. 

Per nosaltres les propostes són importants, es tiren endavant en la mesura del 
possible. N’hi ha d’altres que, certament, políticament, no hi estem d’acord, i mirem a 
veure com ho podem fer per intentar donar el màxim de cobertura al que diu el Consell 
de Districte.  

En tot cas, jo convido, més enllà del que diguin els partits polítics, veïns i veïnes que 
es baixin –l’únic districte de la ciutat que ho fa– aquest document en el qual estan totes 
i cadascuna de les proposicions aprovades i el seu estat d’execució. 

La presidenta dona la paraula al conseller de la CUP. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra  

Gràcies per la segona aprovació. La meva companya i amiga Pau d’Esquerra va 
posar-se d’acord amb vosaltres pels jutjats de Lluis Companys. No ens hem posat 
d’acord en gaires coses. Sentint les proposicions d’Esquerra Republicanes aprovades 
també, sembla que el que implica una mica de progrés social es queda en estètica i en 
paraules aquí. I el que implica, doncs, això, servir a interessos privats sempre tira 
endavant i sempre és vinculant. 

La presidenta informa que aquesta proposta ha estat aprovada amb els vots a favor 
de la CUP, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, vots en contra de PDeCAT i 
PP i abstenció de Ciutadans i PSC.  

5. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP de 
reprovació per mala gestió de Gala Pin com a regidora de Ciutat Vella davant 
els problemes de prevenció, convivència, civisme i seguretat que s’han donat 
aquests quatre anys en el Districte de Ciutat Vella   

6. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per a 
reprovar la gestió municipal del Govern de Barcelona en Comú en el Districte 
de Ciutat Vella i constatar que després de quatre anys de legislatura ha 
incomplert les promeses de: 

–  Garantir la seguretat als carrers mitjançant l’increment de la presència 
policial i la coordinació entre diferents Cossos de seguretat per acabar amb 
l’okupació il·legal, la usurpació d’habitatges i el narcotràfic 

–  Dotar d’habitatge de lloguer social les persones vulnerables i aquelles que 
pateixen situacions d’emergència 

–  Ha provocat la suspensió arbitrària de llicències d’activitat perjudicant el 
comerç i la restauració 

–  Ha deixat d’invertir en els equipaments Segle XX, Centre Sant Pere Apòstol, 
Centre Cívic de la Barceloneta i Drassanes, reurbanització de la plaça del duc 
de Medinaceli, entre d’altres  
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La presidenta informa que les proposicions 5 i 6 se substanciaran conjuntament. 
Aclareix que els grups proposants, Partit Popular i Ciutadans, tenen deu minuts 
d’intervenció, en total, i la resta de partits, sis minuts. Comenta que hi ha dues 
paraules demanades per part dels veïns, però constata que aquestes persones ja no hi 
són. Tot seguit, dona la paraula al Partit Popular.  

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Es obvio que son legión los temas en los que la regidora de este Distrito, en los 
últimos cuatro años, debería ser reprobada en este consejo. De hecho, es muy difícil 
encontrarla en su sitio, encontrar un tema en el que no debería serlo, no se me ocurre 
ninguno. Gala Pin se ha esforzado mucho en ostentar este récord; no es mérito 
únicamente suyo, su equipo la ha ayudado de forma excepcional a conseguirlo. Desde 
el primer día se pusieron todos a ello: seguridad, participación, limpieza, top manta, 
drogas, prostitución, paralización de las inversiones, lucha contra la mayor fuente de 
ingresos de esta ciudad, guerra a las terrazas –molestasen o no–, guerra abierta a la 
Guardia Urbana, desarme de todas las asociaciones vecinales o de comerciantes que 
no les fuesen afines, apertura de narcosalas, etcétera.  

De todos ellos, de todos sus hitos, el que les ha superado con creces ha sido el de la 
inseguridad y el de la delincuencia. Su grandísimo fracaso ha sido la seguridad del 
distrito. Y eso es la primera obligación de cualquier administración –la primera–, 
garantizar la seguridad de sus administrados. Ustedes la han dinamitado desde el 
primer día y con toda la voluntad. Entraron quitando la policía de Robador en el verano 
de 2015, y la delincuencia lo aprovechó expandiéndose por todo el barrio: prostitución, 
drogas, robos, incivismo, ocupaciones ilegales de pisos y locales, que se convirtieron 
unos en meublés y otros en narcopisos.  

Lo siguiente fue entregar Ciutat Vella, Barceloneta, sur del distrito, Rambla, el metro 
de plaza Cataluña, Puerta del Ángel, al top manta. Y lo defendieron, y lo metieron en el 
Ayuntamiento a negociar en la misma mesa que el comercio legal, que lo estaba 
sufriendo. Y les dejaron crear un sindicato, y lo protegieron de la Guardia Urbana, y le 
partieron la cabeza a un guardia urbano y ustedes llamaron al guardia urbano para 
que le quitase la denuncia al mantero. Y se manifestaron ilegalmente junto a los 
manteros. Y cuando pedí en este Pleno que cesasen a la consellera de gobierno que 
asistía asiduamente a esas manifestaciones en contra del comercio legal, me 
montaron un escrache en esta sala con manteros, gente de la PAH y las Prostitutas 
Indignadas del Raval. Y cuando la Guardia Urbana iba a desalojar un asentamiento de 
manteros en Pla de Palau, allí estaban ustedes detrás de un árbol con una cámara 
para grabar la supuesta violencia de la policía contra el top manta, tendiendo una 
trampa a su propia policía local. Aún estoy esperando que me contesten a esto desde 
hace tres años. 

Y esa alergia a la policía no solo creó el asentamiento de los mil manteros de la 
Barceloneta, también hizo que obviasen el problema de las drogas en el Raval. Y así 
se enquistaron los narcopisos en el barrio, por su dejadez y su ideología trasnochada. 
Y las mafias se pusieron las botas, y tuvieron que ser los vecinos los que se pusieron 
en pie de guerra y patrullasen el barrio tomando nota a boli de los narcopisos que 
había en su barrio para venir a las audiencias públicas a que usted no les escuchase. 
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Y cuando no tuvo más remedio que dar su brazo a torcer y comerse sus propias 
alergias, ya fue tarde y lo gestionó fatal.  

Tiene usted, el Ayuntamiento, en cartera pisos públicos municipales, de todos, que son 
meublés, narcopisos, pisos de almacenes de lateros, pisos ilegales, pisos okupados, 
con k, pisos turísticos ilegales, pisos patera. Nidos, todos ellos, de delincuencia, por su 
permisividad, que están haciendo la vida imposible a los vecinos del distrito. Tienen el 
distrito infestado de camellos y de yonquis, de captadores de cannábicas, de 
jeringuillas, de narcopisos, que ya trascienden del Raval y se asientan en el Gótico, en 
el casco antiguo y en otros distritos de Barcelona.  

Ha batido usted todos los récords de manifestaciones en contra suya. Usted, regidora, 
ha pasado de liderar manifestaciones en la Barceloneta en contra de gobiernos 
municipales a que la Barceloneta lidere manifestaciones en contra de su fracasada 
gestión.  

Los niños de la cola se le han hecho mayores esnifando cola, trapicheando, 
cometiendo hurtos y atracos, durmiendo en la calle en su cara, ante su inacción, 
perdiendo su vida porque a usted y a Colau no les ha dado la gana de protegerlos y 
los han abandonado a su suerte, demostrando una nula humanidad y una nula 
sensibilidad ante el sufrimiento de unos niños.  

El Ayuntamiento de Barcelona le ha reprobado ya su gestión. Y este Distrito no puede 
ser menos para no ser cómplice del caos en que ha sumido a Ciutat Vella.  

Por todos estos motivos pedimos que el Pleno de Ciutat Vella repruebe la mala gestión 
de Gala Pin, como regidora del Distrito, ante los problemas de prevención, 
convivencia, civismo y seguridad que se han dado en estos cuatro años.  

Muchas gracias.  

La presidenta dona la paraula a la consellera del Grup Municipal de Ciutadans. 
Aclareix que abans s’ha confós i que els grups proposants disposen de vuit minuts i no 
de deu, com havia dit. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Tal y como hemos dicho, y se ha repetido varias veces en este último Pleno, cada 
grupo, incluyendo el Gobierno, hace un balance de su paso por el Ayuntamiento. La 
primera pregunta sería: ¿usted cree, señora Pin, que su balance es positivo? La 
segunda sería: ¿usted está satisfecha con la gestión que se ha hecho en Ciutat Vella? 
La tercera: ¿usted considera que Ciutat Vella está mejor que hace cuatro años? Y la 
última: ¿usted de verdad cree que se ha cumplido el Plan de actuación del Distrito un 
92%? 

Habiendo transcurrido cuatro años de la legislatura del Gobierno de Barcelona en 
Comú, las cosas no han mejorado. Ustedes se presentaron prometiendo cosas que a 
día de hoy no se han cumplido. Es más, a lo largo del mandato han ido disminuyendo 
las expectativas: en vivienda, fracaso; en derechos sociales, se han aumentado las 
desigualdades; en equipamientos, siguen muchos en el estado en el que los 
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encontraron; las escoles bressol, tres cuartos de lo mismo; problemas de movilidad, 
los continuamos teniendo; un presupuesto que no ha sido aprobado por ningún grupo 
de la oposición; un comercio que está en pie de guerra contra ustedes, y sobre todo la 
falta de transparencia. Señor Rabassa, ¿dónde están las respuestas de las preguntas 
por escrito?, ni están ni se las espera. 

Los datos nos demuestran que su gestión no ha sido buena. Aumenta la inseguridad 
un 20,5% en Barcelona ciudad. Pero todo esto aumenta en cada barrio del distrito de 
Ciutat Vella.  

Actualmente, tenemos sesenta familias del distrito que tienen aprobada una vivienda y 
que no se les ha asignado ninguna. Cuatrocientas setenta y dos, en Barcelona, 
viviendas de propiedad municipal ocupadas; viviendas de propiedad municipal que 
están asignadas a familias, pero que todavía no tienen las llaves. Edificios municipales 
en estado lamentable y sin proyecto de rehabilitación. 

