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Ordre del dia 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 24 de març del 2022 

B) PART INFORMATIVA  

1. Despatx d’ofici 
2. Informe de Regidoria 

C) PART DECISÒRIA 

1. Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili 
2. Medalles d’Honor 2022 

D) PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions 
 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC 
perquè: 
• atès que la violència masclista segueix sent un dels problemes més 

greus de la nostra societat; 
• atès que el punt d’informació contra les violències masclistes i LGTBI-

fòbiques en l’oci nocturn al front marítim considerem que no és suficient; 
• atès que les violències masclistes i LGTBI-fòbiques als barris i zones 

d’oci nocturn són molt freqüents;  
• atès que aquest any no està previst a dates d’ara posar un punt 

d'informació contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques; 
el Districte de Ciutat Vella insti la 5a tinència de l’Ajuntament de Barcelona 
perquè es destini una partida pressupostària per tal que s’ampliï el servei 
proposat pel Govern el 2021 de la següent manera: 
• Que paral·lelament a donar informació es faci una tasca de prevenció i 

atenció a les violències masclistes. 
• Que hi hagi una ampliació horària fins a les sis de la matinada, amb el 

respectiu increment de dotació pressupostària corresponent, per tal de 
garantir els recursos humans i un treball remunerat digne. 

• Que s’ampliïn les zones que s’han establert a punts d’oci nocturn, com 
podrien ser els carrers Escudellers, Arc del Teatre, Joaquín Costa, plaça 
dels Àngels i passeig del Born. 

• Que, a més de persones atenent el punt d’informació, hi hagi patrulles 
de cossos policials especialitzades en aquest tipus de violències a les 
zones on trobem els punts d’informació i atenció. 

• Que s’incloguin patrulles itinerants pel voltant de les zones d’oci. 
 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans 
perquè: 
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• atès que les obres de Via Laietana duraran, com a mínim, fins a l’any 
2023; 

• atès que els comerciants de la zona es veuran afectats per aquestes 
obres, tant els d’aquest mateix carrer com els de les zones del voltant; 

• atès que el comerç del centre de la ciutat ja ha patit prou tant a causa 
de la pandèmia de la covid-19 com per les recents pujades de preus de 
les matèries primeres, energia i combustibles, 

el Govern Municipal ho estudiï i destini una partida pressupostària per a 
indemnitzar els comerços que es troben a Via Laietana i els seus voltants 
amb la finalitat d’ajudar econòmicament el sector del comerç i crear 
sinergies entre els comerços i l’Administració perquè les obres no siguin un 
nou impediment per al sector. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat en 
què: 
• atès que el districte de Ciutat Vella pateix des de fa temps una xacra pel 

que fa a pintades indiscriminades, «tags», basades en lletres i altres 
motius, que degraden i enlletgeixen el paisatge visual;  

• atès que el Codi penal reconeix com a delicte sobre el patrimoni històric 
causar danys a determinats béns rellevants pel seu valor històric, 
artístic, científic, cultural o monumental, o en jaciments arqueològics, 
terrestres o aquàtics; 

• atès que en el Consell Plenari de març del 2022 el Grup Municipal de 
Junts per Catalunya va demanar un pla específic per eliminar les 
pintades en tots els edificis públics i en el mobiliari urbà del districte de 
Ciutat Vella, i va ser acceptat amb l’argumentació que ja estava 
contemplat dins el pla «Cuidem Barcelona»; 

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

demanem al Govern municipal la creació d’un pla específic de protecció i 
acció del patrimoni històric del districte de Ciutat Vella acordat amb la resta 
d’administracions, que reculli els següents aspectes: 
• informe complet del patrimoni històric protegit públic i privat del districte 

de Ciutat Vella; 
• informe tècnic i normatiu per a la protecció del patrimoni històric; 
• Pla d’acció integral que abordi les següents mesures: 

 increment de la prevenció coordinant els cossos de seguretat del 
Districte, creant operatius de vigilància en zones d’especial interès 
patrimonial, edificis catalogats i protegits; 

 aplicació rigorosa de l’Ordenança de civisme; 
 increment de la neteja; 
 creació d’una línia específica de subvencions, i un departament 

que doni suport i informació, dirigida als propietaris d’immobles 
catalogats i protegits de Ciutat Vella. 
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b) Precs 
 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè: 
• atès que el projecte de pisos cooperatius d’habitatges de protecció 

oficial del carrer de Sant Martí, 12-16, serà una realitat aviat i perdrem 
una pista esportiva; 

• atès que el 20 de febrer de 2017 es va acordar aprovar definitivament 
la modificació puntual del Pla general metropolità als solars del carrer 
Princesa, 21, Boquer, 8-12, i Sant Bartomeu, 5-7, per tal de canviar els 
usos; 

• atès la manca d'equipaments esportius i pistes esportives que presenta 
el barri, 

el Govern de Districte, que va impulsar el canvi de planejament necessari 
per convertir en equipament el solar del carrer Sant Bartomeu, 5-7, en 
mantingui la qualificació i destini aquest espai a la construcció d’unes pistes 
esportives per tal de substituir les de Sant Martí, 12-16.   

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal d’ERC perquè: 
• atès que el nivell de sorolls i incivisme al districte de Ciutat Vella és 

molt elevat; 
• atès que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana ha dut a terme un 

seguit de propostes i precs per tal de pal·liar la situació de descontrol 
degut a l’augment del turisme i del fenomen dels botellots; 

• atès que encara no estem en període d’estiu i ja es comencen a 
detectar problemàtiques de convivència i respecte als veïns i veïnes 
dels nostres barris, 

el Govern del Districte executi totes les iniciatives que s’han aprovat al 
Consell Plenari de Ciutat Vella relatives als problemes de convivència, 
botellots, sorolls i incivisme. 

6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans en 
què: 
• atès que en la passada Comissió Consultiva de Benestar, Acció Social 

i Ciutadania es va debatre sobre el «comerç d’origen divers» i no es 
van donar respostes clares sobre la seva problemàtica; 

• atès que hi ha queixes d’aquests comerciants sobre les diferents 
normatives i tràmits que han de realitzar amb les administracions 
públiques, 

exigim al Govern Municipal un compromís ferm per ajudar el comerç 
d’origen divers i acompanyar-lo en els diferents tràmits amb les 
administracions. 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de JxCat en què: 
• atès que ben aviat s’haurà d’implementar la campanya d’estiu dels 

cossos de seguretat i prevenció de Barcelona; 
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• atès que queda palès que després de la pandèmia han canviat les 
problemàtiques de convivència i seguretat a l’espai públic, tal com ja va 
ocórrer l’any passat, 

demanem al Govern municipal del Districte el següent: 
 • que al proper Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella se’ns presenti 

dins l’informe del regidor la informació que faci referència sobre com es 
desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció 
del Districte, en què constin els recursos ordinaris i extraordinaris dels 
quals es disposarà per evitar episodis d’incivisme, els efectius policials 
amb els quals es pretén comptar, els punts del districte on es reforçarà 
la presència policial, l’operatiu de platges, així com del nombre d’agents 
cívics que reforçaran el servei i la seva distribució per barris, 

 • que en el Consell Plenari de l’octubre del 2022 se’ns presenti un informe 
complet avaluatiu, quantitatiu i qualitatiu sobre l’estiu 2022 al districte de 
Ciutat Vella.  

 8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat en què:  
 • atès que els jardins Rubió i Lluch actualment pateixen un greuge 

d’inseguretat i incivisme; 
 • atès que en el recinte anomenat anteriorment conviuen diverses 

institucions, administracions, entitats i agents privats; 
 • atès que gaudir d’un espai públic net i segur és un dret que tenim tots 

els ciutadans; 
 • atès que els jardins Rubió i Lluch tenen un potencial absolut per 

desplegar el Pla de joc a l’espai públic, si no estiguessin instaurades 
certes dinàmiques negatives, 

instem el Govern municipal a la creació d’unes sessions de treball on els 
diferents actors públics, institucionals i privats que són presents en la 
delimitació territorial dels jardins Rubió i Lluch exposin i defineixin una sèrie 
de mesures per revertir aquestes dinàmiques d’incivisme i d’inseguretat, i es 
concretin un seguit d’activitats transitòries i permanents que convidin al 
gaudí de l’espai públic per a infants i gent gran. 

c) Preguntes 

9. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de Ciutadans: 
• Atès que en els jardins de Sant Pau del Camp s’estan produint diferents 

incidents, sobretot a certes hores de la nit; 
• Atès que en aquests mateixos jardins està prevista la realització de 

diferents millores, 
quines mesures té previst implementar el Govern Municipal per a millorar la 
seguretat en els jardins de Sant Pau del Camp? 

d) Seguiment de proposicions 
 

e) Seguiment de precs 
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10. Seguiment de prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal 
d’ERC acceptat pel Govern del Districte de Ciutat Vella en el plenari del dia 
12 de desembre de 2019 amb el següent contingut:  
«Ateses les reiterades queixes dels veïns i veïnes que viuen en habitatges 
de propietat municipal al districte i atesa la degradació dels espais comuns 
d’aquests habitatges de propietat municipal, que el Govern del Districte 
prengui les mesures pertinents per tal de garantir una bona gestió i un bon 
ús i manteniment dels espais comuns dels habitatges de propietat 
municipal al districte de Ciutat Vella.» 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

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

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 24 de març del 2022 

La presidenta constata que s’aprova aquesta acta. 

B) PART INFORMATIVA 
 
2. Despatx d’ofici 

3. Informe de Regidoria 

La presidenta recorda els temps d’intervenció en aquest punt: divuit minuts per al 
regidor en tres torns i nou minuts per a la resta de grups en dos torns. Tot seguit, dona 
la paraula al regidor.  

El regidor 

Bé, bona tarda a tots i a totes. Comencem amb aquest Informe de Regidoria, que heu 
pogut veure els que heu rebut la convocatòria i que, com sempre, té la voluntat de ser 
un document de transparència de l’acció municipal. A vegades se’ns critica que és 
molt llarg, però creiem que és important que hi hagi el màxim d’informació possible de 
tot allò que es va desenvolupant des del Districte i des de les àrees que tenen a veure 
amb el districte. 

Vull destacar algunes coses per fer la primera intervenció. Fa ja algun mes que ha 
començat..., que podem dir que s’han reprès les activitats, que les festes majors, les 
festes comunitàries, les calçotades, la Fira de Sant Ponç, etcètera, tornen a ocupar els 
nostres carrers i places, i això, doncs, evidentment, s’ha vist també en l’ocupació de 
les places i del carrer pel que fa a l’afluència de públic turista. En aquest sentit, doncs, 
dir-vos, que ja ho hem comentat en diverses ocasions, com des del Districte estem 
treballant amb eines que ens permetin una gestió i que ens permetin un control 
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d’aquests grans aforaments, d’aquesta represa, que és de la vida comunitària, però 
que també és de tota la vida turística.  

Reprenem de nou consells de barri, que comencen la setmana que ve. I vull destacar 
alguna de les notícies de feina que s’han fet des del Districte i des d’altres àrees de 
l’Ajuntament que penso que són importants per a la vida de veïns i veïnes.     

La primera és la compra, l’adquisició d’una finca al carrer Arai, 3, George Orwell, en el 
cor del Gòtic, que serà de titularitat pública i, d’aquesta manera, aconseguim acabar 
amb la situació de deixadesa de les anteriors propietats, la darrera la Generalitat de 
Catalunya —la penúltima, perdó—, posteriorment la Fundació de l’Hospital Clínic, amb 
una Generalitat que, durant deu anys, no s’ha fet càrrec de veïns i veïnes ni tan sols 
de la finca. I, doncs, l’hem comprat i, d’aquesta manera, podrem fer la rehabilitació, 
salvem veïns i veïnes que, des de fa molts anys, ni tan sols sabien qui era el seu 
propietari i es van «enterar» perquè hi havia una subhasta pública. Els hem estat 
acompanyant ja des del mandat passat i, finalment, hem aconseguit fer aquesta 
compra. I, per tant, doncs, assegurem veïns i veïnes al barri Gòtic i, a més a més, 
doncs, ens fem amb un edifici municipal al cor del Gòtic. 

Això se suma al projecte que té a veure amb el trasllat del CAP del Gòtic per construir 
també setanta habitatges al cor del Gòtic, al carrer Avinyó i d’altres; la compra de 
ronda Sant Pau, 46, amb trenta habitatges; Sant Climent, 15, que també ho 
anunciàvem fa unes setmanes, amb un acord inèdit amb les propietats que ens permet 
que tota la finca sencera sigui cedida a l’Ajuntament de Barcelona i que, a més a més, 
tota estigui amb preus per sota de mercat, en aquest cas al Raval; Comte de Santa 
Clara, 80, que ja ho vam explicar fa mesos, a la Barceloneta; els veïns i les veïnes de 
Nou de la Rambla, 39 han pogut tornar després del desafortunat incendi, ho vam dir, 
vam dir els calendaris i, afortunadament, hem complert —per tant, ja torna a estar ple 
de veïns i veïnes—, i hem començat les obres en diverses altres propietats municipals, 
com Botella, 16, la imminent d’Hospital, 116, i així doncs seguint la resta d’habitatges.  

Per tant, tenim un paquet d’habitatge que em sembla que és molt interessant poder-lo 
explicar, poder-lo posar en valor i com des del Districte estem innovant i estem 
explorant qualsevol via, tant sigui la compra com d’altres tipus de convenis o d’acords, 
per fixar veïns i veïnes en els nostres barris i que, a més a més, hi hagi més patrimoni 
municipal, que és el que interessa. 

Dir-vos també que fa unes setmanes va sortir a premsa que estem treballant, 
efectivament, amb les alternatives per als tres CAPs que falten. Vam trobar una 
solució per al CAP del Raval Nord, hem trobat una solució per al CAP del Gòtic i ara 
mateix estem treballant en les altres alternatives, els altres tres CAPs. I en el cas del 
Casc Antic, doncs, ens podria permetre, afortunadament, desencallar aquest solar dels 
antics jutjats que està bloquejat, que des de fa anys que no hi ha res, des que es va 
tirar a terra l’Audiència que hi havia. I, per tant, doncs, com que la Generalitat, que és 
qui té la competència ara mateix, no té cap projecte, és probable que hi puguem fer el 
CAP, les negociacions van per bon camí i esperem que el CatSalud, en aquest sentit, i 
la Conselleria de Justícia, doncs, tinguin a bé tenir en compte les necessitats dels 
veïns i les veïnes del Casc Antic.    
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Seguim també amb drets socials, aquest mes de juny iniciarem el projecte de «Vila 
veïna», no?, de fer un diagnòstic de les necessitats i, a partir d’aquí, incorporar figures 
de suport en el Gòtic, en aquest cas. I, per tant, doncs, una altra de les iniciatives 
municipals que aterrarà ja al districte de Ciutat Vella i que, properament, us 
explicarem.  

Mentrestant, seguim amb la tasca inspectora, tal com s’ha fet patent també durant 
aquestes setmanes. La tasca inspectora de totes les activitats que poden ser 
inspeccionades. I, per tant, és una tasca que ve en el Pla d’inspeccions, una tasca que 
és proactiva i que seguirà perquè és evident que necessitem posar ordre en els 
nostres carrers i en les nostres places després d’un parell d’anys de bastant de 
desgavell, per part sobretot d’actors privats que no tenen en compte i en consideració 
ni els carrers, ni les places, ni els veïns i les veïnes. Per tant, seguirem amb la tasca 
inspectora i seguirem posant ordre.    

Com posar ordre també és el desenvolupament de la nova contracta, que vam dir en el 
seu dia que cap a juny, juliol estaria plenament al cent per cent ja activa en el districte. 
Malauradament, anem més lents del que ens agradaria i, per tant, segurament estarà 
al setembre. Però estem fent seguiment del canvi de contenidors, de la incorporació de 
nous agents. Properament vindrà una campanya també de sensibilització. Hem 
començat també la campanya amb les persones que donen menjar als ocells i que 
provoquen, doncs, aquesta aglomeració de coloms en algunes places determinades, i 
començàvem pel Raval, ja ho vam explicar.   

I també, doncs, en aquest posar ordre, la campanya d’inspecció de residus en 
establiments comercials, que es va començar des de Joaquín Costa i Sant Antoni 
Abat, però que continua amb més d’un centenar d’inspeccions, amb més d’un centenar 
d’incompliments, etcètera. 

També dir-vos que segueixen, evidentment, les obres de la Via Laietana, que la nova 
comissaria de la Guàrdia Urbana, segurament cap al mes d’octubre, estarà enllestida, i 
que estem treballant també en com desenvolupem aquesta nova normativa que vam 
explicar de les zones acústiques tensionades en horari nocturn. Vam explicar que hi 
havia aquesta nova figura a escala municipal per tota la ciutat a partir de la qual, 
després de prendre les mesures sonomètriques corresponents, podrem emprendre 
accions. I ara mateix començarem en quatre espais al districte de Ciutat Vella; això no 
vol dir que el problema del soroll estigui només en quatre espais, sinó que comencem 
per aquests quatre espais. Comencem a posar més sonòmetres dels que ja hi ha i 
esperem, doncs, que, d’aquí al que seria estrictament l’estiu, tinguem ja algunes 
mesures per poder explicar. 

Seguim comprant locals d’aquell acord de pressupost de 6 milions d’euros per comprar 
locals a Ciutat Vella del 2022, doncs, ara mateix ja tenim les claus de cinc, no?, i són 
processos que a vegades són més lents del que ens agradaria, però seguim comprant 
aquests locals que han de ser per a economia de proximitat. I hem acabat també el 
procés participatiu del Pou de la Figuera, que vam començar just després de la 
pandèmia i que ara mateix ja l’hem acabat i properament explicarem el resultat. 

I jo em quedo de moment aquí.   
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La presidenta obre el torn de la resta de grups municipals. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Gràcies, presidenta. Bé, els Comuns s’han caracteritzat per oferir propostes 
carregades de bones intencions, com hem vist, moltes s’han hagut d’empènyer des de 
l’oposició perquè tiressin endavant, però massa sovint no s’han sabut executar del tot 
o s’han quedat en bones intencions i pocs resultats, dels quals al districte tenim un 
gran nombre d’exemples. Per exemple, la rambla del Raval, el parc infantil de Voltes 
d’en Cirés, el Pla de Mobilitat del Raval... Hi ha la percepció en una part important de 
la ciutat que el Govern és incapaç d’anar més enllà de les bones intencions i d’oferir 
respostes. Però, a més, les circumstàncies ho han trastocat tot, ho entenc. I en 
aquests tres anys de govern de Barcelona no ha estat a l’alçada. Des de la reactivació 
del turisme, des del parèntesi de la pandèmia, l’agenda de prioritats del Govern no 
encaixa en els problemes i els reptes prioritaris de la ciutadania. I aquest era un 
mandat on calia liderar les transformacions que s’estan produint a les nostres ciutats, 
amb projectes estratègics, unes transformacions que han de canviar la nostra manera 
de viure. Però l’agenda del Govern no ha estat suficient per al moment que passava 
Ciutat Vella.   

Avui, ha anunciat l’actual alcaldessa, la senyora Colau, que es torna a presentar, dient 
a la roda de premsa la unió que hi ha hagut entre el nostre grup municipal i el de 
Barcelona en Comú. Es deu referir a quan va acceptar els vots de Valls —no entraré 
en qui era Valls, ja ha tornat a França deixant la Barcelona que ha deixat— per evitar 
que el senyor Ernest Maragall fos alcalde. O igual es refereix a l’espionatge patit 
durant el procés de negociació, que no se sap com ha afectat el sistema democràtic. 

Quines dues legislatures! La primera amb mentides del «Catalunyagate», i la segona 
amb les mentides del «Barcelonagate». Què serà per a la tercera? Sap què passa? El 
no coneixement no l’eximeix de responsabilitat a la senyora Colau. Em sembla que 
Barcelona en Comú no té projecte més enllà de la figura de la seva alcaldessa, que 
moltes vegades s’amaga de la seva responsabilitat i deixa el seu equip de Ciutat Vella 
molt sol, veritat, senyor Rabassa, que es troba molt sol?  

La veritat, crec que no saben per on tirar en les seves polítiques en el nostre districte i 
es deixen estibar pel model que li marca el senyor Collboni. I des del Grup d’Esquerra 
Republicana li donaré alguns exemples. L’obertura de negocis en festius, això no ho 
comenta en el seu informe de regidor ni en el de dinamització econòmica, i tenim 
gairebé quinze pàgines dedicades a aquest tema i no comenta com afectarà aquesta 
mesura el petit comerç de proximitat. Doncs, li ho explico: segurament no podran 
afrontar aquesta obertura, amb la qual cosa perdran competitivitat amb les cadenes 
que sí que obrin; després, els treballadors veuran reduïts els seus drets en un sector 
àmpliament feminitzat i precari, amb una conciliació nul·la. Què creuen que passarà? 
Doncs, que moltes dones perdran la seva feina per aquesta mesura. Però, és clar, això 
no va amb vostès, això és una mesura de ciutat. Però a qui afectarà aquesta mesura? 
El nostre territori. Que es pensa que obriran els negocis de les Corts? No. Només 
obriran les grans cadenes del centre de la ciutat. Ja poden escriure «milongues» en el 
Pla de desenvolupament econòmic, no serviran de res al petit negoci, mentre impulsin 
l’obertura en festius de grans cadenes. I, bé, ja no parlem del comerç emblemàtic... 



Districte de Ciutat Vella 

 

 

Cada dia veiem com tanquen i abaixen persianes, inclús al costat del Districte.    

Un altre tema que també han abandonat per inoperància, senyor Rabassa, és el 
turisme. La seva gran bandera del 2015, quins records! Doncs, ha reduït el nombre de 
visualitzadors de pisos turístics il·legals, mai té competències per regular res, grups 
turístics, creuers, «trixis»... Quina pena estar al Govern i no poder fer res. Però això no 
és veritat, i tant que es pot. Sí se puede. Se’n recorda? En els «trixis», la competència 
total quant a circulació és de l’Ajuntament de Barcelona. Si volen eliminar aquesta 
xacra dels nostres carrers, ho poden fer, és qüestió de voluntat política. I des del 2015 
parlem de limitar el nombre de turistes en els grups amb guia, i portaven el mantra que 
la competència és de la Generalitat. Ja he vist que en els primers minuts d’aquesta 
intervenció ha anomenat la Generalitat quatre vegades. Doncs, mira, ara sí que poden 
limitar-los; deu ser que no era responsabilitat de la Generalitat. Li repeteixo: és 
voluntat política. Com és voluntat política no tindre un pla estratègic de turisme, l’últim 
és caducat de 2020, i no sembla que tinguin pressa per implantar un nou pla estratègic 
que marqui el rumb de les seves polítiques contràries a les del PSC.     

Ja està. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Utilitzaré aquesta primera intervenció per fer una recomanació —
repeteixo, una recomanació— al senyor Pérez: abans d’anomenar una consellera en 
una discussió de Twitter quan no hi ha dit res..., és molt lleig, li recomano que, abans 
de contestar, respiri un parell de vegades i pensi dues vegades el que escriu, perquè, 
com bé sap, les xarxes les carrega el diable. I, a més, posar de manifest que un veí té 
contacte amb mi no hauria de ser l’excusa per no acceptar les crítiques. Li diré que 
vostè i jo no tenim les mateixes opinions en molts temes, en altres, sí, però en molts 
no. Però tampoc soc un dimoni amb el qual no es pot parlar. Crec que tot veí o veïna 
que ha volgut parlar amb mi ha tingut la llibertat de fer-ho, i si no ha sigut així, ha pogut 
parlar amb alguna persona del meu grup municipal, pensi com jo o voti a Ciutadans o 
no els voti. De fet, no li diré la feina que faig o deixo de fer, perquè dir a Twitter que 
l’oposició no fa res és bastant greu. Li recomano que, amb el company que té al 
costat, amb el senyor Ibarra..., pot saber perfectament el que vaig fer durant les 
primeres setmanes de pandèmia. Li repeteixo, és una recomanació, pot seguir aquesta 
recomanació o no seguir-la, però crec que a vegades és molt més fàcil criticar a 
Twitter i després no ser capaç de dir les coses quan s’és en persona. 

Avui el regidor ens presenta aquest informe que, com sempre, és llarg, ja que explica 
el que s’ha fet durant dos mesos en el districte; bé, una part del que ha passat. Per 
cert, des de Ciutadans li farem alguna reflexió perquè entengui que moltes vegades la 
seva percepció i la de la ciutadania no és ben bé exacta, i no passa re, però recordi 
que vostès governen per a tota la ciutat, els hagin votat o no.  

En l’informe no es parla d’autocrítica, de les coses que no es fan bé i un llarg etcètera. 
Li he de dir que no deixa ningú indiferent, regidor, els seus speechs i les seves 
intervencions no deixen ningú indiferent. I té aquesta habilitat i la hi he de reconèixer. 
Audiències públiques on els veïns i les veïnes se’n van més enfadats del que han 
arribat; plenaris que no dona resposta concreta a les demandes que fem des de 
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l’oposició. Regidor, té aquesta habilitat, però és una habilitat que comença a cansar. I 
no li diem des de Ciutadans, li ho ha dit Esquerra fa uns moments i segurament la 
consellera de Junts també li ho dirà. Però és que li ho diuen veïns, veïnes, entitats i li 
ho diu tothom, però segueixen vostès en la mateixa. 

Llegint l’informe, que he decidit rellegir diverses vegades en diferents moments, 
semblava que entomaria l’autocrítica, estava expectant, regidor, però a la segona 
pàgina ja s’ha tret les culpes de sobre exigint responsabilitat a altres administracions. 
Li recordo que vostè governa en tres de les cinc administracions, més de la meitat, 
però, com sempre, s’espolsa la responsabilitat. 

Endinsant-nos en l’informe, veiem que la situació de les finques de propietat municipal 
és molt deficient i en molts casos està arribant molt tard. Segons els darrers informes, 
les dates de rehabilitació canvien sense cap explicació i agreugen encara més la 
situació que es viu en aquests edificis de propietat municipal. Hi han tres verbs que 
defineixen les seves polítiques, que haurien de definir les seves polítiques: comprar, 
rehabilitar i mantenir. Només se centren en el concepte de comprar. Només cal visitar 
els edificis i veure com estan les obres de manteniment, que en molts casos no s’han 
fet i en altres són pegats més que una altra cosa.  

Em centraré en un edifici que és molt més concret i exemplifica tota la situació que 
estem vivint, parlem de l’edifici de Nou de la Rambla, 39-43. Ha parlat vostè amb les 
veïnes? Què els ha dit? Perquè suposo que, a mi i al meu company Tahir, no només 
ens arriben a nosaltres les queixes, sinó a molts altres companys: cablejat elèctric que 
falla en molts punts, llum que no s’acaba d’arreglar, no hi ha conserge, l’ascensor hi ha 
molts problemes i vostès van dir que el canviarien i, en canvi, només han fet algun 
«apanyo»; els canvis que es fan dintre dels pisos amb aixetes que no permeten obrir 
les finestres, una situació bastant greu, no és només un pis, hi han diversos pisos. I no 
parlarem del carrer Om ni dels seus voltants, ni de Reina Amàlia, ni d’Hospital, ni de 
Botella, ni d’altres carrers en què també hi han propietats municipals.  