En estos años, no han sido capaces ni de aprobar un presupuesto, como les he dicho 
anteriormente. Eso sí, diciendo que era el ayuntamiento que más invertía en derechos 
sociales, pero el resultado es que tenemos más personas viviendo en la calle y más 
asentamientos. Tenemos 3.200 niños, que me gustaría saber por distrito, sin beca 
para realizar deporte en horario lectivo.  

Huelgas de los servicios del servicio del CUESB y de la teleasistencia, dos servicios 
indispensables para Barcelona, pero todavía más para Ciutat Vella. Han aprobado un 
plan de usos, con nuestra abstención, para tener más control de las licencias que se 
puedan abrir y las que no, pero mientras tanto los vecinos siguen con los mismos 
problemas de ruido y de descanso.  

Si hablamos de equipamientos, hoy en el informe de la regidora se hace una mención 
especial a ellos, pero el resultado: procesos participativos y, de momento, sin uso; 
Segle XX, espacio para jóvenes, sin uso todavía; Centre Sant Pere Apòstol, pospuesta 
la segunda fase por motivos de falta de presupuesto.  

En referencia a las grandes obras urbanísticas: Duc de Medinaceli, sin hacer; moll de 
la Fusta, sin hacer; Rambla, sin hacer; Via Laietana, sin hacer, y con los comerciantes 
y vecinos de la propia Via Laietana en pie de guerra, porque consideran que no se han 
atendido sus demandas en el proyecto que presentaron no hace mucho. 

Y ¿sabe cuál es la queja recurrente de los vecinos? «No se nos escucha.» En el 
pasado Pleno, el señor Suqué se lo dijo y se lo voy a repetir: «Els veïns diuen que és 
més fàcil contactar amb l’oposició que amb el Govern.»  

Eso dice mucho de una regidora que su labor, aparte de gobernar Ciutat Vella, es la 
participación. Hoy usted dirá que se han hecho muchas cosas, y eso no se lo voy a 
discutir. Pero hacer las cosas mal, por muchas que se hayan hecho, no compensa la 
situación.  

Así que hoy, desde Ciudadanos, pedimos reprobar la gestión de Barcelona en Comú 
en Ciutat Vella.  



77 
 

La presidenta obre el torn d’intervenció de la resta de grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Bé, jo no m’estendré molt, perquè crec que l’informe a la regidora que hem fet al 
principi d’aquest plenari ja serveix com a argumentari d’aquests dos punts. També, tot 
sigui dit, no sé si aporta massa reprovar la regidora l’últim plenari del mandat. Però, 
bé, tot i així, ens hi posem.  

Respecte a la «propo» del PP, i ho deia a l’informe de la regidora d’abans, creiem que 
el problema és el menysteniment cap a la policia i cap allò que representa la policia, i 
el que suposa per a una ciutat. Sabem que el cos de la Guàrdia Urbana no se sent 
recolzat per aquest Ajuntament, i creiem que això es demostra en el dia a dia. I també, 
ho recordaven abans, tenim una regidora que el tercer any de mandat diu que s’ha 
adonat de la importància de la policia per a la ciutat.  

Per tant, és evident que quan en un ajuntament no s’hi té un model de seguretat per a 
la ciutat, doncs, les coses se’n van de les mans, com s’han anat en aquest mandat. I, a 
més a més, també remarcar que hi han hagut problemes, que ja creiem com extingits, 
que han tornat a aflorar en aquest mandat. Per exemple, la seguretat al Pou de la 
Figuera. Avui portem un prec sobre aquest tema, que creiem que és realment 
preocupant. Per no parlar del Raval, del Gòtic, de la Barceloneta, vull dir, problemes 
d’inseguretat que ara podria llistar, però que crec que tots vostès coneixen. 

Pel que fa als incompliments, que la batalla la proposa Ciutadans, en matèria de 
seguretat, els acabo de dir. En matèria de lloguer social, abans ho hem dit, van 
prometre vuit mil habitatges, van baixar a quatre mil i, finalment, acabaran el mandat 
no fent-ne ni set-cents. Per tant, incompliment en tota regla.  

Amb el tema de la suspensió de llicències, no ho sé, ja queda una mica lluny, però en 
aquest districte hi ha hagut una suspensió de llicències que ha durat dos anys. 
Barcelona en Comú ho ha fet tot igual, vull dir, «Suspenem i, durant dos anys, pensem 
què volem fer. Però de primeres ja suspenem i paralitzem l’activitat econòmica al 
districte.» 

I, per últim, amb retallades, vam portar una «propo» sobre la segona fase del Centre 
Sant Pere Apòstol. Molts departaments d’aquest Ajuntament ho reconeixen, que ha 
hagut una retallada lineal en el pressupost de l’Ajuntament d’entre un 3 i un 5%. Tot i 
que el Govern no ho vulgui reconèixer, hi ha estat. I el Centre Sant Pere Apòstol, per 
exemple, ha estat un dels damnificats, perquè els han dit clarament que no hi havia 
pressupost per fer-ne la segona fase. I, com el Centre Sant Pere apòstol, la plaça del 
Duc de Medinaceli i la resta d’inversions que es diuen aquí.  

Gràcies.  

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

El Grup Municipal Socialista vam sol·licitar fa mesos la celebració d’un plenari 
extraordinari per tractar de forma monogràfica la situació a Ciutat Vella, a l’Ajuntament.  
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Malauradament, avui a Ciutat Vella la imatge de descontrol per venda de drogues està 
al carrer; la continuïtat de la problemàtica de narcopisos està al barri del Raval; tenim 
problemes greus de violència a la via pública; tenim veïns desesperats davant de la 
deixadesa del Govern municipal; tenim més brutícia; tenim un Govern desbordat i que 
no parla amb ningú, que ha dimitit de les seves funcions i responsabilitats; tenim un 
Govern amb manca d’autoritat per a l’aplicació de les ordenances, en especial la de 
convivència.  

I avui tornem a reprovar l’acció del Govern Colau-Pin a Ciutat Vella. Sabem que la 
seva resposta serà que estem en campanya electoral, això ho tenim clar. Res més 
lluny de tot això, perquè la seva inacció és palpable. Es reprovarà la inacció davant els 
problemes, es reprovarà la manca de suport a la Guàrdia Urbana, reprovarem la 
manca de recolzament als veïns que es veuen assetjats a casa seva per fenòmens 
com la prostitució, que va en augment, o el narcotràfic, que ja ho hem dit en l’informe 
de la regidora.  

Es reprovarà, en definitiva, un Govern que venia a canviar-ho tot, a revisar-ho tot i que, 
al final, ens deixarà com a llegat un retrocés a l’època preolímpica. Un Govern que no 
és capaç d’arribar a consensos en temes de transformació de l’espai públic, de suport 
al comerç, de convivència i que, a més a més, no escolta ningú.  

És per això que, des de fa dos mesos, venim treballant amb aquests equips per 
afrontar el repte que se’ns planteja ara a Ciutat Vella. La reprovació l’han aconseguit 
vostès solets. Tenim propostes en positiu per a Ciutat Vella, que vostès mai les han 
volgut escoltar. Volem recuperar una Ciutat Vella per viure, d’oportunitats i oberta al 
conjunt de la ciutat. En definitiva, una Ciutat Vella per als veïns i veïnes, amb 
habitatge, seguretat i serveis públics de qualitat.  

Que el Govern Colau ha abandonat Ciutat Vella és evident. Per il·lustrar-los, ho faré 
només amb dues xifres. En el darrer mandat socialista, 2007-2011, es van invertir 
2.185 euros per habitant; previsió del mandat Colau, 1.117 euros per habitant. 
Habitatges construïts: mandat socialista, 570 habitatges cada quatre anys; mandat 
2015-2019, 52 habitatges en construcció o projecte. Això és el que han fet vostès.  

Gràcies.  

El Sr. Marc Borràs i Batalla  

Abans ho comentaven en relació amb la manera en què fem política, en la necessitat 
d’anar més enllà del nostre entotsolament partidista i en la necessitat de bastir ponts, 
de construir fronts amplis i en com n’és d’imprescindible governar per a tothom.  

Abans ho comentaven en relació amb les mancances manifestes d’aquest Govern. En 
com ha estat incapaç de pactar amb ningú una estratègia de govern que pogués 
transformar la ciutat adaptant-la a les seves necessitats. En bona part, perquè aquest 
Govern no ha tingut cap mena de model de ciutat mínimament articulat. En bona part, 
també, per una autoconcepció de posseïdors de la veritat, de menysteniment manifest 
d’aquells qui no pensen com ells, ja siguin grups polítics, entitats, comerciants, veïns, 
etcètera.  
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Crec que des d’Esquerra Republicana hem estat profundament crítics amb la gestió 
d’aquest Govern: clarament [#4.01.03], manifestament millorable. Gestió que ha 
aprofundit en la paràlisi política i que els ha portat a la necessitat d’aplicar unes 
retallades en matèria social dignes del pitjor Govern neoliberal.  

Definitivament, Barcelona i Ciutat Vella no mereixen estar governades i gestionades 
amb aquesta desídia, apatia, indulgència que mostren. Però, per altra banda, tampoc 
necessita gesticulacions fàtues i focs d’encenalls, d’altisonància i política d’aparador. 
Si necessitem gestos simbòlics, són aquells que estiguin en concordança amb allò que 
la ciutat ha atresorat al llarg de la seva història, que participi d’un ethos que li sigui 
propi.  

Els puc assegurar que una proposició idèntica a tots els districtes demanant pels 
mateixos motius la reprovació de cadascun dels regidors de govern està ben lluny 
d’aquesta ètica a la qual, tot ben just, apel·lava. Per no parlar de la contrapartida per 
part del Partit Popular, sense motivacions, perquè sí, o millor dir, per no ser menys que 
els seus competidors electorals.  

Ens oposarem a aquesta proposició en tant que no aporta res de positiu, ni socialment 
ni políticament.  