El següent punt del qual parlarem al llarg del plenari, però sí que m’agradaria fer-ne un 
esment, és sobre la situació del comerç a Ciutat Vella. Un comerç que està a les 
últimes, que quan parles amb ells estan cansats, esgotats que el Govern no els doni 
solucions. En aquest informe parla de la dinamització del Gòtic sud, de la zona 
comercial del Gòtic sud. Bé, no sé què pensaran els altres barris. Bé, sí que sé el que 
poden dir, però la meva educació no em permet dir segons quines coses en un plenari. 
S’ho haurien de fer mirar.  

Parlem també del protocol de locals de càrrega de bateria. Bé, ens alegra veure que, 
des de l’octubre del 2020, des que vam portar la proposta, s’estan fent coses; el que 
no veiem coherent és que en el quadre resum de les propostes que ens vam entregar 
diguin que està resolt i en l’informe diguin que s’està creant el protocol. En què 
quedem? Està fet, està resolt, o no està fet?  

Més endavant parlarem de seguretat i de fets delictius. De fet, en aquest plenari en 
parlarem. Agraïm la presentació de la comparativa de dades i veiem que la realitat i les 
dades a vegades són diferents, no?, i sobretot quan els veïns i les veïnes senten 
inseguretat anant pels seus carrers. 
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Estem a les portes de l’estiu. Bé, a Ciutat Vella l’estiu ja va començar. Però vostès 
deuen considerar que l’estiu comença el mes de juny. Fa un any per aquestes dates ja 
li vam fer saber, regidor, que els botellots i les aglomeracions a via pública creixerien i 
les solucions que van posar sobre la taula no van dissuadir ningú. Em dirà que hi ha 
moltes sancions, però la realitat és que continuem amb botellots, amb soroll i amb 
incivisme als nostres carrers. Aquesta Setmana Santa ha sigut el preludi del que serà 
els mesos més estivals de l’any: un caos.  

I com els temes esmentats hi han centenars. De fet, a l’Audiència Pública molts veïns 
van venir a mostrar les seves queixes, que encara no estan resoltes. 

Per acabar, i per no allargar-me més, desitjar que a partir d’avui es posi les piles, 
perquè, si no, l’estiu serà complicat per als veïns i veïnes que vivim a Ciutat Vella. 
Perquè no hem vist les millores que es faran, ni en aquest informe fa esment de 
qualsevol millora que vulgui dur a terme en el nostre districte durant aquests mesos en 
què hi haurà més aglomeracions als carrers. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Avui sens dubte per al meu grup i per a la meva persona serà un 
plenari apesarat, fa catorze dies la meva regidora adscrita, la meva confident política, 
la meva companya de lluites, la meva sòcia d’idees deixava la política activa amb unes 
paraules que ens haurien de fer reflexionar: «Tots podem tenir un moment en què 
podem dir prou, no puc seguir i el meu moment ha arribat ara. És una decisió 
estrictament personal i molt meditada, no és una decisió política ni una decisió 
vinculada al moment polític actual, sinó que és una decisió personal que he de prendre 
perquè no estic en condicions de servir al meu país i a la meva ciutat amb la mateixa 
energia i intensitat com ho he fet fins ara.» Aquestes paraules surten d’una persona 
gens feble, malgrat les llàgrimes que se li escapaven. L’Elsa Artadi és una dona ferma, 
determinada, decidida i arriscada. Una dona que no té necessitat de viure de la 
política, però sí que tenia el compromís d’assolir el canvi polític que Barcelona 
necessita. Tocada emocionalment, aquest canvi polític el seguirem lluitant fins a 
l’exhauriment de les forces que ens quedin a cadascú de nosaltres, perquè en aquest 
món polític la dedicació és incansable i els sacrificis incomptables. Moltes coses que 
no es veuen, però que hi són.  

Agrair al Joan Rodríguez, que li agafa el relleu, amb la complexitat que l’acompanya, 
però amb tota la fortalesa que és necessària. Agrair també a les conselleres Barea i 
Martínez i al conseller Ibarra el saber llegir el veritable motiu, humanitzant la política i 
fer-me arribar tot el seu escalf, és senyal que encara queda un bri d’esperança. 
Aquells que van tocar en moments tan delicats el violí que segueixin tocant, la música 
és una opció. I per a aquells que, en moments complicats, només es veuen el seu 
melic i el seu missatge és fer-me arribar una iniciativa per a aquest plenari que no ha 
arribat enlloc només els puc dir que mirin de minimitzar el seu ego una mica més; gent 
que viu de la política també ha de saber en quin moment ha de comunicar un tema 
propi o enviar un missatge d’escalf, la sensibilitat la tenen perduda. Agrair a aquells 
veïns, veïnes i entitats totes les mostres de suport rebudes. No és fàcil la gestió de 
missatges i trucades, però tota aquesta gestió et fa agafar consciència que l’Elsa no 
només era per a tu una persona estimada, l’Elsa es va fer estimar a Ciutat Vella com 



Districte de Ciutat Vella 

 

 

poca gent en tan poc temps.     

Per concloure, des d’aquí, el seu, meu, nostre espai, desitjar-li una prompta 
recuperació per poder seguir compartint moments. 

Després d’aquestes línies en què volia fer referència a l’admiració, agraïment, 
reconeixement i respecte envers l’Elsa, us parlaré de Ciutat Vella perquè el seu desig 
és la lluita per revertir tot allò que el Govern dels comuns i socialistes no està fent bé. 

El manteniment del districte i de la ciutat, en general, és insuficient. Al Consell Plenari 
del juliol de l’any passat ens vàreu acceptar una iniciativa on demanàvem una auditoria 
de tot el paviment del districte per detectar les zones deteriorades per poder realitzar 
una programació de l’arranjament d’aquest. Resulta que aquesta auditoria ja la teníeu 
feta, crec que és la segona vegada que la reclamo i no me l’heu fet arribar, però 
aquest no és el cas. El cas és que tenim tot el districte ple de clots, tant a les voreres 
com a les calçades, llambordes trencades, pilones arrancades. Abans, senyor regidor, 
s’ha referit que tornaven les fires. Doncs, una recomanació és que hauríeu de millorar 
la gestió de les fires i activitats al carrer. Un Sant Jordi descentralitzat dels espais 
tradicionals ha estat fruit de l’infortuni, la Rambla reclama el seu Sant Jordi, els 
barcelonins reclamen un Sant Jordi tradicional, perquè la vida dels veïns i les veïnes 
es compon de tradicions familiars, unes arrelades que han traspassat generacions i 
altres instaurades actualment. Deixeu de reinventar el que ja funciona i aporteu idees 
que ens engresquin de veritat, però que no ens trenquin els nostres costums. 

Teníem una plaça comercial «desangelada», amb dues parades, i un passeig del Born 
molt saturat. Les llicències per a la Fira de Sant Ponç, que també s’hi ha referit, que va 
caure en dimecres, van ser donades el dilluns. La vostra empatia és digna d’estudi. En 
mig dia les quatre parades de fruita confitada, un producte principal, com són les 
herbes remeieres i la mel, estaven esgotades, i aquest fet no va ser fruit de l’èxit, va 
ser el poc marge de maniobra que van tenir els paradistes per abastir-se del producte, 
dubtosos de si podrien plantar parada, si després de dos anys de no haver hagut fira, 
la gent estaria prou informada. I el Govern municipal no va fer cap tipus d’esforç 
extraordinari. 

Aquests dies hem vist com tornava la vida comunitària, que també ho heu comentat, la 
via a l’espai públic, després de l’oportunitat que ens va dur la pandèmia de posar el 
comptador a zero i revertir tot allò que era molest per als veïns i veïnes de Ciutat Vella, 
com és el cas del turisme mal gestionat, que també algun company ha esmentat. No 
heu fet res, més que les declaracions a la premsa, que no aporten benestar al ciutadà. 
Aquesta és la vostra forma de fer política? Vàreu tenir una prova de foc que no vau 
superar, l’esdeveniment esportiu entre el Futbol Club Barcelona i l’Eintrach de 
Frankfurt, tot un despropòsit absolut, amb una previsió insuficient de coordinació entre 
l’Ajuntament i el privat. També advertir-vos que en els indicadors existents sobre el 
paper no es reflecteix la magnitud del desastre i hauríeu de trobar altres tipus de 
mecanismes. 

Només vint-i-quatre denúncies per les necessitats fisiològiques als espais públics; 
cinquanta-cinc denúncies per consumir begudes alcohòliques als espais públics fora 
dels autoritzats amb vasos de vidre; 174 denúncies per als que causen molèsties per 
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beure a la via pública; 1 denúncia, 1 sola denúncia en tota la ciutat de Barcelona, per 
llançar al terra de la via pública recipients de begudes. Creieu que amb aquests 
indicadors a nivell de ciutat és representatiu del que van viure els veïns i veïnes del 
districte?  

Ens venen mesos de gran afluència de gent i les visites tornaran a instaurar-se al llarg 
de l’any, amb pics de més concentració o menys. Aquest fet també fa que siguem un 
emplaçament on la problemàtica de l’incivisme i la delinqüència vagi en augment. I, 
miri, senyor Rabassa, en una cosa estarem d’acord: necessitem un segon jutjat obert 
tot l’any, com va manifestar a l’Audiència, crec que va ser. Ja sé que no li agrada la 
col·laboració entre comuns i juntaires, però per tenir el segon jutjat obert tot l’any 
potser hem de treballar plegats. La Conselleria de Justícia pot demanar, però no pot 
executar; i això ho sap, qui executa són vostès a Madrid amb els seus socis de govern 
aquí, a Barcelona, el Partit Socialista. Amb la mateixa insistència que truca a les 
conselleries de Salut i Justícia de la Generalitat, truqui a Madrid a veure si podem 
millorar aquesta situació. 

Parlem també de mobilitat, ja sé que ara arriba el moment que desconnecta del meu 
relat i, si no ho ha fet abans, li importa ben poc el que jo pugui argumentar perquè la 
implementació de les seves polítiques està per sobre dels problemes que generin 
aquestes polítiques al ciutadà. Ens han quedat uns carrers col·lapsats, un desgavell de 
trànsit, una bogeria en els desplaçaments. I, perdoneu, el meu relat no és en defensa 
del cotxe, és defensar la lliure elecció del transport al llarg de la vida, és la lliure 
elecció de la persona en el seu desplaçament. Personalment, soc usuària dels meus 
peus, del transport públic, de moto i de cotxe. I, com molts de vosaltres, tinc el seny 
suficient per agafar el vehicle que necessiti en el moment que necessiti i amb qui ho 
necessiti. Heu col·lapsat un carrer amb cinc centres escolars, i això demostra la 
ineficiència de les vostres polítiques. Heu generat canvis de sentit en carrers que 
impossibiliten que els cotxes girin amb normalitat. En el cas del carrer Elisabets, que 
ens vàreu aprovar un camí amable, ja que hi ha un col·lectiu de gent amb discapacitat 
que l’utilitza més de quatre cops al dia, què heu fet? Incrementar el trànsit rodat. Us 
felicito perquè fer-ho pitjor crec que seria de màster. 

Voldria acabar fent-vos una pregunta molt seriosa: quin projecte teniu per a la 
Barceloneta? Us heu anat carregant tots aquells serveis privats que tenien els veïns de 
la Barceloneta i no heu construït cap servei públic. Els veïns de la Barceloneta han 
perdut una escola concertada, han perdut cursos de formació professional, tenen un 
transport deficient i ara ja, per culminar el desastre, perd l’únic club social esportiu de 
la ciutat per la manca de la construcció d’un pavelló promès fa anys: us heu carregat el 
futbol sala Barceloneta per la ineficàcia de la vostra gestió econòmica. 

I, per acabar, us reproduiré unes paraules d’una veïna amb referència a no deixar-los 
celebrar Sant Joan al carrer: «Ara resulta que, com que tenim excés de giris sorollosos 
sense posar-hi remei durant anys, els veïns no podem fer festes. Com sempre, les 
veïnes les més perjudicades. Les associacions veïnals i de barri amb les ales tallades 
per uns pocs dies de festa. Als “giriporcs” via lliure a diari.» Penseu realment que els 
veïns i veïnes de la Barceloneta es mereixen això?        

La presidenta dona de nou la paraula al regidor.   
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El regidor 

Abans que res mostrar tot el respecte per la decisió d’Elsa Artadi. Aquesta política i al 
nivell que s’ha mogut ella, que no és evident el nivell en què em moc jo, és una 
màquina de trinxar persones. En soc coneixedor tant des del mandat passat com 
aquest, i realment per a mi mostra que és una persona amb sensibilitat i una persona a 
l’alçada dels nostres temps. No hi ha cap mena de dubte que s’ha de canviar la política 
precisament perquè la política deixi de ser un lloc incòmode i un lloc que trinxi les 
persones que senzillament el que volen és tirar endavant amb els que creuen que són 
els seus objectius. Per tant, doncs, tot el respecte a la seva decisió. A mi personalment 
em sap molt de greu que s’hagi vist obligada a prendre aquesta decisió i, doncs, 
esperem que els que estem a la política de pas, doncs, poder posar el nostre granet 
de sorra perquè aquesta cosa que és l’animal polític canviï i sigui més humà. No hi ha 
cap mena de dubte que seguir d’aquesta manera no ens porta pel bon camí.  

I tot el respecte també per totes les persones que han patit l’assetjament de l’Estat en 
totes les escoltes il·legals i absolutament criticables de l’Estat espanyol, eh? Perquè 
això és una cosa que els estats porten fent des de fa dècades, evidentment. Feia 
dècades es perseguien antisistema, segueixen perseguint antisistema, hi ha llistats de 
persones antisistema, no?, en totes les policies del món, també a l’espanyola, també a 
d’altres policies. I, doncs, evidentment, els independentistes també són considerats per 
molts antisistema i no justifica de cap de les maneres que s’hagin d’emprendre cap ni 
una acció il·legal cap a ningú pensi el que vulgui pensar. Per tant, doncs, en aquest 
sentit, també tot el respecte a les persones que han estat il·legalment escoltades.   

Dit això i intentant contestar una mica el que han dit diferents grups. Esquerra 
Republicana segueix amb el seu mantra, no?, del «catalangate», del «barcelonagate». 
I, bé, doncs, miri, a Barcelona van guanyar vostès les eleccions, no?, però tenim un 
sistema que diu que el que guanya les eleccions no és automàticament alcalde, en 
aquest cas. I, per tant, hi ha un acord legítim de govern que permet que governin 
aquells que no van agafar la primera posició en vots, exactament igual com vostès 
estan fent a la Generalitat de Catalunya, en què hi va haver un partit, del qual jo no soc 
militant, que és el PSC, que va guanyar les eleccions, i legítimament van fer un pacte 
de govern i ara el senyor Aragonès és president de la Generalitat legítim i no hi ha cap 
mena de discussió. Una altra cosa és que estiguem d’acord o que no estiguem 
d’acord. Però deixi ja de dir que hi ha qualsevol cosa darrere d’aquest pacte de 
govern, com hi ha pactes de govern arreu i vostès hi són en un legítim, i vostès també 
tenen discussions entre els dos socis de govern legítimes i normals, perquè, si no, jo 
seria militant del PSC i la María José vindria a les assemblees de Barcelona en Comú, 
i no es dona, oi?, som militants de coses diferents. Doncs, escolti’m, això és la 
democràcia, no passa res. I el que sí que no hi ha d’haver de cap de les maneres és 
espionatge i tot això que ja he criticat al principi. Però deixi aquest mantra ja d’un 
govern il·legítim i que estem fent coses que no poden ser, perquè ho fa tothom i no 
passa absolutament res.  

Una altra cosa, no hem reduït visualitzadors. És més, des del Districte posem 
visualitzadors de pisos turístics. Per tant, no comparteixo de cap de les maneres 
aquesta afirmació que vostè ha dit.  
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D’Esquerra Republicana no diré res més perquè el que fan és sempre seguir el mateix 
mantra i la veritat és que dubto que aporti res per als veïns i les veïnes. 

Respecte a Ciutadans, el que vostè ha comentat de les finques de propietat municipal, 
a mi també m’agradaria poder arreglar moltes més finques, els pressupostos són 
limitats, però no ens limitem només a comprar. De fet, en aquest mandat, que jo 
recordi, hem comprat el Gimnàs Sant Pau i Arai, 3 la setmana passada. No hem fet 
cap altra compra. Hem fet acords, hem fet convenis i hem fet algunes coses molt 
novadoses —dic al districte de Ciutat Vella, eh?— com Sant Climent, 15 i com Comte 
de Santa Clara. Per tant, estem innovant, estem intentant demostrar que es poden fer 
coses més enllà de la compra per fixar veïns i, a més a més, perquè hi hagi pisos buits 
en els quals també hi hagi veïns i, a més a més, estem comprant —això sí— locals 
comercials. Però no només comprem. En el mandat passat es va comprar molt; es va 
comprar tant que ara el que necessitem és que la màquina es posi a funcionar per a la 
rehabilitació. Fa cinc anys, fa set anys, quan vam arribar, hi havia un Institut Municipal 
de l’Habitatge, que era un institut municipal que era un gran dinosaure, i el que estem 
fent és donar-li la volta també innovant amb fórmules de rehabilitació diferents. Per 
exemple, que hi hagi cooperatives que ho puguin fer, amb les cessions d’ús del sòl, 
etcètera. Per tant, s’està innovant en molts aspectes diferents pel que fa a polítiques 
d’habitatge per poder activar tan aviat com puguem habitatges per a veïns i veïnes.    

Vostè diu «aquesta Setmana Santa ha estat el preludi del que passarà», té tota la raó 
del món, i a mi m’agradaria molt que poguéssim anar del bracet en les inspeccions de 
terrasses, en les inspeccions en els comerços que fan les coses malament, a reduir els 
grups de guies, que no hi hagi, com hi va haver ahir a la Comissió de Presidència, 
regidors del seu grup que el que digui és que estem assetjant els comerços. 
M’agradaria poder anar del bracet amb vostè per limitar els grups, per limitar les 
autoguies, perquè, efectivament, tots junts anem a demanar que l’aeroport de cap de 
les maneres s’ha d’ampliar. I, per tant, si això realment és el preludi, digui’m vostè quin 
és el projecte de Ciutadans més enllà de posar més policia, o més enllà de dir que 
volen controlar. No, no, s’han de trobar també mesures estructurals. I ja ho dic, al prec 
d’Esquerra Republicana que després aprovarem, que també van presentar en la 
Comissió de Presidència d’ahir a casa gran, vostès hi van votar en contra acusant el 
Districte de Ciutat Vella que el que fèiem era assetjar. Per tant, doncs, no ho sé, 
digui’m vostè què és allò que considera estructural perquè, tal com ha dit, aquesta 
Setmana Santa no sigui el preludi del que vindrà. Perquè estem parlant d’un model 
econòmic i, en aquest sentit, vostè o el vostre grup i el nostre grup estem totalment 
oposats, estem uns a una banda i els altres a l’altra. 

Respecte a Junts per Catalunya, el que ha de fer la Conselleria de Justícia, entre 
altres coses, és tornar a posar el segon jutjat per a delictes ràpids, que ens ha dit que 
estarà durant aproximadament mig any, es necessita que hi estigui sempre, si 
realment estan preocupats per la seguretat a Ciutat Vella. Perquè quan es va posar va 
funcionar molt bé. El van treure en pandèmia sense avisar, i ara ens han dit que estarà 
mig any. No, no, tot l’any ha d’estar. Això és el que ha de fer la Conselleria de Justícia. 
Cadascú té les seves competències, els municipis tenen la seva i, en aquest cas, les 
comunitats autònomes en tenen d’altres. Per tant, apliquem-les. I sí, agafaré el telèfon 
i trucaré al secretari general de Justícia o a la de Salut quan toqui i quan consideri que 
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s’han de prendre decisions que són importants per a la vida dels veïns i les veïnes de 
Ciutat Vella, com l’activació dels antics solars o del solar dels antics jutjats, o el que 
calgui. Activin la Foneria de Canons també, per exemple, no? Ho poden fer, està a les 
seves mans. 

Després, algunes consideracions que també em semblen importants. Hi havia un 
desplegament important entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, perquè recordo 
que ordre públic és Mossos d’Esquadra, pel que fa al partit de futbol. Hi ha hagut 
menys sancions de les que ens agradaria, perquè quan hi ha aquestes aglomeracions 
i hi ha aquestes actituds, sovint, una intervenció molt contundent pot ser encara pitjor 
d’allò que està passant. Per tant, hi ha un control, però moltes vegades no hi pot haver 
una intervenció per la seguretat de tots. Però hi havia un dispositiu coordinat, perquè 
és ordre públic i gestió de l’espai públic, entre Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana a 
tota la ciutat i també al districte. 

El club de futbol sala de la Barceloneta, deixi’n de dir que hi ha una mala gestió 
econòmica per part de l’Ajuntament; el que hi ha, efectivament, és un patrocinador que 
els ha deixat i que, per tant, ha provocat una situació que hem de veure entre tots de 
quina manera la solucionem. I nosaltres tenim compromisos per arreglar el terra, tenim 
compromisos per arreglar les goteres, però no posin tota la responsabilitat únicament 
al municipi quan hi ha tercers que també són importants i que també obliguen a 
prendre algunes decisions que no ens agraden de cap de les maneres. I aquí la 
Regidoria d’Esports i el Districte de Ciutat Vella hi han estat també implicats, i em 
sembla que després ho explicarem, hi ha un prec o alguna cosa així, o no? No, ah, no, 
no han presentat cap prec, doncs, no ho explicarem, ja ho explicarem en un altre 
moment. 

I, després, nosaltres volem que hi hagi revetlles populars. De fet, ho hem dit moltes 
vegades, s’han fet calçotades, una última fa un mes a la plaça Reial i una altra al forat, 
i volem que hi hagi revetlles, volem que hi hagi revetlles populars, volem que hi hagi 
revetlles veïnals enxarxades que realment siguin comunitàries. I no prenguin una 
anècdota —una anècdota— mig explicada com si aquest Govern municipal no volgués 
que hi hagin revetlles, volem que hi hagin revetlles a la Barceloneta, el que no volem 
és que hi hagi algunes problemàtiques que es van donar anys enrere en unes revetlles 
similars a les que ni tan sols ens han presentat una petició formal.  

Per tant, veïns i veïnes de la Barceloneta, veïns i veïnes de Ciutat Vella, si voleu fer 
revetlles populars, endavant, us acompanyarem, com ho hem fet sempre, volem que 
s’usi l’espai públic i volem que els veïns i les veïnes siguin qui usin l’espai públic i no 
uns altres. Si nosaltres hi som i ocupem l’espai públic, hi haurà uns altres que, quan 
arribin, se n’hauran d’anar perquè ja hi serem nosaltres. En això no tenim cap mena de 
dubte. 

I ho deixo aquí.     

La presidenta obre el segon torn dels grups municipals. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

«¿Estamos locos o qué? ¿Cómo vamos a aceptar los votos de Valls?», paraules de 
Gala Pin. No sé com ho van acceptar, però ho van acceptar i tenen l’alcaldia de 
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Barcelona. 

Sap per què no em contesta les coses que jo li he presentat de l’obertura de festius i 
del tema de grups turístics, «trixis» i altres coses? Perquè amb mi sí que pot anar del 
bracet, no? Són polítiques que hi estem d’acord, però potser amb els seus companys 
de govern del PSC no estan d’acord. Per això no les apliquen. Però, bé.  

Després, com ha dit la consellera Barea, el major problema que tenen vostès és el 
manteniment; molt atacar el tema dels sorolls, però el sonòmetre de Robador sembla 
que s’espatlli sempre quan més soroll hi ha.  

D’aquest mandat, malauradament, no sortirem millor preparats per afrontar els nous 
temps i hem constatat que per molt que se’ls ajudi no se’n surten a l’hora de plantejar 
el nou futur per al districte. Creiem que avui al Districte no hi ha ningú que pensi en la 
ciutat dels propers anys i que connecti amb una generació que ja està agafant les 
regnes del país i a qui li toca prendre el relleu en aquest lideratge del país. Barcelona 
té molts actius socials, econòmics i culturals i el Govern actual avui no és capaç de 
donar sortida als immensos actius i capacitats que té la ciutat. Ciutat Vella ha de 
pensar en gran, perquè, com sempre diem, les coses que passen a Ciutat Vella 
després passen a la resta de Barcelona, i Barcelona avui va a mig gas, falta horitzó, 
falta energia. Ciutat Vella té capacitat per brillar molt més del que ho fa avui. Cal que 
agafem la creativitat i la capacitat d’innovació que té aquesta ciutat i ajudem a explotar 
tota la seva potència per construir el futur.   

Avui Ciutat Vella mostra símptomes de falta d’un projecte de futur; és el que 
comparteixen constantment els veïns a les audiències públiques i consells de barri. 
L’agenda del Govern en aquest mandat no encaixa en la ciutat que està preparada per 
a un nou temps, i això és així pel model del PSC, que ha pesat massa durant totes 
aquestes decisions estratègiques. El PSC ha tingut una incidència més alta del que 
tocaria, tot i no tenir l’alcaldia, tot i ser la tercera força de la ciutat, el PSC ha anat fent 
des del model d’una visió política que no és nostra i tampoc crec que és la teva, Jordi. 
I això creiem que no és bo per a la ciutat i incomoda una bona part de la ciutat, 
inclosos els vostres votants. El Govern Comuns-PSC no ha permès assumir la missió 
que demana el moment, que encara les transformacions que necessitava la ciutat i ens 
han condemnat a un mandat perdut, bé, dos, que és el que s’ha perdut a Ciutat Vella, 
que es veu cada dia, perquè marxen els veïns i les veïnes dels seus carrers. Si mira 
un portal immobiliari, veurà que la venda de pisos és més que mai, els nostres veïns 
volen fugir de la degradació, del turisme massiu i de la falta de projecte que 
reflecteixen les seves polítiques.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Començarem pel concepte manteniment, està molt bé comprar, està molt bé destinar 
una partida pressupostària, però si canvien les dates de rehabilitació, al final es 
complica encara més la situació i s’han de destinar bastants més diners. Arribar a 
acords amb entitats socials és el que es diu col·laboració publicoprivada, vostès li 
diuen publicocomunitària. A mi m’és igual el concepte, però no l’han inventat vostès 
això, ja està des de fa molt de temps. 

Pel que fa a les declaracions que em diu del meu regidor Sierra, que, per cert, és 
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regidor adscrit en aquest districte, el defensaré sempre, per principis i, següent, perquè 
és el meu regidor, i el que diu a les comissions no són coses que s’inventi ell, són 
coses que li diuen les entitats comercials, que, en aquest cas, vam fer una visita a 
meitat de Setmana Santa i aquesta era la denúncia concreta. Les inspeccions, les que 
calguin, i si es fa malament, sanció. I tant que sí! 