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra  

Doncs, un cert desconcert per la proposició del Partit Popular, perquè només hi ha una 
manera de fer política, que és col·lectiva. I si a algú no li cau bé la Gala Pin, doncs, 
que quedi amb ella per fer un cafè i li digui que no li cau bé. Però, vull dir, aquí hi ha un 
equip, i tota una sèrie de gent, i reprovar una persona que representa un projecte 
polític i identificar-la amb això, sembla el tipus de política aquesta, l’antipolítica, vaja, la 
política espectacle, la política electoralista, i la política aquesta de la Colau, la no sé 
què... Un respecte per a la resta de la gent que treballa amb la Gala Pin, i els reproveu 
a tots o... No ho sé… Nosaltres votem en contra.  

La presidenta dona la paraula a Barcelona en Comú. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Bona tarda. Bé, és una llàstima que, al darrer plenari del Districte, PP i Ciutadans no 
vulguin impulsar polítiques, ni vulguin fer propostes per millorar la vida de la gent dels 
barris, i portin una reprovació que no aporta res més que allò que se’ns retreu a 
nosaltres de la propaganda.  

Nosaltres, evidentment, votarem en contra de les dues. Això genera molt de 
desassossec a l’hora de contestar, perquè hauríem de justificar la nostra acció de 
govern. Nosaltres també som crítics amb la nostra acció de govern. Però està clar que 
ha estat un mandat marcat per un model de ciutat radicalment diferent del que 
representen vostès, que ens volen reprovar, PP i Ciutadans. I, doncs, és lògic que no 
hi estiguem d’acord, malgrat que en alguns moments hem pogut arribar a acords en 
algunes coses. Però, evidentment, el model de ciutat és tot un altre, el model d’Estat, 
de país, d’economia, de societat, etcètera. I, doncs, no, no estem d’acord.  
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Aleshores, votem en contra de totes dues.  

Mirin, si vostès volen saber si ens reunim o no ens reunim amb la gent, per exemple, 
som el primer Govern que la regidora té l’agenda pública, la poden consultar, i en cada 
moment sabran on és; i a la resta de consellers ens poden preguntar perfectament. No 
hi ha hagut cap govern en aquest ciutat, ni tan sols en allò que ells anomenen «l’era 
socialista», en què consellers i regidora hagin treballat tant i hagin parlat tant amb 
veïns i veïnes, amb els que estem d’acord i amb els que no estem d’acord, amb tots.  

En tot cas, només dir que la cantarella, ja insidiosa, i que molesta bastant, que no es 
dona suport a la Guàrdia Urbana, per exemple, o que no es fa res en inseguretat, 
bàsicament, és una mentida com una casa de pagès. Se li dona absolutament tot el 
suport des del Districte, se li dona tot el suport des de la Regidoria, i ha sigut el mandat 
en què, si haguessin vingut a les taules de seguretat –que la majoria de vostès no han 
vingut, la darrera ha sigut aquest matí amb cap conseller de l’oposició–, veurien quines 
són les dades i quina és la feina conjunta de Mossos i Guàrdia Urbana al districte de 
Ciutat Vella. 

La presidenta dona la paraula de nou al Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, es muy sencillo. La regidora ya fue reprobada en el Ayuntamiento de Barcelona por 
los mismos partidos que la hemos reprobado en este Pleno. Somos cuatro partidos –
cuatro partidos– que hemos reprobado la gestión de la señora Pin. Ella misma 
reconoció y aceptó la reprobación en el Ayuntamiento, porqué es consciente –es 
consciente– de cómo ha dejado Ciutat Vella. Ella misma dice que ha tardado tres años 
–tres años– en comprender que la policía es imprescindible. ¿Qué ha pasado en esos 
tres años? En esos tres años de ideología trasnochada, esos tres años de sectarismo 
ideológico, ha convertido Ciutat Vella en lo que es ahora. 

Ciutat Vella siempre ha tenido problemas. Siempre ha tenido un equilibrio muy difícil. 
Pero la situación en la que se encuentra ahora es producto –producto– de una mala 
gestión, producto de unas malas decisiones, que merecen una reprobación. 

Estas reprobaciones se hacen para que sirva como ejemplo a cualquier otra persona 
que venga a gobernar aquí y que sepa que esto no se pueda hacer. Partido Socialista, 
PDeCAT, Ciudadanos y Partido Popular reprobamos por segunda vez a la regidora del 
Distrito.  

La presidenta dona la paraula de nou al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, hem parlat de propostes concretes, segur que n’han faltat moltes més, i propostes 
que han dut altres partits polítics.  

Vostès es caracteritzen per dir que faran moltes coses, però el resultat és el que és, i 
el balanç és el que és. Vostès han retallat, vostès tenen en peu de guerra comerç, 
serveis indispensables per a aquest districte, però no donen solucions. Vostès diuen 
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que fem electoralisme. En això vostès són uns experts, porten quatre anys dient el que 
hem de fer l’oposició. Vostès diuen que són crítics amb les seves polítiques. No ho he 
vist mai. De fet, sempre culpen els altres, les altres administracions i els grups de 
l’oposició.  

I amb el que em quedo és que avui en l’informe de la regidora ha quedat ben clar: la 
seva gestió no ha sigut eficaç per donar soluciones reals als problemes que tenen els 
ciutadans. Quan vostè ha parlat de l’informe que ens fa arribar de les propostes i en 
l’estat en què es troben les propostes que estan aprovades, diuen que es farà, alguna 
s’està estudiant, les altres…, ya veremos. Però el problema més gran és que, després 
que les propostes s’aprovin, amb major o amb menor consens, després no hi ha 
resultats. I així no podran fer política durant molt de temps. 

Crec que la situació ha anat més enllà. I crec que el districte de Ciutat Vella es mereix 
un govern millor, i ho he dit sempre. Tindrem les nostres discrepàncies, només faltaria, 
però jo crec que el menysteniment que ha tingut amb l’oposició aquest Govern és 
palpable i real. De fet, no ho dèiem nosaltres només, ens ho diuen els veïns i 
comerciants. I jo crec que, potser, haurien de fer més autocrítica. 

La presidenta informa que les dues propostes queden rebutjades pels vots en contra 
de la CUP, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú. 

b)  Precs 

10. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el 
Govern del Districte de Ciutat Vella, de comú acord amb la Direcció del 
centre escolar, dugui a terme les mesures necessàries perquè els alumnes 
de l’Escola Castella puguin tornar a fer ús, en condicions òptimes, de la 
plaça Terenci Moix i les instal·lacions esportives existents 

La presidenta informa que hi ha un canvi en l’ordre de debat de les preguntes i es 
comença per la 10, perquè és l’única en què hi ha una intervenció demanada per part 
del públic. Tot seguit, dona la paraula a Esquerra Republicana perquè exposi el prec. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Tal com vam parlar en l’últim Ple, les places del Raval Nord tenen un problema 
d’incivisme crònic que afecta d’una manera especial les poblacions més vulnerables, 
entre elles els nens, sobretot el nens de l’Escola Castella, que, per les característiques 
de l’edifici, no tenen un espai gran on fer el descans escolar. Fins l’octubre ho feien a 
la plaça Terenci Moix. Cada dia movien més de cent nens per anar-hi a l’horari del 
pati. Però els problemes d’incivisme que hi ha a la plaça: vidres, hi han matalassos 
que tenen xinxes, hi han..., bé, doncs, unes problemàtiques molt grans, han fet que el 
centre s’hagi vist obligat a no fer servir aquest espai.  

Clar, això, ho han comunicat tant a l’Ajuntament com a l’IMEB, i no s’ha pres cap 
mesura per millorar aquest espai i que els nens puguin fer servir aquesta plaça. Ara 
mateix el que fan és fer servir l’espai de davant de l’escola a dies alterns, perquè fan 
molt de soroll i, a més a més, és un espai petit; o, si no, van fins la plaça Joan 
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Amades, però, clar, anar tan lluny fa que hagin d’augmentar el temps de descans i, a 
més a més, no ho poden fer tots el dies.  

El que nosaltres demanem és l’impuls perquè puguin fer servir aquesta plaça, que, a 
més a més, creiem que si hi han nens no hi ha conductes incíviques. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Eva Alfama i Guillén  

Bé, acceptem el prec. Sí que és veritat que és un tema que ens preocupa i que hi hem 
estat treballant. Per fer això, des del mes d’octubre i novembre ja vam estant mirant a 
veure com..., s’ha parlat amb l’escola, s’ha estat mirant quina és la dinàmica de la 
plaça, i també s’ha reforçat l’operació Diana, diguéssim, al matí, també, per assegurar 
que a les hores que venen els nens, doncs, ja estigui la plaça en bones condicions, 
amb neteja, i també amb la Guàrdia Urbana, no?, per poder retirar, si cal, andròmines, 
i netejar bé la plaça. 

Ara entrem en una fase, també, ja des de principis d’any, més d’actuació intensiva –
bé, des del febrer, crec, disculpeu–, on, des dels tècnics que tenim de districte, fer una 
presència a la plaça abans que vingui l’escola per poder garantir que està, 
efectivament, en bones condicions i anar acompanyant… Bé, d’alguna manera, estem 
activant més serveis per poder acompanyar l’escola perquè realment es pugui 
recuperar l’ús de la plaça com ha de ser.  

La presidenta dona la paraula a la senyora Josefina Sabater.  

La Sra. Josefina Sabater (en nom propi) 

Em dic Josefina Sabater. Estic en d’acord que em gravin. Nosotros los resultados, la 
verdad, todavía no los hemos visto, porque, bueno, siguen sin poder ir a la plaza 
Terenci Moix. Y yo todas las mañanas voy ahí y me encuentro, cuando paseo con la 
niña, todavía los colchones y tal. 

No es solamente eso, sino que, por ejemplo, la profesora me explicó que muchas 
veces los niños se encuentran condones, preservativos, jeringas, y, claro, preguntan: 
«y ¿esto qué es?» Entonces, claro, en esas edades de pronto tienes que explicarles 
unas realidades que requerirían un curso especial, ¿no? 