Pel que fa als temes de turisme i que tenim models oposats, per suposat, som partits 
diferents i els agrada més anar amb altres partits, però hi ha la casualitat que la seva 
alcaldessa ho ha dit en públic i en privat que amb Ciutadans no vol parlar de molts 
temes. Llavors, jo li recomano que, si vol parlar de turisme, tenim una regidora que 
porta turisme i que estarà oberta a parlar de turisme. I si no vol amb la meva regidora, 
jo mateixa li puc fer arribar les meves iniciatives i les iniciatives que hem parlat amb 
moltes de les entitats. 

Llavors, aquí parlem sempre de seguretat i el meu regidor porta els temes de seguretat 
i és ben coneixedor de tot el que passa en el districte i el que no deixa de passar, no? I 
crec que, torno a refermar la meva realitat, la que visc cada dia, la que veig amb els 
veïns, la que veig amb les entitats, que vostès veuen una cosa i ells senten una altra 
cosa. Llavors, aquí tenim els cossos policials, que fan la seva feina i que la fan molt 
bé, no ho negaré mai. De fet, tinc algunes converses amb alguns agents i sempre els 
dic que tenen tot el nostre suport...   

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

La Sra. Julia Barea Sánchez 

I una altra part és la part de prevenció, que vostès obliden. I crec que aquesta és la 
part important de què hem d’aprendre i no tant de la reacció.  

La Sra. M. José Chacón i Salvador   

Seré breu i, així, m’entendran bé.  

Senyor Rabassa, el Departament de Justícia fa la petició, però executa el Ministerio de 
Justicia, administracions totalment diferents. Li ho vull remarcar. O sigui, ho hem 
demanat, la demanda està feta, ara falta que vostès allà, a l’altre costat, es posin les 
piles. 

Foneria de Canons, ara ben bé no sé si està gestionat per Economia i Cultura, perquè 
Cultura l’havia reclamat. Té 13 milions d’euros per poder obrir la porta? Té projecte? Si 
té això, Foneria de Canons, crec que ens podem entendre, Govern, i regalar-li, perquè 
és això el que necessita.    

El dispositiu va ser insuficient. La gestió econòmica, quan em refereixo al Futsal, no 
em refereixo al projecte en si, sinó en la infraestructura. Porteu anys i panys oferint-los 
un pavelló que no arriba, i no és qüestió de goteres o canviar-los el terra, perquè 
«parches» no en volem a la Barceloneta. I agafo el guant per vetllar per la revetlla del 
carrer Baluard. 

I només un últim apunt: gestioneu bé i deixeu de limitar. 

La presidenta dona la paraula de nou al regidor per un temps de tres minuts.    
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El regidor  

Agraeixo a la consellera de Ciutadans que hagi dit que els cossos policials fan la seva 
feina molt bé, és cert. Si fan la seva feina molt bé, com altres funcionaris municipals, 
entenc que en bona part també és perquè estan ben dirigits i també estan ben dirigits 
políticament. Perquè vostès intenten sempre separar com si la Guàrdia Urbana no 
fossin funcionaris municipals igual com ho és un inspector, igual com ho és un 
arquitecte, igual que un de serveis jurídics. Per tant, efectivament, els funcionaris 
municipals que, en aquest cas, són guàrdia urbana fan la seva feina molt bé perquè 
també políticament estan ben dirigits i se’ls donen les ordres corresponents. I, 
evidentment, els regidors passem i els funcionaris es queden, i això és el més 
important i el que toca és formar-los bé.  

No és el mateix la col·laboració publicoprivada i la col·laboració publicocomunitària. I 
això ja sabem que hi ha qui se’n riu, però té tot el sentit del món i qualsevol dia en 
parlem.  

Té tota la raó en el tema del manteniment, el manteniment a Ciutat Vella és una de les 
assignatures pendents, crec honestament, de tots els governs —de tots els governs— 
i que, bé, hem de veure de quina manera podem pensar més enllà del nostre propi 
mandat. I parlo de manteniment també d’espai públic, eh?, perquè la pressió a què 
està sotmès l’espai públic de Ciutat Vella realment crec que tècnicament no s’ha trobat 
quina és la solució per tenir un espai públic, per tenir unes places i per tenir uns 
carrers que estiguin al millor possible amb la pressió que reben. I, per tant, aquí és una 
feina que s’ha de pensar a nivell tècnic i també s’ha de pensar a futur. 

I després, doncs, efectivament, no m’he referit al tema de l’obertura del comerç els 
caps de setmana perquè me n’he oblidat, li recordo també que es va parlar amb el 
Grup d’Esquerra Republicana i que, en última instància, s’ha aprovat per la Generalitat 
de Catalunya, que és qui té la competència a petició dels ajuntaments. De la mateixa 
manera com ha comentat la consellera de Junts per Cat que fa la petició la conselleria 
i, després, accepta el ministeri; en aquest cas, són els ajuntaments que ho passen al 
departament corresponent de la Generalitat. I, bé, estem en un panorama en què la llei 
el que diu és que el comerç pot obrir tots els caps de setmana de l’any, tots els caps 
de setmana de l’any podria obrir. Davant d’això, hi ha ciutats com Barcelona, l’única de 
l’Estat, que el que ha fet ha sigut posar una limitació per dir que no es poden obrir tots 
els caps de setmana de l’any, el cent per cent de caps de setmana, sinó que se’n 
poden obrir menys del cent per cent. I després aquest període d’obertura, 
efectivament, és el que és discutible, si ha de ser quatre mesos, si han de ser tres o si 
ha de ser mig any. Però, en tot cas, avui per avui, a l’Estat espanyol es poden obrir el 
cent per cent dels caps de setmana de l’any. I aquí el que tenim és una regulació que 
el que fa és limitar això que sí que es pot fer a d’altres ciutats en què governen alguns 
partits en què estan vostès i que no hi ha limitació, per exemple, Barcelona sí que 
limita. I, de totes maneres, jo sí que crec que haurem de veure com funciona això, 
aquestes obertures, per al petit comerç. Aquest cap de setmana no ha tingut molt de 
seguiment, perquè és cert que no tots els comerços poden obrir, poden estar, en 
aquest sentit, oberts els caps de setmana o tots els caps de setmana. Som sensibles a 
les reivindicacions que hi ha. I, a més a més, l’obertura o aquesta obertura dels 
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comerços durant aquests caps de setmana a l’any ha vingut acompanyat a la ciutat de 
Barcelona d’un acord amb els grans sindicats per condicions laborals, que és quelcom 
també totalment novedós i que em sembla que és important també remarcar perquè 
no és només podeu obrir quan vulgueu, sinó que hi ha unes condicions pactades amb 
els sindicats.   

C) PART DECISÒRIA 

1. Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili  

La presidenta informa dels temps d’intervenció per a aquest punt: quatre minuts per 
al Govern i dos minuts per als grups de l’oposició. Tot seguit, dona la paraula al 
senyor Ibarra. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Bona tarda. Presentem en aquest plenari per a la seva informació el Pla especial 
d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili. 

Fruit de la pandèmia, hem vist com un seguit d’activitats relacionades amb el 
repartiment a domicili creixen exponencialment a la nostra ciutat, tant en nombre 
d’activitats com en nombre d’operadors. Són activitats noves que no existien a la 
nostra ciutat i que no estan previstes explícitament a la normativa urbanística. 
Aquestes activitats generen un impacte al seu entorn i un gran rebuig social per part 
dels veïns i veïnes. I, per aquest motiu, fa quasi un any vam actuar amb rapidesa i 
contundència. Hem estat treballant un pla especial d’usos per regular aquesta 
activitat, que avui us presentem. 

Aquest pla regula macrocuines, que tècnicament anomenem cuines industrials i/o 
agrupades, els supermercats fantasma, que tècnicament anomenem magatzems amb 
repartiment a domicili, i el repartiment a domicili, també anomenat delivery. Aquestes 
activitats generen un gran impacte al seu entorn.  

Les macrocuines és una activitat que es caracteritza per agrupar un gran nombre de 
cuines, que poden generar problemes de soroll, fums, vibracions i risc d’incendis. 
També generen problemes de convivència a l’espai públic per l’augment de mobilitat i 
de concentració de repartidors a l’entorn i per la concentració derivada de càrrega i 
descàrrega. També incideixen en el paisatge urbà, amb locals amb aparadors cecs i 
façanes opaques, sense relació amb el carrer. 

Per tant, la regulació proposada és: per a les macrocuines només permetrem 
l’obertura de nous establiments a les zones industrials, fora de la trama urbana i amb 
determinades condicions. També s’estableixen condicions per a l’obertura de nous 
establiments de plats preparats.  

Pel que fa als supermercats fantasmes, no permetrem l’obertura de nous 
establiments a la nostra ciutat.  

I, pel que fa al repartiment a domicili, l’objectiu és reconèixer aquesta activitat i 
ordenar-la. Volem ordenar aquest repartiment i reduir els seus efectes sobre l’espai 
públic. 
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La presidenta obre el torn de paraula dels grups municipals.    

El Sr. Jaume Tomillero Cabot 

Bona tarda a totes. Avui vostès ens porten un pla per a la regulació de les dark 
kitchens; els volem recordar que el que avui ens porten en aquest plenari sobre 
aquesta regulació és resultat de moltes demandes veïnals i fruit de les pressions que 
hem fet des del nostre grup municipal a diferents districtes i a la ciutat.  

Barcelona actualment és un indret i Ciutat Vella un districte que necessita governança 
i una regulació d’usos de l’espai públic, donat que en els últims temps han aparegut 
diverses problemàtiques relacionades amb el monocultiu o l’ús de diversos baixos per 
carregar bateries i actualment es troben en una nova problemàtica que està arribant i 
que s’està estenent per tot arreu: les dark kitchens i els supermercats fantasma són 
locals i negocis que generen problemes de soroll i fum, problemes de mobilitat, 
sobreocupació de la via pública, problemes de seguretat viària i sobretot són models 
de negoci que generen una gran precarització laboral. Hem de combatre tots aquests 
problemes i donar sortida i ajuda a totes aquelles persones que es veuen obligades a 
treballar en empreses explotadores.  

Per això, considerem que el pla d’usos que actualment regularà l’activitat i les 
condicions de treball d’aquests negocis és un primer pas, però hem de seguir 
treballant per tal que Barcelona no es converteixi en una ciutat de caire fantasma i 
fosca.  

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Desde el Grupo Municipal de Ciutadans hemos reclamado el plan que se nos 
presenta en diferentes momentos para regular este tipo de actividades, dado que sus 
características y el volumen que ocupan afecta constantemente a los vecinos que 
viven alrededor de este tipo de negocio. 

Sabemos que este tipo de negocio ha ido creciendo de manera desmesurada en los 
últimos tiempos. Sabemos también que, desde marzo del año 2021, hay una 
suspensión de licencias de ciertas actividades, como por ejemplo cocinas 
industriales, obradores, platos preparados, que ahora se prorroga y se amplía a todas 
las actividades incluidas en el plan por un periodo de dos años. 

Nuestro voto será abstención, ya que no se ha contado con Ciudadanos para la 
redacción y a la espera de la presentación definitiva de este plan especial. Y, 
después de presentar las diferentes alegaciones, quedamos a su disposición para 
llegar a un consenso entre los diferentes sectores afectados y vecinos. 

Gracias. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Una mica desconcertada d’haver de posicionar un vot quan la normativa encara està 
en procés d’al·legacions. Per tant, entenc que el document a avaluar no és el 
definitiu, però, bé, seguirem els circuits, com sempre. 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya volem fer palès un cop més el nostre 
desacord amb el model de ciutat que està duent a terme aquest Govern actual i 



Districte de Ciutat Vella 

 

 

creiem que, un cop més, es confon els termes regular amb prohibir i confon ordenar 
amb expulsar.  

Des del Grup Municipal de Junts per Catalunya hem fet tres al·legacions.  

Una primera al·legació, plantejament equivocat de la figura del Pla especial i xoc 
frontal amb la directiva europea de serveis. Per tant, demanem al Govern municipal 
que es limiti a regular amb la finalitat de donar resposta als problemes que genera la 
distribució a domicili, que són dos: l’ocupació intensiva de l’espai públic per realitzar 
activitats privades i la generació de molèsties d’olors i sorolls per part d’obradors i 
cuines on s’elaboren productes alimentaris processats. I que, per això, cal utilitzar la 
figura de l’ordenança i no pas la de regulació urbanística, ja que mitjançant aquesta 
fórmula s’està burlant la directiva europea de serveis.  

Una segona al·legació, les activitats existents no es poden deixar en situació de 
disconformitat, per tant, demanem al Govern municipal que la norma no sigui 
d’aplicació en aquells establiments ja existents i legalment establerts i que es delimiti 
el seu àmbit d’aplicació a les noves implantacions i a les implantacions que no estan 
legalment instal·lades. 

L’última al·legació, la inspecció com a eina eficaç per al compliment de les normatives 
existents a l’actual, i demanem al Govern municipal que desplegui la seva capacitat 
inspectora i sancionadora per fer front a les problemàtiques que apareixen utilitzant i 
esgotant els mecanismes que l’Administració ja té a les seves mans, evitant la 
hiperregulació i la utilització d’una regulació per assolir objectius que van més enllà 
de la problemàtica que es pretén resoldre. 

Per això el nostre vot serà l’abstenció.  

La presidenta dona de nou la paraula al senyor Ibarra.     

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Només una cosa, en principi no estem votant. Els plans urbanístics, els districtes 
informen favorablement o desfavorablement, segons tinc entès. I el moment en què 
s’informa és entre l’aprovació inicial i la definitiva, és el moment actual. Òbviament, 
les al·legacions que facin vostès i la resta de la ciutadania constaran en el 
procediment... 

La presidenta li pregunta si és un aclariment o és la resposta. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Estic fent la resposta. En tot cas, el que volem és preservar el teixit urbà de proximitat 
i garantir la vida quotidiana, que es pugui seguir anant al restaurant i a la botiga de 
sempre, aquesta és la nostra aposta pel comerç de barri i de proximitat, que és l’ADN 
de la nostra ciutat, que facilita la vida quotidiana, crea comunitat i genera confiança i 
seguretat a l’espai públic. També volem garantir la compatibilitat de l’activitat 
econòmica amb l’habitatge, que Barcelona sigui una ciutat on poder viure, que sigui 
un entorn més habitable i saludable. Estem ordenant i regulant per evitar la 
proliferació descontrolada d’una activitat que provoca molèsties als veïns pels sorolls, 
olors, impacte a l’espai públic i la mobilitat, perquè no volem un espai públic 
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desordenat i hem de cuidar aquest. 

Gràcies.     

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

El Sr. Jaume Tomillero Cabot 

Tot està bé, no cal. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

És per fer un aclariment. El Districte informa favorablement o desfavorablement, però 
els grups de l’oposició podem votar a favor, en contra o abstenció. Que les coses no 
són ben bé com vostè ha dit, no? Però només fer aquesta reflexió que es pot votar a 
favor, abstenció o en contra. El Districte ja informarà favorablement o 
desfavorablement.  

La presidenta li demana el sentit del seu vot. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Abstenció. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Junts per Cat? 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Si vols em sumo a Ciutadans, també, però per dir el mateix no cal, no?, t’ha quedat 
clar. 

La presidenta dona la paraula al conseller Ibarra. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Sí, ha quedat clar; és a dir, estem informant, per això hem de posicionar, però estem 
informant i això constarà en el procediment que, a més, és de ciutat aquest... 

Gràcies. 

La presidenta comunica que aquest pla s’informa favorablement. 

2. Medalles d’Honor 2022 

La presidenta informa que s’han concedit dues medalles d’Honor: una per a l’Escola 
Baixeras i l’altra per a la Mercè Amor. Tot seguit, anuncia que llegirà un escrit de cada 
un i després hi haurà la intervenció dels grups municipals i de l’entitat o persona que 
rep la medalla. 

En primer lloc, llegeix l’escrit de l’Escola Baixeras: 

El Grup Escolar Baixeras va obrir les portes ara fa cent anys, el 1922, en el marc del Pla de creació 
d’escoles públiques ideat per la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat 
de dignificar l’ensenyament públic de la ciutat.  

El nom de l’escola ve per l’arquitecte Àngel Baixeras, qui va idear el projecte d’obertura de la Via 
Laietana al mar encabint-hi una escola. Va ser, però, l’arquitecte Josep Goday qui va interpretar la 
voluntat de dignificar l’escola pública amb la concepció d’uns edificis monumentals que complien 
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amb les noves exigències de funcionalitat: diferenciar els grups per edats, fomentar la higiene i 
proposar espais per a aules complementàries com biblioteques, laboratoris, gimnasos, aules de 
dibuix, sales d’actes, etcètera.  

Aquestes primeres escoles van esdevenir paradigma del noucentisme arquitectònic i part important 
del patrimoni urbà barceloní. 

El primer director va ser Fèlix Martí Alpera, al capdavant d’un equip de mestres escollits segons els 
criteris establerts pel Patronat escolar, òrgan de cogestió entre el Ministeri d’Instrucció Pública i 
l’Ajuntament de Barcelona que s’encarregava de la selecció de mestres amb reconeguda 
solvència. La proposta educativa inicial ja incorporava mètodes moderns per a l’època com el 
Montessori a parvulari, el treball per projectes i cooperatiu, el mètode Dalcroze per a les activitats 
musicals i l’aplicació de les teories de Freinet fent ús de la impremta per a la confecció de la revista 
escolar i fomentant la utilització de mitjans audiovisuals com diapositives i cinema. 

A partir de 1935, s’incorporen nenes i també dones docents a l’escola i es crea l’Associació 
d’Amics de la GE Baixeras que proposaven activitats culturals fora de l’horari lectiu. Però la Guerra 
Civil va afectar el dia a dia de l’escola i va iniciar un període de canvis. Amb la Ley General de 
Educación, a partir del curs 1972-1973 comença a haver-hi grups mixtos a l’escola. I, a partir del 
1990, amb la LOGSE, finalment l’escola es va convertir en un centre d’educació infantil i de 
primària reformulant el centre per a alumnes de fins a dotze anys. Durant aquest camí l’escola no 
ha parat d’adaptar-se a les noves realitats del barri Gòtic i al districte de Ciutat Vella. 

Actualment, l’escola pertany a la xarxa d’escoles històriques de Barcelona i té un gran compromís 
amb la realització de projectes d’ús didàctic, amb el patrimoni escolar i la recuperació i preservació 
de la memòria històrica de l’educació de la ciutat. 

Cal destacar la forta tradició de vinculació per part de la comunitat educativa de l’escola amb el 
barri Gòtic i el centre de la ciutat. Des de la històrica Associació d’Amics de l’escola passant pels 
exalumnes i antics i antigues docents del centre vinculats a la preservació de la memòria del 
centre, així com l’actual AFA que teixeix comunitat i és clau a l’hora de posar al centre 
reivindicacions per millorar la vida del barri i l’entorn escolar. 

Per tota aquesta història, per totes les accions que l’Escola Baixeras i la seva comunitat educativa 
han omplert de vida i educació al cor de Ciutat Vella durant cent anys, volem donar la Medalla 
d’Honor a l’Escola Àngel Baixeras. 

A continuació, dona la paraula als grups municipals per un temps de dos minuts. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, donar-vos l’enhorabona per aquesta 
merescudíssima Medalla d’Honor que avui aquest consistori us atorga, i que millor que 
rebre-la un any en què feu un centenari, no?, o sigui tot ha quedat rodó. Així que ja us 
ho hem dit, enhorabona per la medalla, però també felicitats per aquest meravellós 
centenari que celebreu al llarg d’aquest any. 

L’Escola Baixeras va ser una de les primeres escoles públiques de la ciutat de 
Barcelona i avui, cent anys després, seguiu en peus, havent passat una guerra civil, 
una transició, una crisi, retallades, una pandèmia, una Via Laietana que, tot i que li 
queda poc de semblar una autopista, han sigut molts anys en un espai molt complicat, 
i molts anys també sense pati, que ara, bé, teniu un patí que no sembla gaire pati, que 
avui els reclamem als senyors del Govern municipal que es posin les piles i facin un 
pati digne per a tots els infants. Estaria bé que els nens i les nenes del Baixeras, a part 
de la medalla, doncs, també tinguessin un pati en condicions. L’escola heu passat per 
moltíssimes situacions complicades, però seguiu resistint i seguiu fent barri i comunitat 
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i seguiu duent una tasca d’inclusió impressionant, i estic segura que seguireu molts 
més anys. 

Ens omple d’orgull que avui aquest consistori us entregui aquesta medalla perquè, tot i 
que queda molt per caminar, aquest és un reconeixement i aquest és el primer pas. No 
podíem pensar en ningú més que vosaltres. 

Moltes gràcies al professorat, als treballadors de l’escola, als alumnes, exalumnes, 
exfamílies, famílies actuals per fer una aposta per l’escola pública del nostre barri i del 
nostre districte. Seguirem lluitant per una escola pública i de qualitat, però vosaltres 
sou un gran exemple d’on hem d’arribar. 

Moltíssimes gràcies, enhorabona, felicitats pel centenari i molta sort en la lluita, que 
ens tindreu al vostre costat. 

El regidor 

Doncs, expressar les felicitacions a l’Escola Baixeras. Aquesta és una medalla que és 
una medalla a la direcció, a les direccions, als mestres i les mestres que han passat i 
als que encara hi sou, als estudiants i a les estudiants, a les famílies. Jo penso que és 
una medalla en bona part també al barri en el qual sou, un barri fantàstic que ha viscut 
l’expulsió de veïns i veïnes i que, sens dubte, tant l’escola, diguem-ne, els mestres, el 
projecte pedagògic, això com l’AFA, ha sigut un espai gairebé de resistència política i 
de voluntat de seguir sent veïns i veïnes del barri, d’enxarxar-se, de treballar pel barri i 
de fer que aquesta escola sigui molt més que quatre parets i que sigui molt més que 
un projecte pedagògic, sinó que és una escola de ciutadania, de veïnatge. I, en aquest 
sentit, posat en el centre del barri Gòtic, al costat d’aquesta horrible Via Laietana, que 
ja estem transformant. 

És una de les primeres escoles municipals, i m’agrada ressaltar que sigui municipal, 
perquè l’Ajuntament de Barcelona ja ha estat històricament un referent dins de les 
polítiques públiques d’educació i pel que fa també als corrents innovadors en la 
pedagogia, ja des d’aquell pressupost de Cultura de l’any 1908 en què per primera 
vegada un ajuntament en l’Estat espanyol volia fer una educació pública, que després 
ha viscut moltíssimes vicissituds, es parla sovint de la Mancomunitat, però va molt més 
enllà de la Mancomunitat o molt més enrere, una ciutat amb una tradició pedagògica 
des de l’anarquisme, des de Ferrer i Guàrdia, des de l’Ateneu Enciclopèdic i també des 
de la municipalitat i, per tant, des de la institució. Una ciutat que ha estat sempre al 
costat de l’educació, de l’educació pública, de l’educació de qualitat i de l’educació en 
la ciutadania. I en això penso que vosaltres sou un dels referents, sens cap dubte, i per 
això també esteu celebrant aquest centenari, que és una celebració però també és una 
reivindicació, no? És una reivindicació de millores en l’educació pública i és una 
reivindicació de ser veïns i ser veïnes de Ciutat Vella i del Gòtic. 

Per tant, moltíssimes felicitats. El pati el tindreu, eh?, ja sabem que no ha funcionat la 
Carme Simó que ens hauria agradat, estem treballant altres projectes, n’hi haurà un 
altre, tenim un compromís ferm. En tot cas, seguim treballant. I moltíssimes felicitats 
perquè segur que vosaltres ho seguiu fent. 

Moltes felicitats. 
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La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Primer, només recordar al Grup Municipal d’Esquerra que qui governa a la Generalitat 
no va guanyar les eleccions. 

Continuo amb l’Escola Baixeras. Felicitar el Grup Escolar Baixeras pel seu centenari 
des que va obrir les seves portes el 1922 seguint un pla de creació d’escoles públiques 
per a tota la ciutat ideat el 1916 per la Comissió de Cultura i posat en marxa sota les 
direccions d’unes escoles que havien de diferenciar els grups per edats. 

El nom de l’escola va ser ideat per l’arquitecte Àngel Baixeras, qui va idear el projecte 
d’obrir Via Laietana al mar i situar una nova escola. Fins al 1935 només era per a nens 
i, a partir d’aquesta data, va ser la incorporació de nenes i també docents femenines. 
Des dels anys 50 l’escola va tenir un grau d’iniciació professional a les tardes i classes 
complementàries que van ajudar els alumnes fins als catorze anys a la posterior 
inserció social i laboral. 

Felicitats una altra vegada a la Direcció de l’Escola Baixeras per aquesta medalla, molt 
merescuda, i molt d’orgull que estigueu a Ciutat Vella. 

La Sra. Julia Barea Sánchez  

Bé, m’agradaria donar la felicitació a l’Escola Baixeras. Una miqueta he investigat la 
història, soc una miqueta curiosa i m’agrada anar una miqueta més enllà, no?, i vaig 
trobar unes paraules que són tan necessàries en l’any que va morir el senyor Àngel 
Baixeras com ho són ara, i m’agradaria refermar aquestes paraules, que deien: «Lego 
a Barcelona pesetas quinientas mil destinadas precisamente a la construcción y al 
moblaje de una escuela pública municipal que reúna las condiciones que la ciencia 
aconseja, especialmente con referencia a la higiene de los educandos procurando 
buscar los mejores modelos a fin de que pueda servir de estímulo para la construcción 
en la ciudad de buenas escuelas públicas que tantas hacen falta.» 

Aquestes paraules eren tan necessàries en aquell moment com ho són ara, no?, i crec 
que són part del llegat de l’escola i també de les persones que vulguem que el districte 
de Ciutat Vella sigui un exemple en la seva educació i en tot allò que tingui a veure a 
educar i ensenyar joves i no tan joves. 

Avui us atorguem la Medalla d’Honor a l’Escola Baixeras, però li fem entrega a tots els 
equips directius que ha tingut l’escola, totes les persones que han treballat i que 
treballen i que treballaran en un futur, i sobretot als seus estudiants que han passat, 
però també els que passaran.  

Cent anys d’història són molts anys per poder resumir-la en dos minuts i en un 
moment. Però com han dit els diferents grups que m’han precedit, aquesta escola ha 
viscut molts moments de la història, ha sobreviscut gràcies a totes aquelles famílies, 
aquells professors, aquells mestres que han fet d’aquesta escola una institució, un 
punt on els infants tenien el seu espai per aprendre, per conèixer, però també per 
jugar.  

A la tornada de la cançó que van fer els alumnes per al centenari diu, la tornada: 
«canviar tot», i jo em quedo en una frase que també diu «no canviar la ubicació ni 
tampoc la nostra intenció, que ja fa cent anys que oferim la millor educació». I aquesta 
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frase crec que és la que millor exemplifica el que heu fet, el que esteu fent i el que 
seguireu fent. 

Des de Ciutadans us volem agrair tot el que feu per continuar sent una escola referent, 
tant municipal com no municipal, i que tant necessitem en el nostre districte i sobretot 
en el barri Gòtic. Així que moltes felicitats i esperem que us puguem donar més 
medalles durant aquest centenari, perquè crec que és molt important commemorar 
aquest moment tan important en la història del nostre districte. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Enguany l’Escola Baixeras, situada al Gòtic, com ja han dit els meus companys, 
celebra els seus cent anys, un número ben rodó i que de segur porta implícit una 
maleta d’experiències, aprenentatges, vivències, històries viscudes en aquell edifici. 