También, no solamente te encuentras los colchones; el problema, por ejemplo, del 
lavabo, que también se utiliza para actos sexuales y tal. Y eso no hay manera tampoco 
de controlarlo.  

Y no solamente es eso, sino que, cuando desplazan a los niños, también tenemos el 
problema de que los vehículos van muy rápido, y no hay señalización de que por ahí 
van niños, ¿no? Entonces, ellos tienen que atravesar, también, unas calles, y van muy 
rápido, y eso lleva peligro.  

Bueno, así muy rápido, pues es lo que puedo decir. Y que estamos preocupados y que 
sabemos que es un tema muy difícil, porque esos espacios son los que se usan para 
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la basura urbana, de alguna manera, y que es consecuencia de una dinámica de la 
ciudad, ¿no?, pero, claro, hay niños.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a Esquerra Republicana. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Bé, donar les gràcies a la veïna que ha vingut, i, a més a més, d’una escola pública, 
que estan fent una feina fantàstica aquesta escola. I, bé, l’AMPA sobretot, de pares i 
mares. I, res, que estem molt contents que ara que ve el bon temps, doncs, aquests 
nens puguin fer ús d’aquesta plaça.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

La Sra. Eva Alfama i Guillén 

Sí, afegir que pel que comentes de la senyalització, bé, mirarem de veure si hi ha 
alguna manera de posar alguna indicació. I això del lavabo, també, que es garanteixi 
que a l’hora que van els nens que estigui..., que és un lavabo molt utilitzat, eh?, o 
sigui, també ens serveix per, justament, evitar que a l’espai públic hi hagi gent que fa 
les seves necessitats. Sí, sí, s’ha de coordinar perquè el que no pot ser és que en el 
moment que estan els nens jugant…, doncs, allò ha d’estar bé. 

Aquestes dues cosetes que has posat, que no sé ara mateix si estan del tot 
incorporades, doncs, les incorporem. I gràcies per venir, per quedar-te, la paciència 
d’estar aquí fins a aquesta hora.  

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè, 
atès que l’increment dels preus de l’habitatge de lloguer i de compra al 
districte i a la ciutat en els últims anys afecta especialment la gent jove, 
dificultant-ne la seva emancipació, atès que el Sr. Javier Burón, gerent 
d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona va reconèixer a la Comissió 
d’Economia i Hisenda del passat 15 de gener de 2019 que l’Ajuntament 
segueix comprant habitatges mitjançant el Programa 100 x 1.000 iniciat el 
passat mandat, i atès que l’alcaldessa Colau va prometre la construcció de 
4.000 habitatges públics, i acabarà el mandat havent-ne construït menys de 
700 a tota la ciutat, que el Govern del Districte informi del número exacte 
d’habitatges de lloguer assequible destinats a la gent jove que en aquest 
mandat s’han incorporat a la Borsa d’Habitatge de Lloguer, i quants d’ells es 
troben situats al districte de Ciutat Vella 

La presidenta dona la paraula al Grup Demòcrata perquè exposi la seva proposició. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Bé, aquest prec sobre habitatge jove, els explico el context. És a dir, crec que és el 
tercer cop que ho repeteixo en aquest plenari, però vostès van prometre vuit mil 
habitatges, posteriorment van baixar fins a quatre mil, i acabaran aquest mandat sense 
haver-ne fet més de set-cents.  
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A més a més, també, el gerent d’Habitatge de l’Ajuntament, el senyor Javier Burón, va 
reconèixer, a la Comissió d’Economia i Hisenda del passat gener, que gran part 
d’aquests habitatges s’han construït gràcies a l’operació 100 x 1.000 de Xavier Trias. 

Vostès van repetir en campanya electoral que reduirien els desnonaments i que 
lluitarien per un habitatge digne, però la memòria socioeconòmica de l’Ajuntament de 
l’any 2017 ens deixa unes dades realment preocupants.  

Per exemple, la sobrecàrrega de despeses de l’habitatge ha augmentat 
considerablement entre les llars que viuen de lloguer, passant del 39% el 2011 al 53% 
el 2016. I són sobretot les xifres que fan referència als joves les que més ens 
preocupen, perquè als que som joves, doncs, ens afecten més de prop. Per exemple, 
la taxa de risc de pobresa dels joves de setze a trenta-quatre anys de la ciutat de 
Barcelona és del 17,4% abans de pagar el lloguer, però aquesta taxa augmenta fins al 
48,4% després de pagar-lo. Creiem que això són dades preocupants. A més, també, la 
taxa de risc de pobresa després de pagar el costos d’habitatge és del 71%, en el cas 
del jovent emancipat, i del 21,4% entre els que no ho estan.  

És per això que, des de la Joventut Nacionalista de Catalunya i des del Grup 
Demòcrata, els fem el següent prec: que el Govern del Districte informi del nombre 
exacte d’habitatges de lloguer assequible destinats a la gent jove que en aquest 
mandat s’han incorporat a la borsa d’habitatge de lloguer, i quants d’ells es troben 
situats al districte de Ciutat Vella.  

Gràcies.  

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Li acceptem el prec. En tot cas, ja és que estan en campanya, segurament des del 
començament del mandat estan en campanya, quan es van quedar com molt sobtats 
per haver perdut. Però, jo sí que..., ho ha dit, no?, «he repetit tres vegades» i ho han 
repetit moltes més vegades i, per més que ho repeteixin, les dades són unes altres. 
S’han iniciat fins a quaranta mil, quatre-mil pisos, perdó; quaranta mil és inviable. 

Quan vam arribar la maquinària que és l’IMHAB (Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona), l’antic Patronat, estava absolutament parada, és a dir, 
amb poquíssima capacitat d’executar habitatges. Saben que les polítiques d’habitatge 
són sempre molt llargues, però s’han iniciat aquests quatre mil, s’han recuperat pisos 
de bancs i altres privats fins a dos mil. Estem en setanta promocions. La 
responsabilitat d’habitatge el 60% és de la Generalitat i el 40% és de l’Ajuntament, del 
Consorci de l’Habitatge. En tot cas, en la ciutat en inversió fonamentalment per part de 
l’Ajuntament, que hem doblat la inversió, estem fent setanta nous edificis d’habitatge. 
La Generalitat en té dos, n’ha iniciat dos.  

Respecte als desnonaments, jo li demanaria, de veritat…, o sigui, és que jo crec que 
és com…, repetir-ho i repetir-ho, per més que ho repeteixin, saben que no és veritat. 
Tenim un equip que es va fer el dia que vam començar, s’han parat més de mil 
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desnonaments en Ciutat Vella.  

En tot cas, els accepten el prec i els donarem les dades que ens han demanat de gent 
jove.  

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Partit Demòcrata. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Bé, conseller Ibarra, ha tocat el violí. Però, bé, jo li preguntava... Entenc que no es 
preparen els plenaris abans de venir; podria haver portat les dades. Que l’IMHAB, bé, 
l’antic Patronat, no estava engreixat quan van entrar, bé, si el gerent d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona, en data 15 de gener de 2009, en Comissió d’Economia 
reconeix que gran part dels habitatges que s’han pogut fer en aquest mandat venen 
d’una operació, de l’operació 100 x 1.000 iniciada en la mandat passat, potser és que 
la maquinària de l’Ajuntament sí que estava engreixada per fer habitatges i que la gran 
part de l’habitatge que podran inaugurar en aquest mandat ve del mandat passat. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Efectivament, el programa 100 x 1.000, que també va perdre capacitat pública, que els 
pàrquings eren una propietat pública o un patrimoni públic que es va perdre, però en 
tot cas va servir per comprar habitatge. Però en aquest mandat s’han comprat, aquí, 
en Ciutat Vella, fins a 12 finques, de les quals ens donen 148 pisos. En això hem 
destinat 16 milions, i ara mateix 10 milions estan sent destinats a la seva rehabilitació. 
Res més. 

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè, 
atès que els veïns de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera han denunciat en 
reiterades ocasions l’increment de la inseguretat en aquests barris, en 
especial als entorns del Pou de la Figuera, atès que és un fet l’alarma social 
generada per l’onada de robatoris a botigues i furts, fins i tot amb violència, 
en aquest barri, i atès que al districte de Ciutat Vella ja tenim l’experiència de 
la Barceloneta pel que fa a la implantació d’una oficina de denúncies 
descentralitzada, el Govern del Districte, en coordinació amb Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra, implementi de forma immediata mesures per restablir la 
seguretat i la convivència a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i s’instal·li 
un punt de denúncies descentralitzat en aquest barri 

La presidenta dona la paraula al Grup Demòcrata perquè exposi la seva proposició. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Sí, un miniapunt abans. Vull dir, els pàrquings no es van perdre, es van fer 
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concessions. Per tant, no es van vendre, sinó que es van fer concessions.  

Canviem. Barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Els veïns d’aquests barris han 
denunciat en reiterades ocasions l’augment de la inseguretat que pateixen. Crec que 
en l’últim Consell de Barri del Casc Antic va quedar bastant clar, i és un fet que 
l’alarma social per l’onada de robatoris a botigues i de furts, sobretot amb violència, en 
aquests barris, doncs…, el que deia, no?, està causant certa alarma social. I com deia 
a l’informe de la regidora, amb què es troben els veïns? Amb un govern, doncs, això, 
com deia abans, el conseller Ibarra toca el violí i, a més a més, també hi troben una 
certa falta d’empatia.  

És per això que avui fem aquest prec on demanen que s’instal·li un punt de denúncies 
descentralitzat en aquest barri i que, a més a més, es duguin a terme de forma 
immediata mesures per restablir la seguretat i la convivència a Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Nosaltres tenim plena confiança en el cossos de seguretat i, per tant, confiem en la 
seva feina. De fet, ahir hi va haver Taula de Seguretat al Casc Antic, en la qual només 
hi havia un conseller de l’oposició, i hi havia més de trenta veïns i veïnes, i vam estar 
explicant, Mossos i Guàrdia Urbana, la problemàtica i què és el que s’havia fet. 

En aquella zona s’han incrementat les detencions un 44%, les investigacions s’han 
augmentat un 10% i detencions i investigacions, un 22%. S’han arribat a detenir 977 
persones l’any 2018, enfront, per exemple, de 671 l’any anterior. 

La feina de Guàrdia Urbana i Mossos és una feina que s’està estirant al màxim i que 
s’està tensionant, justament, per la situació problemàtica que hi ha. L’oficina de 
denúncies, ahir ens ho van explicar Guàrdia Urbana i Mossos, no soluciona el que 
passa al carrer. El que hi ha d’haver al carrer és policia perquè pugui actuar, no pas 
policies que estiguin tancats en una oficina, que són recursos que no estan al carrer.  

Si vol, senyor Rodés, vostè o qui correspongui del seu partit, i qui correspongui del 
nostre, anem junts a la Generalitat per demanar el que necessitem, que són més 
mossos d’esquadra que estiguin actuant a Ciutat Vella. Vostè sap quina és la 
distribució de les oficines de cossos de seguretat. Hi ha una per districte, tant de 
Mossos com de Guàrdia Urbana, més la conjunta de la Barceloneta, que és una 
oficina de denúncies. L’obertura d’oficines no va en funció de la demanda ciutadana, ni 
de conjuntures delinqüencials. I que no són –i això també ho hem de recordar– 
dependències amb servei operatiu, sinó amb servei administratiu. Per tant, anem a 
demanar entre tots més policia al carrer. Però necessitem accions que realment 
millorin el que està passant, i no es millora amb policia tancada en una oficina, es 
millora amb policia al carrer actuant.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona de nou la paraula al Grup Demòcrata. 
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El Sr. Marc Rodés i Salanqueda  

Sí, primer de tot, respecte a la Taula de Seguretat. Sí, segurament ahir no hi vaig anar, 
però a molts d’aquests veïns vaig ser jo mateix qui els va passar el contacte de la 
policia de proximitat, tant de Mossos com de Guàrdia Urbana, perquè ningú del 
Govern els l’havia passat, i jo els vaig acompanyar a reunir-se amb ells. Però, bé... 

Més coses. Potser, això que diem de crear una oficina descentralitzada potser no és 
una cosa tan estranya, quan s’ha fet a la unitat de platges, quan a la Barceloneta es va 
fer. De fet, a la Barceloneta hi havia un local que va servir com a embrió de la 
comissaria conjunta. Local que, per cert, segons ens diuen, durant aquest mandat ha 
estat buit i l’Ajuntament ha seguit pagant el lloguer d’aquest local, al carrer Pepe 
Rubianes, si no m’equivoco.  

I per la resta, sabem que totes aquestes situacions són molt complexes, però, 
segurament, el que els veïns menys volen és sentir-se sols quan a la porta de casa 
seva hi estan havent robatoris cada dia i hi estan havent furts cada dia. El que menys 
volen els veïns és picar a la porta de l’Ajuntament i sentir-se sols i poc escoltats. Per 
tant, quan en un barri hi ha una alarma social, com ara hi ha a Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera, doncs, per alguna cosa serà. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona de nou la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, vostè els va avisar, i jo també els vaig avisar, perquè estem en contacte, ens 
envien mails, ens envien whatsapps, ens fem trucades. I, per tant, aquells amb els 
quals vostè va parlar ja m’ho deien que hi havien parlat, jo també hi vaig parlar i altres 
de nosaltres. 

Potser el que hauríem de reclamar abans de fer una oficina és que obri l’oficina que 
està tancada, l’oficina de denúncies de Mossos d’Esquadra de plaça Catalunya. Porta 
anys tancada. I és l’oficina de referència per posar les denúncies. De fet, els mateixos 
mossos d’esquadra que estan a Nou de la Rambla reclamen que s’obri aquella oficina 
de denúncies per descongestionar la que ara mateix està en actiu. 

Per tant, els reclamaríem més policia al carrer, però també que l’oficina de denúncies 
que fa anys que està tancada i que és la referent del Casc Antic, per favor, s’obri 
abans de construir coses noves.  

9.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè el 
Govern actuï immediatament i amb tots els mecanismes possibles per 
abordar el greu problema de brutícia al carrer Salvador, que genera problemes 
de salut pública i convivència 

La presidenta dona la paraula al PSC perquè exposi el seu prec. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 
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Atès les reiterades queixes dels veïns i veïnes sobre la situació de brutícia del carrer 
Salvador i atès que no s’ha donat cap resposta, ni s’ha fet cap actuació davant 
aquesta greu situació durant els darrers anys, demanen que el Govern actuï 
immediatament i amb tots el mecanismes possibles per abordar el greu problema de 
brutícia del carrer Salvador, que genera problemes de salut pública i convivència.  

Gràcies.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Assumeixo, quan diu que no hem fet res en el carrer Salvador, quan vostè van estar 
en el Govern van portar Neteja, doncs, no van fer res. En tot cas, els acceptem el prec, 
perquè seguirem treballant, però li explico tot el que hem fet, eh?  

Bé, hem parlat molt amb el carrer Salvador. El carrer Salvador és un carrer sobre el 
qual arriben freqüentment queixes, a través de diferents canals, sobre l’estat de 
netedat i el mal ús del contenidors. Hem parlat amb el veïns, som molt coneixedors. És 
veritat que els comerços del voltant fan un mal ús d’aquests contenidors, i també 
aboquen els seus residus en lloc de fer servir el sistema de recollida comercial. També 
és veritat que, per la geometria del carrer, es col·loquen habitualment recollida de 
runes. I, a més a més, és un pol d’atracció perquè al voltant del carrer Salvador 
existeixen pocs carrers on es puguin posar contenidors.  

En tot cas, pel que fa a la pauta i freqüència dels serveis de recollida del carrer 
Salvador: recollida domiciliaria, els contenidors es buiden cada nit i, en paral·lel, es 
recullen els residus del voltant dos cops al dia; recollida comercial, en torn de nit es 
recull diàriament els residus orgànics i rebuig, i tres cop a la setmana es recull el 
cartró; recollida de voluminosos i de mobles, aquesta recollida es presta en horari 
nocturn tots els dilluns i en qualsevol dia i horari, ja que és punt habitual 
d’abandonament de mobles. Serveis de neteja, el carrer es neteja amb un equip 
d’escombrada quatre cops al dia, dos al matí i dos a la tarda, i a més cada nit es neteja 
amb aigua, el carrer.  

A pesar de tot això, i tenint en compte que el carrer encara té problemes de neteja, i 
que aquests normalment venen per part dels comerços, periòdicament es realitzen 
inspeccions en els comerços de la zona i també es realitzen campanyes de 
conscienciació.  

Actualment, s’ha pactat amb la cadena de comerços Awami realitzar una formació 
específica, on es preveu una persona mediadora i una persona informadora que sigui 
paquistanesa o conegui l’idioma. En paral·lel, cal destacar que, des de la direcció de 
serveis de neteges, s’ha avaluat aquesta problemàtica de forma específica amb el 
veïnatge, conjuntament amb els tècnics de districte i Guàrdia Urbana; i l’última reunió 
es va realitzar a peu de carrer el passat 28 de febrer.  

La presidenta dona la paraula novament al Partit Socialista. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 
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Doncs, possiblement haurien d’haver-hi més sancions, perquè això no m’ho invento jo, 
aquestes fotos. Aquestes fotos, si realment s’està actuant… M’agradaria que em mirés 
el senyor conseller, eh? Crec que no me les invento jo; me les han passat els mateixos 
veïns. I potser caldria sancionar, possiblement. Dic jo, eh? No ho sé. No és problema 
de contenidors, és problema d’incivisme. Passades pels veïns, això és incivisme. I 
potser caldria actuar i sancionar, possiblement, que crec que és la feina que ha de fer 
l’Ajuntament. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Bé, m’encanta que demanin sancions quan no van fer sancions en tota la seva acció 
de govern, o molt poques sancions, en aquest districte. En tot cas, s’està avaluant 
també iniciar sancions. 

Gràcies. 

11. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè, davant 
els problemes d’ocupació il·legal que s’han donat a Ciutat Vella en aquests 
últims quatre anys, donat que moltes d’aquestes ocupacions han donat com 
a resultat la implantació de narcopisos i d’altres s’han utilitzat de forma 
mafiosa com a «llits calents» provocant l’amuntegament de persones en 
aquests habitatges, i donat que part d’aquestes ocupacions s’han donat en 
immobles de propietat municipal, el Govern municipal i el Districte, en 
aquests habitatges de titularitat municipal que estiguin buits i no tinguin 
data certa d’entrega siguin segellats amb portes o planxes que impedeixin 
l’ocupació il·legal per evitar pràctiques delictives i molèsties als veïns de la 
zona afectada 

La presidenta dona la paraula al Partit Popular perquè exposi el seu prec. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Antes quería comentar que es curioso, porque esa propuesta de un punto de 
denuncias en el Casco Antiguo es un ruego del Partido Popular de hace unos plenos. 
O sea que me encanta que nos copien los ruegos. Seguiré. 

Ante los problemas de ocupación ilegal que se han dado en Ciutat Vella en estos 
últimos cuatro años, dado que muchas de esas ocupaciones se han dado como 
resultado de la implantación de narcopisos y otros se han utilizado de forma mafiosa, 
como «camas calientes», provocando el hacinamiento de personas en esas viviendas, 
y dado que parte de esas ocupaciones se han dado en inmuebles de propiedad 
municipal, presentamos el siguiente ruego: y es que el Gobierno municipal del 
Distrito…, aquellas viviendas de titularidad municipal que están vacías y que no tienen 
fecha cierta de entrega sean selladas con puertas o planchas que impidan la 
ocupación ilegal de esas viviendas, evitar prácticas delictivas y evitar molestias a los 
vecinos de la zona afectada.  
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La presidenta dona la paraula al Govern.    