Des del Districte de Ciutat Vella volem culminar tot aquest any de celebracions lliurant-
vos la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona. Serà una medalla compartida entre 
tots aquells que un dia van ser infants i ja no hi són, entre els diferents claustres de 
professors i professores que han alçat la veu en les seves aules i entre aquells menuts 
que avui encara les omplen. L’actual claustre, juntament amb l’AFA, és el responsable 
d’avui ser totes aquelles veus que, amb el format que sigui, han sigut part de la 
comunitat educativa de l’Escola Àngel Baixeras.      

Des de Junts per Catalunya, la nostra més sincera enhorabona i per altres cent anys 
més educant en valors. 

La presidenta dona la paraula al representant de l’Escola Baixeras, la seva directora, 
la senyora Mercè Vilalta.  

La directora de l’Escola Baixeras (Sra. Mercè Vilalta) 

Bona tarda. Moltíssimes gràcies a tots els grups polítics. També he de dir que m’omple 
d’orgull veure que un tema com és l’educació pot arribar a posar en consens totes les 
persones, no?, això és molt important. 

Bé, heu dit moltes coses i són totes certes. L’Escola Baixeras ha fet cent anys aquest 
any. Són cent anys d’una trajectòria amb un objectiu sempre, des del primer dia fins a 
l’últim, que ha estat l’educació dels infants i, per damunt de tot, la millora de la cohesió 
social, sobretot en un barri on ens apleguem moltíssimes diverses persones de 
diverses procedències i que, per tant, hi hem de conviure. I res més important per 
arribar a la millora de la societat que des de petits els nens i les nenes rebin una bona 
educació i amb una barreja diversa real, val? I això és un dels nostres objectius a 
l’escola. 

Com diuen la Cèlia Canyelles i la Rosa Toran al seu llibre, fan una ressenya que diu, 
«Dignificar l’escola pública per fer ciutat», ja a la primera plana, i reflecteix molt bé tot 
el que estem dient ara, diu: «La futura escola pública, aquella escola pública que serà 
engendrada per un col·lectiu ideal ciutadà i que actuarà conjuntament amb un pla 
pedagògic adequat per influir entre aquests elements rendirà bons beneficis si té per 
finalitat la prompta transformació d’aquests elements en ciutadans barcelonins. 
Ajuntament de Barcelona, Pla de distribució d’edificis escolars, 1917».  
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Actualment, què puc dir? Puc dir, doncs, que realment tenim una comunitat educativa 
molt potent, amb un mateix objectiu, tenim un grup de famílies totes amb la intenció de 
fer créixer l’escola, d’ajudar, no tenim una comunitat familiar que posi problemes ni 
pegues, al contrari, sempre ajuda, empeny, enforteix. Tenim també un gran equip 
docent, sempre seguint el nostre projecte educatiu, que és un projecte molt marcat, 
sempre intentant innovar, fent molta formació. I això penso que va ser ja des dels inicis 
de l’escola la intenció i s’ha mantingut.  

Evidentment, com ja heu dit, hem passat per moltes diferents etapes al llarg d’aquests 
cent anys, hi ha hagut millors èpoques que d’altres.  

Però, bé, agrair moltíssim de veritat aquest reconeixement que ens omple d’orgull a 
l’escola, a tota la comunitat educativa i, doncs, que sí, importantíssim, tindre com a 
objectiu inversió, inversió, si us plau, els nens i les nenes és el que farà dels futurs 
ciutadans i ciutadanes un món millor. Per tant, fan falta recursos, totes les escoles són 
diverses, parlem de diversitat, però la diversitat existeix a tot arreu, a tots els barris i en 
tots els mons, val? Per tant, fa falta recursos per poder atendre com es mereixen totes 
les persones, tots els nens i les nenes. I, després, també, doncs, evidentment els 
espais. Sabem que moltes vegades és complex, hi han molts entrebancs, molts factors 
que hi intervenen, no?, però estem superil·lusionades amb la millora del pati Carme 
Simó, amb la reforma de la Via Laietana, amb aquesta pacificació que esperem que 
millorarà molt les condicions de la nostra escola. 

I, doncs, res més. Moltíssimes gràcies per aquest reconeixement. I, doncs, ja està. 
Gràcies.   

La presidenta comenta que es pren la llicència de, com a mare Baixeras i com a part 
de la família Baixeras, felicitar-los per la medalla.  

Tot seguit, fa lectura del text de l’atorgament de la Medalla d’Honor a Mercè Amor 
Sagués: 

La Mercè Amor Sagués, nascuda el 1952, és llicenciada en filosofia i lletres. Actualment, és una de 
les sòcies fundadores i coordinadora de projectes de l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona. És 
una dona compromesa amb la lluita contra les desigualtats, amb l’acollida i l’acompanyament de 
les persones migrades, amb la generació d’espais d’interacció entre persones i cultures, amb la 
construcció d’una societat inclusiva, amb el feminisme i la interculturalitat. 

Avui volem fer un reconeixement de la seva trajectòria personal i política i a la seva vinculació i 
compromís amb el barri del Raval. Durant la seva joventut va formar part del Partido Obrero 
Revolucionario de España. Durant aquells anys va viure una vida marcada per la lluita 
antifranquista en estricta clandestinitat fins que el 1978 va ser detinguda arran d’uns fets 
suposadament relacionats amb la seva militància al PORE.  

Al llarg de la seva vida ha mantingut el seu compromís per les llibertats i en contra de la repressió. 
I l’1 de febrer d’aquest any 2022 va fer públic el seu testimoni durant la concentració en el marc de 
la Comissió de la Dignitat. En el seu testimoni relata el cansament i l’angoixa cronificada amb la 
qual va viure durant més de dos anys el seguiment policial; relata la pèrdua de la noció del temps, 
els crits, els cops, els insults, la humiliació, la incertesa i el terror psicològic a què va ser sotmesa 
per la Brigada Politicosocial durant les setanta-dues hores de retenció eternes que va passar a la 
comissaria de Via Laietana, número 43. 

Finalment, i després d’un procés d’anys, durant el qual ella i la seva família van patir les represàlies 
de la seva militància, en aquells moments encara era il·legalitzada, anys de por i d’angoixa, el cas 
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dels fets pels quals va ser detinguda es va resoldre amb un resultat que l’exculpava, una història 
fosca amb una resolució incompleta. 

Durant els últims vint-i-dos anys ha estat vinculada al barri del Raval desenvolupant projectes 
principalment en l’àmbit de l’acollida de persones migrades i, concretament, durant els últims deu 
anys, des del 2013, impulsant el projecte Diàlegs de Dona en tàndem amb la Fàtima Ahmed i 
conjuntament amb la xarxa de dones que han teixit a poc a poc però de manera tenaç que les 
acompanyen diàriament de manera voluntària. 

Diàlegs de Dona és un espai d’acollida i socialització per a dones migrades, és un espai segur des 
del qual, a partir del diàleg entre dones, es comparteixen sabers, activitats, coneixements per a 
l’autonomia i el foment de la participació en la vida del barri. 

Diàlegs acompanya les dones a sentir-se més segures a la ciutat, a ocupar l’espai públic, a fer-se 
visibles i a sentir-se una veïna més. Diàlegs és una xarxa de suport mutu cap a la plena ciutadania. 

La Mercè amb la seva feina diària continua potenciant la transmissió de tots aquests valors i els 
contagia a tothom amb qui té l’oportunitat de compartir el seu temps. 

Per tot el seu esforç, pels seus valors, pel seu compromís gravat en el seu llarg camí per 
l’experiència de vida, sempre amb la justícia social com a horitzó, volem atorgar-li la Medalla 
d’Honor d’aquest any 2022. 

A continuació, obre el torn d’intervencions dels grups municipals. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, per començar, enhorabona per aquesta medalla, perquè te’n mereixes una i 
moltíssimes més per tot el que has fet al llarg de la teva vida. Però també et volem 
donar les gràcies per molts i molts i molts motius, i avui en diré alguns, però és que 
segur que me’n deixo moltíssims.  

Primer, agrair-te immensament la feinada que fas al barri del Raval i al districte de 
Ciutat Vella amb l’Associació Diàlegs de Dona, que, juntament amb la Fàtima, fa molts 
anys que hi treballeu. Perquè estic segura que totes i cada una de les dones que han 
passat i han picat a la vostra porta han sortit totalment canviades, i no seré jo la que 
dirà com canvieu la vida, no?, en aquesta associació. Però aquí us vull agrair i agrair-
vos a les dues i agrair-te a tu també, Mercè, tot el que feu possible, perquè us 
entregueu en ànima i cos i feu una imparable tasca d’inclusió, d’apoderament femení, 
de socialització, de potenciar la confiança pròpia en totes les dones que venen al 
vostre projecte. I això és immensament immillorable. 

Però la medalla no només te la donem per la feina que fas a Diàlegs de Dona, sinó 
perquè la lluita feminista i el feminisme té moltíssimes descripcions, però estic segura 
que una d’elles podries ser tu. La teva lluita constant pel dret de les dones és infinita, 
començant des de la lluita als carrers, a les institucions, als partits, als moviments 
socials... Vas combatre el feixisme i vas ser una dona, una mare, amb tot el que això 
significa per a les dones i per a les mares. En el moment en què el règim franquista et 
va torturar a la comissaria de Via Laietana per ser una resistent i una lluitadora, per 
acabar amb el règim i amb la repressió, i la lluita antifeixista també és feminista, i tu ets 
una clara definició. 

Gràcies, gràcies, mil gràcies per ser com ets, per la lluita i per ser un exemple i un 
model a seguir per a moltes dones i moltes joves com nosaltres, perquè ens dones 
forces, ens dones esperança i ens inspiris per tenir una vida molt millor. 
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Així que enhorabona i moltes felicitats. 

El regidor 

Jo faré una intervenció em sembla que bastant breu. El Grup Barcelona en Comú us 
van conèixer a principis del mandat passat i puc dir tant per a nosaltres com per als 
que hi érem en el mandat passat que ens vam enamorar de Diàlegs de Dona i ens 
vam enamorar de la Fàtima i de la Mercè, no?, que, a més a més, sempre ens heu 
tractat molt bé com a col·legues, com a iguals. I tot això amb el respecte institucional i 
tot això també, doncs, parlant i gestionant els problemes diversos que tenim, que si 
amb el local, que si amb això, que si amb l’altre. Però sens dubte ens vam enamorar 
del projecte, ens vam enamorar de les dones, ens vam enamorar de la Fàtima i també 
de la Mercè. Perquè la Mercè és un exemple d’allò que en diem el compromís, el 
compromís sense demanar absolutament res a canvi; un compromís que està ple de 
rigor, no?, una dona ferma, que sap el que vol, que sap quines són les seves 
conviccions, i tens sembla unes conviccions polítiques clares i fermes des de fa molts 
anys, treballant sempre amb moltíssima empatia i també, doncs, això, amb molt de 
rigor i amb molta força. Treballant per les dones i treballant per fer un món millor, que 
em sembla que és el que t’ha mogut durant molts i molts anys. 

Però és que aquest febrer del 22 amb el teu testimoni de les tortures de la Via 
Laietana ens vas colpir d’una manera encara més gran i vam descobrir una altra 
perspectiva de la Mercè, de la dona, que ja sabíem que és una dona compromesa, 
però que s’havia compromès des de feia molt de temps, a més amb un compromís que 
no és fàcil en l’extrema esquerra, i segurament hauríem d’explicar moltes coses del 
PORE, però ser una dona en un partit trotskista en ple franquisme, quan el franquisme 
era més assassí, doncs, realment és una proesa important, i això que té el trotskisme, 
que és bàsicament antifeixista, antidogmàtic, no?, i sobretot internacionalista. I em 
sembla que aquests ensenyaments, que segur que vas aprendre de moltes lectures i 
de companys camarades de la militància, doncs, els poses a la pràctica també en el 
teu dia a dia, i això es veu, se sent i, a més a més, amb aquesta mirada feminista, que 
l’extrema esquerra també en aquells anys, doncs, moltes vegades de feminista a 
vegades en tenia poc, no? I ser una dona en un partit de l’extrema esquerra i, a més a 
més, ser una dona feminista tampoc segur que no era fàcil. 

Per tant, una medalla més que merescuda, és un reconeixement, és una abraçada, 
més enllà de la medalla física, més enllà de dir-te que l’Ajuntament de Barcelona et té 
com a referent de ciutat per a les generacions futures i per a les actuals, per a les 
dones i no només per a les dones, per a tothom. Qui rep una medalla vol dir que és un 
referent per a la ciutat. I, en aquest sentit, el teu projecte Diàlegs de Dona, 
conjuntament amb les teves companyes, però tota la teva trajectòria política, perquè 
des de Diàlegs de Dona també estàs fent política, ets un referent ciutadà que no 
oblidarem mai. 

Per tant, doncs, sense que això sigui cap final, moltíssimes felicitats per la medalla i 
sobretot moltíssimes felicitats per tota la feina feta, que és el més important de tot. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 
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Bé, jo he intentat fer un discurs que de ben segur no em cabrà en aquest paper, 
perquè, Mercè, fa molts anys que ens coneixem. Però, bé, he intentat preparar-m’ho 
molt bé per plasmar tot el que pensem de tu des del Grup Municipal Socialista, espero 
no deixar-me re, perquè fa molts anys que ens coneixem. 