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, habitatges públics buits, els que hi ha és perquè estan en procés de ser adjudicats, 
o bé perquè les persones que hi eren han sortit, perquè han anat a un altre lloc, i estan 
en procés de remodelació. En aquest sentit, després de fer el cens d’habitatges buits, 
doncs, de públics, els que hi ha buits és per aquesta situació i no pas perquè no 
estiguin adjudicats: obres o en procés. I el que s’està fent és el control amb vigilància, 
vigilància que en alguns casos és privada, i també amb un sistema d’alarmes i amb 
controls periòdics de la Guàrdia Urbana. Per tant, el que habitualment no s’està fent és 
el tapiar aquests pisos, però sí que tenen les seves alarmes i tenen els seus controls 
periòdics perquè no s’ocupin. En cas d’ocupació, el que es fa és veure quin és el 
caràcter d’aquesta ocupació, i, depenen de quin caràcter sigui, o treballar amb les 
persones perquè vagin a un altre lloc o, evidentment, tirar endavant el desnonament 
en cas que siguin d’activitats delictives, amb la problemàtica, que vostè ja sap, que 
això comporta.  

La presidenta dona la paraula del nou al Partit Popular.  

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, bueno, teniendo en cuenta que la gestión de ustedes durante estos años ha 
conseguido que el Raval sea un sitio donde haya tantísimos y tantísimos narcopisos, 
precisamente por ocupaciones, y no han podido vigilarlos ni cuidarlos. Y ahora 
estamos con varios pisos, por ejemplo, en Lancaster, 7-9-11, que están ustedes 
aplicando lo que les pedimos en la proposición del Pleno pasado, y están sacando a 
esos «vecinos», entre comillas, que molestan a los vecinos que están ahí. Pedimos 
que en esos pisos pongan ustedes una puerta antiocupa, de la misma manera que 
hizo Albiol en Badalona, porque es la única forma –la única forma– con la que uno se 
pueda asegurar que en esos pisos no va a entrar ningún otro ocupa hasta que se 
adjudiquen a las personas que tengan que adjudicarse. No entendemos que ustedes 
se nieguen, después de la malísima gestión que han llevado en Ciutat Vella, en el 
Raval.  

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, el nostre mirall de cap de les maneres és Badalona, ni ho és ni ho serà, ni el 
Govern d’Albiol. En tot cas, al carrer Lancaster, que vostè comenta, s’està treballant 
amb els expedients de les persones que fan mal ús de l’habitatge. Hi ha quatre 
expedients que a data d’avui estan oberts i, efectivament, a més a més, hi ha dos 
pisos que estan tapiats per evitar que s’hi delinqueixi.  

Per tant, nosaltres quan cal que es faci es fa. A Lancaster n’hi ha dos que ja estan 
tapiats, quatre expedientats i n’hi ha d’altres que estan en procés de comunicació a les 
persones que hi viuen.  

12. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, 
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després del canvi de mobilitat que s’ha realitzat a la zona del Gòtic Nord que 
ha millorat la situació dels carrers adjacents, s’instal·li una pilona al carrer 
Magdalenes que restringeixi el pas de camions i estableixi unes hores de 
pas per a aquests. 

La presidenta dona la paraula a Ciutadans perquè exposi el seu prec. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, el que demanen amb aquest prec és posar una pilona al 
carrer Magdalenes, tal com ha demanat diverses vegades i reiteradament el senyor 
Pozo, per tal d’evitar la circulació de camions i furgonetes a totes hores.  

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, el senyor César Pozo, els que ens acusen de no parlar amb ell, i li asseguro que 
parlem moltíssim, moltíssim, moltíssim, i tenim comunicacions diverses amb ell, que 
sabem que té aquesta reclamació de la pilona. Ja li hem dit, a ell també, que no 
posarem aquesta pilona, que no està previst posar aquesta pilona. I, a més a més, en 
la darrera Audiència Pública, que va venir ell, ens va donar les gràcies, perquè 
després de més de quinze anys de reivindicació s’havia fet un canvi que ell deia, d’una 
manera segurament subjectiva, que s’havia millorat un 80% la situació del seu carrer. 

No posarem pilona; i hi ha motivacions, entre altres coses, és perquè el nombre de 
cotxes que estan passant s’ha reduït d’una manera més que ostensible, i els cotxes 
han de seguir passant pel carrer Magdalenes.  

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, posar una pilona no suposa un gran canvi. És una modificació d’un parell de 
rajoles. La veritat és que a l’Audiència Pública els va donar les gràcies, i crec que és 
molt honrós que ell reconegui que hi ha hagut canvis, però jo crec que posar una 
pilona ajudaria encara més a reduït el tràfic.  

La veritat és que en molts carrers del districte hi ha pilones, no entenc per què en 
aquest carrer, no. Vostès diuen que ell diu que el 80% s’ha reduït, sí. I per què no 
reduïm encara més aquest percentatge? Per què uns carrers, sí, i el carrer 
Magdalenes, no? 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

No ho visqui com un greuge. Hi ha un percentatge petitíssim de carrers a Ciutat Vella i 
a Barcelona que tenen pilona. Vull dir, no és un greuge amb el carrer Magdalenes. Hi 
ha altres intervencions de mobilitat, com el canvi de sentit del Portal de l’Àngel que, 
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sense necessitat de posar pilones, milloren molt la situació del carrer. Per tant, no és 
un greuge comparatiu. Però és que, a més a més, pel carrer Magdalenes han de 
seguir passant cotxes. I, de fet, el que no pot ser és que passi la càrrega i descàrrega, 
i per això ha estat prohibit, i per això tenen una càmera, una càmera que multa. Però 
no visquin com un greuge el fet que en un carrer no posem una pilona, quan en el 98% 
dels carrers de Ciutat Vella no hi ha pilones. I s’acaba de fer una intervenció que fa 
més de quinze anys que s’estava reclamant, que fa tot just dos mesos que està feta. 
Anem a veure com acaba de funcionar. Encara falta posar alguna senyalística que no 
s’havia posat i que ens compromès amb ell i amb altres veïns, que també existeixen al 
carrer Magdalenes, que s’han de posar. I, en tot cas, escolti’m, no ho visqui com un 
greuge. 

La presidenta informa que no s’accepta el prec.  

13. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, donat 
el poc coneixement que té la ciutadania de l’app de Bústia Ciutadana, donat 
que l’aplicació falla sovint i que aquesta aplicació pot ser molt útil, es faci 
una campanya per donar a conèixer aquesta aplicació i es millori la seva 
utilitat per poder aprofitar millor aquesta eina informàtica 

La presidenta dona la paraula a Ciutadans perquè exposi el seu prec. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, abans de demanar, era una petició del senyor Pozo, jo crec que aquí tothom porta 
les peticions que creu que els veïns es mereixen. 

El segon prec és que es faci una campanya per donar a conèixer l’aplicació de Bústia 
Ciutadana i que es millori, ja que de vegades per posar denúncies tardes minuts i 
minuts sense aconseguir aquest objectiu. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

Hola, bona nit. L’hi acceptem, com no pot ser d’una altra manera, i li agraïm un prec 
d’aquestes característiques, així de constructiu, i, efectivament, així ho farem per la 
part que ens toca amb l’equip de comunicació de districte, que avui ens ha explicat 
que la difusió i així la fan més a l’estiu i més esporàdica, de fer-la de forma més 
sistemàtica. Perquè aquesta utilitat i totes les que s’estan implantant als diferents 
ajuntaments, de similars característiques, són realment molt útils, i realment escurcen 
el camí que implicaria, doncs, haver de saber qui és la tècnica de barri, o anar-se’n a 
l’oficina d’atenció ciutadana per presentar un escrit, no? Així que acceptat està. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, és la primera vegada, senyor Caymel, que m’accepta vostè un prec. No sé si 
donar vots d’alegria o daixò. Jo crec que, moltes vegades, aquesta aplicació és molt 
útil i molt necessària. I crec que, en aquest sentit, sí que ens hi trobarem. Però també 
crec que es podria utilitzar, o es podria veure com denunciar altres coses que no fossin 
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d’espai públic, diguem-ne: un narcopis, un habitatge que pot estar ocupat... Potser 
seria una opció que podria donar aquesta aplicació, i altres tantes denúncies, no?, com 
falta de llum, perquè pots denunciar que l’enllumenat no funciona, però no que hi falta. 
I crec que són petites modificacions amb què, a més, podem seguir millorant aquesta 
aplicació i donant respostes als ciutadans.  

c) Preguntes 

14. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC sobre 
quins mecanismes de control s’han fet sobre la qualitat del menjar del servei 
“Àpats en companyia” en casals de gent gran del districte, quins han estat 
els resultats i, si escau, quines mesures de rectificació es prendran 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal Socialista. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Bé, les queixes venen sobre la qualitat del menjar dels «Àpats en companyia» en els 
casals de gent gran del districte i, en concret, venen del Casal del Patí Llimona. I atès 
que es va comunicar que es feia un nou plec de clàusules per a un nou concurs 
donades les queixes sobre el servei anterior, demanen quins són els mecanismes de 
control que s’han fet sobre la qualitat del menjar dels «Àpats en companyia» en els 
casals de gent gran del districte i quins han estat els resultats, si s’escau, quines 
mesures de rectificació es prendran.  

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Ade Boyle Álvarez 

El nou contracte de prestació de serveis tot just s’ha iniciat fa dinou dies, concretament 
l’1 de març, i el presta una nova empresa adjudicatària diferent de la que fins a la data 
venia prestant el servei i de la qual havíem rebut queixes reiterades des del principi del 
mandat.  

En aquest sentit, els mecanismes de seguiment i control consisteixen en visites de 
seguiment als menjadors per part del personal de l’Ajuntament. En aquests moments, 
no s’ha portat a terme cap visita de seguiment pel curt temps que està fent la feina 
aquesta nova empresa.  

Pel que fa al contracte que va finalitzar el 28 de febrer del 2019, donades les 
reiterades queixes, es va a dur a terme una auditoria de qualitat externa, encarregada 
a la Fundació Alícia, i que va efectuar-se el 2017, que va tenir lloc als menjadors de 
Pati Llimona i Comerç.  

Respecte del contracte actual, estem alerta a aquestes primeres percepcions, però 
considerem que primer hem de deixar un marge perquè la nova contracta pugui 
desenvolupar la seva tasca, i hi estarem a sobre perquè compleixin adequadament els 
compromisos.  
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A més, també informar-vos que demà hi ha Consell de Gent Gran i un dels punts de 
l’ordre del dia és, precisament, sobre els «Àpats en companyia». Vindrà la nova 
responsable de l’empresa adjudicatària i el responsable de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials, i li podrem fer les preguntes que considerem oportunes. Si tens algun 
dubte més... 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Malauradament, és normal que els usuaris d’aquest servei es queixin del menjar, 
perquè resulta que tots tenen els números perquè el menjar no sigui ni correcte ni bo. I 
és que l’empresa adjudicatària en el concurs públic que es va fer va treure la millor 
puntuació en l’oferta econòmica, o sigui, va ser la més barata. El preu més baix, la 
gestió més barata i la pitjor puntuació en les àrees rellevants, com ara: la qualitat dels 
productes i oferta dels menús, que inclou la presentació, color i olor dels menús, gust i 
textura, adaptació a la tradició gastronòmica, amb una puntuació sobre 20 de 10,87, o 
sigui, la mínima.   

La més baixa de tots els licitadors. I en el procés de producció i la qualitat del sistema 
de control de seguretat alimentària, que inclou la compra d’aliments, la neteja i la 
desinfecció dels aliments, seguretat alimentària, emmagatzematge, una puntuació de 
sobre 20 un 11, això vol dir que també la més baixa.  

Llavors de què ens sorprenem? Vist el desastre, ja els avisem que, segurament, 
rebran una visita del Chicote. I vist que també no hi ha garanties de seguretat 
alimentària, esperem que no tinguem cap «susto». 

Arreglin aquest «desaguisat» perquè, si no ho fan ja…, la nostra gent gran es mereix 
la millor atenció i cura. I amb la puntuació que tenim, això vol dir que el menjar deixa 
molt que desitjar. M’he estalviat portar fotos, perquè realment l’hora que és segur que 
ningú soparia veient les fotos del menjar, sincerament. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Ade Boyle Álvarez 

Sí, jo convidaria la senyora Arteaga que vingui demà al consell i pugui preguntar a la 
coordinadora de la nova empresa tots els dubtes que tingui. Estarem molt a sobre 
d’aquesta empresa, vale? És l’únic que puc assegurar. 

15. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC sobre 
quin és el capteniment, per part del Govern del Districte de Ciutat Vella, i 
quines accions pensen dur a terme a l’hora de cobrir la necessitat dels 
animals de companyia de tenir una vida digna i poder destinar suficients 
àrees i espais adequats perquè els animals puguin anar sense lligar 

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

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Primer de tot, vull donar les gràcies al veïns amb gossos que han estat aquí des de les 
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vuit, que han arribat, fins ara, anar aguantant. I, bé, els veiem sempre als consells de 
barri, a les audiències, als plens, per demanar els drets per a ells i per als seus 
animals.  

Llavors, durant aquest temps hem vist que les seves reivindicacions augmentaven, i no 
veiem que el Govern hagi arribat a un consens amb aquest col·lectiu. Sabem que els 
gossos necessiten un passeig de qualitat, i que en un districte com Ciutat Vella, que 
l’espai públic és molt limitat, és molt complicat si no poden accedir als parcs.  

Aleshores, el que volem saber és quines accions heu portat a terme per cobrir les 
necessitats dels animals de companyia. M’agradaria, ja sé que no s’han apuntat, però 
m’agradaria que parlessin, ja que porten quatre hores i mitja esperant.  

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Demanes quina feina s’està fent, suposo que ho saps, esteu invitats a la taula de 
ciutat, on s’està determinant i s’està treballant com s’aplica l’ordenança. Jo, la veritat, 
vaig estar una vegada només en la de ciutat i no hi éreu. Però moltes de les 
associacions que estan aquí, o part d’elles, sí que estan en aquesta taula de treball. 

Insisteixo, s’està veient com es treballa el tema de les ZUC (zones d’usos compartits). 
En tot cas, en aquest districte s’han fet coses que no s’havien... Insisteixo, l’aplicació 
de la normativa, no s’està aplicant, hi ha una moratòria, mentrestant s’està buscant el 
consens amb totes les entitats. I, entretant, el que hem fet en el districte, en la ciutat, 
és obrir totes les zones d’esbarjo, que potser no són de la qualitat ideal i s’han de 
seguir millorant i s’han de seguir, segurament, ampliant.  

I una cosa que no s’havia fet mai, que era una demanda històrica dels veïns amb 
gossos, que és obrir una zona a la platja, que segurament és petita, però durant l’estiu 
no hi havia i en aquest moment n’hi ha.  

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula a la representant d’Espai Gos BCN. 

La Sra. Helga Ferreira (en nom d’Espai Gos BCN) 

Helga Ferreira, de Espai Gos Barcelona. Me pueden grabar. Esto parece el juicio de 
Marchena.  

Lo ha dicho Laura y es verdad, hemos venido a varias audiencias, a varios consells de 
barri, hemos ido dos veces a un grupo de trabajo que se generó aquí a nivel de Ciutat 
Vella y también estamos presentes en el grupo de trabajo de la convivència a l’espai 
públic. 

Actualmente, los argumentos del Ayuntamiento para vetarnos los parques públicos 
que siempre hemos utilizado son en mayoría dos. Uno es que no a todo el mundo le 
gustan los perros. Ese argumento es verdadero, pero totalmente inválido, ya que este 
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hecho nada tiene que ver con la convivencia y el compartir los parques públicos. No a 
todo el mundo le gusta todo, y aun así aprendemos a respetar y a convivir con 
diversas realidades. La educación y la tolerancia son valores básicos para una buena 
convivencia. Así que, claramente, no hay ninguna incompatibilidad.  

Otro argumento es que «l’entrada de gossos als parcs històrics és una prohibició com 
a conseqüència del greu deteriorament que els parcs han patit a causa d’un ús 
excessiu i, de vegades, inadequat». Argumento falso e inválido. Remitámonos al 
parque de Ciutadella. Recibe siete millones de visitas al año. ¿Realmente os parece 
justo y realista decir que los perros sean la causa del deterioro del parque? Tenemos 
documentación.   

El cuadro jurídico, según la finalidad de la ordenanza sobre la protección de la tinença 
i venda d’animals, la finalidad de esta ordenanza es «assolir el màxim nivell de 
protecció i benestar dels animals; garantir una tinença responsable». Si no tenemos 
espacios para proporcionar un paseo de calidad a los perros, no podemos asegurar su 
bienestar y, como consecuencia, la tinença responsable se queda coja. La ordenanza 
de medio ambiente, el artículo 76, número 3, contempla la excepción «que en los 
parques urbanos los animales de compañía pueden ir sueltos en las zonas 
expresamente indicadas». ¿Cuál es la excusa para que el parque de la Ciutadella no 
sea una ZUC?  

Conclusión –y ahora termino–, este Ayuntamiento dice ser amante de los animales, 
pero luego no crea estructuras adecuadas para su bienestar y nos prohíbe la entrada 
en los parques de la ciudad. Este Ayuntamiento desarrolla proyectos urbanísticos y no 
tiene en cuenta la necesidad de los vecinos con perro. Un buen ejemplo, el moll de la 
Fusta. Este Ayuntamiento parte de la base de que somos incívicos, este Ayuntamiento 
protege a los que ensucian en detrimento de los que se preocupan por mantener y 
proteger nuestros parques. No le importa la vecina mayor, la que tiene problemas de 
movilidad, la que tiene horarios nocturnos, la que tiene hijos pequeños. En resumen, 
este Ayuntamiento no nos escucha, no le importa la gent amb gos. Sí que habláis con 
la gente, sí que habláis con los vecinos, pero no nos escucháis, porqué, en realidad, 
no se refleja en vuestras actitudes.  

Gracias. 

La presidenta dona la paraula de nou a la consellera d’Esquerra Republicana. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Bé, ja han deixat molt clar ells el problema que tenen. Llavors, bé, dir que hem de 
trobar una solució de consens. Que el problema no és que no parleu, sinó que no 
arribeu a un consens, en aquest cas. I que estaran aquí fins que trobin el consens i 
fins que puguin gaudir de l’espai públic amb els seus gossos.  

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Podem dir que no hi ha consensos, i ja sé que és difícil, i està sent una actuació…, 
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però a l’espai de treball tenim confirmades Joan Coromines, fins a vuit. Estem 
treballant i seguirem treballant, i així ho vam acordar: plaça Gardunya, Terenci Moix, 
Pou de la Figuera, Ictíneo, plaça Comercial, plaça de la Ciutadella. L’altre dia vam tenir 
un específic en el Consell de Barri, on estem treballant, i estem treballant per veure si 
podem fer ZUC. A veure com podem integrar ZUC dins del parc de la Ciutadella. 
També fer noves zones d’esbarjos justament a fora, al passeig Pujades. Les propostes 
que han anat fent les persones amb gossos: plaça de la Catedral, Traginers, Baix de la 
Rambla, plaça Reial, platges en temporada baixa, etcètera, se segueixen treballant. És 
a dir, podeu dir que no hi ha consensos... Encara és lliure el caminar i accedir i anar 
als llocs amb els gossos fins que no s’aprovi i es faci efectiva la normativa, que no crec 
que doni per al final de mandat, perquè ja estem molt al final del mandat, però 
entretant seguim treballant, seguim buscant consensos, tant a nivell de ciutat com a 
nivell de districte. Jo crec que la cantarella aquesta que no fem consensos és 
desmunta fàcilment. 

16. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-
Capgirem sobre quina evolució ha seguit al llarg dels anys l’anomenada 
«operació Diana», consistent a desallotjar persones que dormen al carrer 
sense més alternativa que marxar d’on són i, sovint, perdent part o la 
totalitat de les seves pertinences, assenyalada com a injusta i problemàtica 
des de la seva aplicació per part de les fundacions i entitats que treballen 
amb la gent sense llar, per adequar-se a les necessitats exposades per 
aquestes fundacions i entitats 

La presidenta dona la paraula a la CUP. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

No ho sé, sabem tothom d’on ve la normativa del civisme, no?, per apuntalar l’ordre 
econòmic classista, i l’operació Diana és part de tot això, doncs, per desplaçar, 
expulsar, atomitzar, per prendre-li, arrabassar-li el dret a la ciutat, el dret a habitar o el 
dret a l’experiència col·lectiva a moltíssima gent, a la més pobra. 

L’operació Diana va ser criticada des del principi per diverses entitats, Arrels, per 
moltes... Què n’heu fet, d’aquestes crítiques? Com s’ha modificat l’operació Diana? 
Com funciona? 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Bé, aprofito abans que marxin els veïns dels gossos per reforçar el que deia el 
conseller; ara respondré al conseller de la CUP. Estem treballant perquè es pugui 
accedir lliurament al parc de la Ciutadella, no en tot el parc, però en zones bastant 
àmplies i, en aquest sentit, això té a veure, també, amb les vostres demandes. 

I pel que comenta el conseller de la CUP, l’operació Diana, no et mentiré, es continua 
realitzant. De fet, amb la gent sense llar es fan diferents... Tenim el SIS (Servei 
d’Inserció Social), que treballa amb ells. És cert que tenim un problema de places, i és 
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cert que no s’ha d’abordar des d’una perspectiva policial la problemàtica del 
sensellarisme, però alhora també hem de garantir que es pot accedir als col·legis, als 
equipaments, que la gent pot sortir del carrer. Tenim un problema d’emergència 
habitacional, jo crec que ho coneixeu prou bé, que fa que tinguem cada cop més 
sensellars. Es fan intervencions conjuntes, Guàrdia Urbana i SIS. I sobretot hi han 
espais de coordinació per assegurar això, que es fa un seguiment d’aquelles persones 
en les quals s’intervé. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Doncs, amb l’actitud de sempre de traslladar un problema i no solucionar-lo. Doncs, us 
diran, clarament, que una persona que dorm en un espai de trànsit és una persona 
que dorm en un espai segur. I un persona que és expulsada a dormir en un espai 
amagat és una persona que pot ser víctima de tot tipus d’agressions. Diana, a més, és 
el desafortunat nom de la deessa de la caça romana. 

Gràcies.  

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

La regidora 

Sí, no sé si ens estem entenent, Joan, perquè l’operació Diana és aquella operació, 
mitjançant la Guàrdia Urbana, en general amb coordinació amb altres serveis, que el 
que fa és aixecar, o sigui, despertar la gent sense llar al matí, des de les set del matí 
fins les onze. No és una actuació amb la qual fa que no dormin al carrer.  

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Sí, pertorbar el son i demanar que se’n vagin a un altre lloc, sempre. Desposseir-los de 
les seves possessions materials i llençar-les a un camió de Barcelona Neta.  

17. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP sobre, 
donat que el projecte de la Rambla pretén un canvi profund d’aquesta, donat 
que l’esperit de la Rambla és la raó del seu èxit, i donat que aquest esperit 
és la seva història i la seva simbologia, si el futur projecte de la Rambla té 
previst que desapareguin les lloses tradicionals en forma d’onada de mar 

La presidenta dona la paraula a la consellera del Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, iré directa a la pregunta. ¿El futuro proyecto de la Rambla tiene previsto que 
desaparezcan las losas tradicionales en forma de ola de mar? 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Efectivament, el projecte té previst la substitució de les peces dissenyades per Adolf 
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Florensa i Jordi Ros i col·locades entre els anys 1969 i 1978. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, comentar que desde el Partido Popular estamos en contra de que desaparezcan 
cosas tan esenciales de la Rambla como, por ejemplo, las baldosas del suelo que son 
únicas en el mundo.  

Gracias. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Li contesto. No són úniques al món, és un disseny industrialitzat per una empresa que 
es diu Escofet. S’han posat en molts més llocs, no són úniques. En tot cas, li contesto 
les raons: el paviment actual no està al catàleg de patrimoni i, doncs, no s’ha 
considerat que tingui valor històric artístic. El projecte de la Rambla executa una 
transformació global que ha ponderat una millora de totes les qualitats de l’espai públic 
per millorar la funcionalitat, l’accessibilitat i els usos del passeig. El projecte en la seva 
fase d’anàlisi va valorar la conservació i/o reposició de tots els elements urbans que 
actualment conformen el passeig: paviments, mobiliari, il·luminació. I, després de 
valorar les qualitats estètiques i funcionals dels materials, durabilitat i manteniment, 
s’ha considerat òptim la reposició del paviment per donar a la Rambla una uniformitat 
de façana a façana. També s’ha considerat la renovació del paviment amb una peça 
granítica que millora la durabilitat i manteniment dels espais, per les seves 
característiques físiques que l’atorguen una major rigidesa. Actualment les peces en 
forma d’ona, la peça de formigó, tenen problemes de manteniment degut a les 
trencadisses dels vehicles de serveis de manteniment del passeig. 

Gràcies. 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

AL CONSELL PLENARI DE CIUTAT VELLA 

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

El 26 d’octubre de 1966 l’Assemblea General de Nacions Unides va proclamar el 
dia 21 de març com a Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, 
en record de la matança de Sharpeville (Sudàfrica, el 1960) i en la qual la policia 
va obrir foc contra una manifestació anti-apartheid i va assassinar 69 persones, 
totes elles persones negres, recordant que la discriminació racial constitueix un 
atemptat contra la dignitat humana i reafirmant que els principis d’igualtat i no 
discriminació formen part dels drets humans fonamentals. 

L’Estat espanyol esta molt lluny de plasmar les recomanacions dels organismes 
internacionals (incloent-hi la Comissió Europea i el Consell d’Europa) contra el 
racisme i la xenofòbia. A més, la situació a les fronteres segueix sent de 
barbàrie: les devolucions en calent a la frontera sud, la vulneració dels drets 
dels refugiats i les refugiades, les morts a la Mediterrània... i també el racisme 
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impregnat en la nostra societat: la islamofòbia als mitjans, les identificacions per 
perfil ètnic o les persecucions policials. 

Juntament amb això, volem expressar la preocupació per l’alarmant resultat de 
les eleccions andaluses –amb la pujada del partit d’extrema dreta, Vox– que se 
suma a les victòries de Trump als EUA i de Bolsonaro al Brasil, al costat de 
l’augment electoral institucional de l’extrema dreta a Europa i Àsia, les 
mobilitzacions feixistes arreu d’Europa i l’auge dels discursos d’odi a escala 
mundial. Tot això evidencia el que feia temps que des de molts espais es venia 
anunciant: el creixement de l’extrema dreta és una realitat i cal fer-hi front. 

L’Administració local, com a administració de més proximitat a la ciutadania, ha 
de garantir, juntament amb altres administracions, polítiques públiques que 
garanteixin la cohesió social, la convivència, la igualtat i l’efectivitat de drets 
(drets fonamentals, drets humans, drets socials, drets individuals i drets 
col·lectius) i llibertats. 

Per tot això, l’Ajuntament del Districte de Ciutat Vella es compromet a: 

Prevenir i denunciar fets i situacions que suposin odi i/o discriminació a 
persones i/o col·lectius per raó del seu lloc d’origen, ètnia, sexe/gènere, 
orientació sexual, creença religiosa i/o diversitat funcional. 

Prevenir i combatre pràctiques de racisme institucional en el conjunt de 
l’Administració municipal i de les seves treballadores i treballadors públics 
incloent-hi les policies locals, així com denunciar les pràctiques de racisme 
institucional que observi i/o conegui es produeixin en altres administracions. 

No cedir ni l’espai públic ni equipaments públics municipals a 
grups/organitzacions que, trencant la convivència, promoguin l’odi i/o 
discriminació dalt esmentats. 

Realitzar una celebració institucional, el 21 de març, i proposar i fomentar, de 
manera proactiva, a les entitats de la nostra ciutat l’organització d’un conjunt 
d’activitats, en la setmana del 16 al 23 de març, concloent, en aquest últim dia, 
amb la participació en la manifestació, unitària i plural, contra el feixisme i el 
racisme, que tindrà lloc a Barcelona, el 23 de març de 2019. 

Notificar l’aprovació d’aquesta declaració a Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme. 

La presidenta constata que hi ha acord unànime en aquesta declaració. Tot seguit, 
llegeix els acords.  

«1. Prevenir i denunciar fets i situacions que suposin odi i/o discriminació a persones 
i/o a col·lectius per raó del seu lloc d’origen, ètnia, sexe/gènere, orientació sexual, 
creença religiosa i/o diversitat funcional. 

»2. Prevenir i combatre pràctiques de racisme institucional en el conjunt de 
l’Administració municipal i de les seves treballadores i treballadors públics incloent-
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hi les policies locals, així com denunciar les pràctiques de racisme institucional que 
observi i/o conegui es produeixin en altres administracions. 

»3. No cedir ni l’espai públic ni equipaments públics municipals a grups/organitzacions 
que, trencant la convivència, promoguin l’odi i/o discriminació a dalt esmentats. 

»4. Realitzar una celebració institucional, el 21 de març, i proposar i fomentar, de 
manera proactiva, a les entitats de la nostra ciutat l’organització d’un conjunt 
d’activitats, en la setmana del 16 al 23 de març, concloent, en aquest últim dia, amb la 
participació en la manifestació, unitària i plural, contra el feixisme i el racisme, que 
tindrà lloc a Barcelona el 23 de març de 2019. 

»5. Notificar l’aprovació d’aquesta declaració a Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme.» 

 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta agraeix la presència i la 
participació a tots els assistents i aixeca la sessió a les 24.00 h. 
 
 

 

 
 
 
 

Vist i plau  
La presidenta 
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