I jo he començat dient què dir de la Mercè Amor? A part de ser la coordinadora de 
l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona, el seu cognom ho diu tot: és tot amor, ho 
sabem els que la coneixem des de fa molts anys. Sé com t’estimen les teves alumnes, 
ho he vist de vegades en els seus ulls, moltes vegades. L’amor que desprenen sobre 
la Mercè i la Mercè sobre elles, i això ho he vist jo en el dia a dia. Ajuda totes les 
dones emigrades que passen per l’associació, creada l’any 2013 i dirigida a la 
interculturalitat en clau femenina, sobretot per incentivar la participació en la seva vida 
quotidiana ajudant-les a aprendre l’idioma, el català i el castellà, per poder integrar-se 
en les comunitats de veïns i en el seu dia a dia al carrer. I això a la vista està totes les 
dones que han vingut per vosaltres. 

Què faria el nostre districte i el barri del Raval sense aquesta magnífica feina que feu 
vosaltres? Gràcies a aquesta feina que feu, feu realitat la integració de les dones 
immigrades a vegades invisibilitzades. I també vull donar les gràcies per la seva feina 
a la Fàtima Ahmed, perquè, com no podia ser d’una altra manera, el tàndem que feu el 
feu les dues, i és meravellós. 

Molt merescuda aquesta medalla, Mercè Amor, i gràcies per ser una part molt 
important del Raval. Ets un puntal que espero que no te’n vagis, evidentment. I per la 
teva lluita feminista de sempre i un exemple per a totes les dones que pensem que ets 
el nostre referent. 

Gràcies. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, preparant la intervenció d’aquest punt, m’he trobat amb moltes coses que volia dir 
de la Mercè, jo crec que masses i tot, perquè tots aquests anys he conegut a les 
diferents Mercès, la lluitadora, la valenta, la forta, la mestra, la mare, l’àvia, la 
protectora. En definitiva, he pogut conèixer la Mercè en tota la seva plenitud. Les 
persones i grups que m’han precedit han explicat per què et mereixes la medalla i 
quins són els teus motius i la carrera que has tingut al llarg de tota la teva vida, que no 
són pocs, que són uns quants. Però els motius per donar-te aquesta medalla van molt 
més enllà del que podem plasmar en un paper. Dir que totes les paraules no et fan 
justícia, perquè en aquesta ciutat i en aquest districte has fet moltes coses i les fas 
cada dia amb les teves alumnes, amb les teves companyes, i sempre ens mostres, a 
la part política, en aquest cas, com és lluitar en un districte com és Ciutat Vella i en un 
barri com és Raval. 

Per a mi la Mercè és la referent de moltes dones nascudes aquí, nascudes allà, 
sobretot a l’Índia, el Pakistan i el Bangladesh, però també d’altres països que potser no 
coneixem o no coneixem la nacionalitat de cada una de les alumnes que passen per 
Diàlegs de Dona, de diferents religions, dones que parlen una llengua, diverses, i totes 
les que siguin capaces. Ets una referent amb majúscules i això s’ha de dir molt clar.  
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Has sigut la referent per a moltes dones, per a mi també, i per aquest reconeixement 
que et podríem fer tots els dies. Avui te’l fem els polítics, però jo crec que te’l fan tots 
els dies les teves alumnes i les teves companyes i tothom a qui ajudes, perquè no t’ho 
penses dues vegades, et llences i sempre ajudes a qui t’ho demana. 

És un plaer votar a favor d’aquesta Medalla d’Honor per la teva trajectòria i sobretot 
pel llegat que deixes, no? Jo sempre dic que, quan tu et creues al camí d’una persona, 
si continua després dels anys que han passat és per sempre, no?, i en part tu ets com 
d’aquestes persones. 

Així que gràcies, mil gràcies per creuar-te, per ser-hi, per ser com ets i per quedar-te. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Crec, Mercè, que ha quedat palès que cap de nosaltres podem fer-te un discurs 
impersonal o dir que no et coneixem, perquè crec que t’has obert de braços a tots 
nosaltres, no? I, bé, molts de nosaltres sí que et coneixem per la teva incansable feina 
juntament amb la Fàtima i les teves dones perquè sou un equip supercohesionat al 
capdavant de l’entitat de Diàlegs de Dona, i una feina que va arrencar aquí al Raval el 
2013. Però tots sabem que la trajectòria teva, Mercè, no arrenca ni molt menys aquí al 
Raval, no? La Mercè és una dona valenta com poques que ja duia mil guerres a les 
esquenes i d’aquelles guerres aquesta última lluita o última tècnicament, direm, no?, 
per tirar endavant un projecte tan potent i necessari en el nostre barri. 

Com deia abans, arribes a la teva jubilació, Mercè, d’una manera, doncs, això, tècnica, 
però una persona com tu no podrà deixar mai de moure’s per a una societat en igualtat 
d’oportunitats, engrescada a trencar sostres de vidre, bregant per la plena disposició 
de drets de totes les dones nascudes arreu del món. 

I, Mercè, avui el Districte de Ciutat Vella té l’honor no només de reconèixer la teva 
persona i lliurar-te la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona, el Districte de Ciutat 
Vella també té l’honor de tenir-te aquí entre nosaltres i en més d’una ocasió ens has 
fet partícip dels teus somnis, de les teves il·lusions, inquietuds i projectes, com aquest 
matí a la festa de la diversitat cultural que prepareu amb tanta il·lusió any rere any. 

Només dir-te que enhorabona, moltes felicitats i esperem no perdre’t mai. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Mercè Amor Sagués.  

La Sra. Mercè Amor Sagués 

Bé, no tinc paraules, estic molt emocionada. A veure, sincerament, us he de dir que, 
no és falsa modèstia, eh?, us ho prometo, no m’ho esperava —no m’ho esperava—, 
no m’esperava aquest reconeixement. Quan em vaig assabentar, el primer que vaig dir 
«jo no, Diàlegs de Dona», i em van dir «sí, sí, Diàlegs de Dona també, però en aquest 
cas tu, és una trajectòria, una llarga trajectòria». I vaig pensar, i la paraula trajectòria, 
em va començar a rodar el cap, i vaig pensar, sí, no són els deu anys de Diàlegs de 
Dona, no són els vint-i-dos anys de treball al Raval acompanyant les dones migrades. 
El camí ha sigut llarg, he fet un gran tram de camí ja, i com tots els trams de camí ja 
llargs, hi han moments feliços, moments clars, moments alegres i també hi han 
moments més difícils i alguns moments també tenebrosos. 
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La meva vida ha sigut molt intensa, us ho ben asseguro, per tot. Com diria la meva 
àvia, que era murciana, però va viure tota la seva vida al Raval, des que es va casar 
als divuit anys, para lo bueno y para lo malo, vive la vida intensamente. I l’he viscut i la 
segueixo vivint intensament.  

M’heu desmuntat una mica les paraules que us volia dir, perquè heu fet molta 
referència a la meva vida política. Jo aquí sincerament m’emociono i sincerament un 
record per a tots i totes els lluitadors incansables contra el franquisme, contra la 
dictadura, per les llibertats de les persones. És veritat que jo vaig patir tortura 
psicològica i maltractaments, van ser tres dies, van ser molts anys de por —molts anys 
de por— i molts anys, com deia jo el dia 1 de febrer, mirant a dreta i esquerra a veure 
qui et seguia, qui no et seguia. Quan jo vaig entrar a comissaria tenia el meu primer fill, 
que està aquí, l’Aleix, tenia deu mesos, i com a dona vaig patir-ho molt. Sincerament 
us dic, aquest reconeixement a la lluita antifranquista meva, no ha de ser meva, ha de 
ser un record a tots i totes i tots i totes les que els cinc, sis anys, set anys abans de la 
mort del dictador i els primers anys després de la transició vam patir una vida que, bé, 
la vam escollir nosaltres, però no vam passar joventut, perquè de joves no..., bé, era 
una vida massa compromesa per gaudir com gaudeixen els joves. No vam gaudir, vam 
passar por, i molt compromís. És un record a tots, a tots aquells que s’ho van passar 
molt pitjor que jo, molt pitjor. 

Bé, a part d’això, que era el que no estava preparat, dir-vos que sí, que, bé, això de la 
teva trajectòria demostra que ja he fet un camí llarg, un camí molt llarg i que m’estic 
fent gran. Des d’aquí voldria agrair a tots vosaltres que us heu fixat en aquesta 
trajectòria i la trajectòria de molts com jo que ja tenen una edat i que van passar anys 
difícils.  

M’apassiona el Raval, m’apassiona la gent del Raval, donaria la meva vida pel Raval i 
per la seva gent. He sigut molt feliç i soc molt feliç aquí al Raval. Us agraeixo molt que 
us hàgiu fixat en aquesta trajectòria perquè estimo Barcelona, perquè és la meva 
ciutat. I, bé, dir-vos que sí, que m’estic fent gran, però us ben asseguro que mentre 
tingui energia, que encara —les meves col·legues ho poden dir— em queda molta, 
seguiré sent la mateixa: una dona compromesa, una lluitadora incansable pels drets i 
sobretot per la dignitat de les persones, de totes les persones, perquè és realment el 
que a mi m’és m’interessa, les persones. 

I moltes gràcies per confiar i reconèixer aquesta trajectòria. Gràcies.   

La presidenta comenta que, després d’aquestes paraules, constata que tenen Mercè 
per estona, cosa que és una molt bona notícia que alegra molt a tothom. Tot seguit, 
torna a felicitar l’Escola Baixeras i la Mercè Amor Sagués.    

D) PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC 
perquè: 
• atès que la violència masclista segueix sent un dels problemes més 

greus de la nostra societat; 
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• atès que el punt d’informació contra les violències masclistes i 
LGTBI-fòbiques en l’oci nocturn al front marítim considerem que no 
és suficient; 

• atès que les violències masclistes i LGTBI-fòbiques als barris i 
zones d’oci nocturn són molt freqüents;  

• atès que aquest any no està previst a dates d’ara posar un punt 
d’informació contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques; 

el Districte de Ciutat Vella insti la 5a tinència de l’Ajuntament de 
Barcelona perquè es destini una partida pressupostària per tal que 
s’ampliï el servei proposat pel Govern el 2021 de la següent manera: 

• Que paral·lelament a donar informació es faci una tasca de 
prevenció i atenció a les violències masclistes. 

• Que hi hagi una ampliació horària fins a les sis de la matinada, amb 
el respectiu increment de dotació pressupostària corresponent, per 
tal de garantir els recursos humans i un treball remunerat digne. 

• Que s’ampliïn les zones que s’han establert a punts d’oci nocturn, 
com podrien ser els carrers Escudellers, Arc del Teatre, Joaquín 
Costa, plaça dels Àngels i passeig del Born. 

• Que, a més de persones atenent el punt d’informació, hi hagi 
patrulles de cossos policials especialitzades en aquest tipus de 
violències a les zones on trobem els punts d’informació i atenció. 

• Que s’incloguin patrulles itinerants pel voltant de les zones d’oci. 

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

La Sra. Alba Segura Gomila 

Avui els portem una proposició que penso que hauria d’estar implementada ja fa 
bastant de temps, però bé. L’any 2021 es va implementar un punt d’informació contra 
les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en relació amb l’oci nocturn a la zona del 
front marítim. I, després d’analitzar una mica les funcions, les hores, la ubicació que té 
aquest punt d’informació, o que tenia aquest punt d’informació, van considerar que era 
insuficient. I per això avui els demanem alguna de les coses que ara diré, entre d’altres 
que estan escrites. 

Paral·lelament a fer una única funció d’informar, demanem que també hi hagi 
persones especialitzades i formades per poder atendre possibles víctimes 
d’agressions, perquè és cert que la informació és poder, però no podem ignorar que 
per molta informació, manifestacions, missatges, piulades, demandes, es segueixen 
produint dia rere dia agressions i violacions arreu del país, però també a Ciutat Vella. 

És per això que, davant d’aquesta realitat tan fastigosa, les institucions hem de posar 
totes les eines possibles per poder acompanyar les víctimes que puguin adreçar-se a 
aquests punts d’informació de la millor manera possible. 

El punt d’informació que hi havia l’any 2021, que estava situat al front marítim, era de 



Districte de Ciutat Vella 

 

 

set de la tarda a una de la matinada i era un espai on només es donava informació, 
segons el que diu la web de l’Ajuntament. 

Els demanem que vagin un pas més enllà i, per començar, els demanem una 
ampliació horària que en comptes de ser fins a la una de la matinada sigui fins a les 
sis, ja que la major part de la festa s’inicia després de la una de la matinada. I som 
conscients que les violacions i agressions per qüestió de gènere o orientació sexual 
entorn l’oci nocturn es donen majoritàriament a altes hores de la matinada. 

També considerem necessari ampliar aquestes zones on es troba el punt, donat que hi 
ha zones d’oci nocturn, com discoteques o botellots, per tot el districte, com pot ser 
l’Arc del Teatre, Joaquín Costa, carrer Escudellers, passeig del Born, i també 
demanem que es mantingui la zona del front marítim. 

No només això, sinó que també considerem necessari que hi hagi persones itinerants 
per les zones anteriorment mencionades i que també hi hagi cossos policials per poder 
atendre la víctima en cas de denúncia, exposant-li les possibilitats i inclús actuar 
davant de situacions d’agressions. 

Actualment els cossos de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana tenen unitats 
especialitzades o agents especialitzats en qüestions de gènere i LGTBI-fòbia, i podria 
ser profitós que aquests cossos es coordinessin entre si per tal de buscar la manera 
que hi hagi una part d’aquesta unitat concretament els dies que hi ha el punt 
d’informació. 

Com sabeu, la violència masclista i LGTBI-fòbica és una realitat amb què, per 
desgràcia, les dones i les persones del col·lectiu hem de conviure dia rere dia: 
agressions verbals, físiques, psicològiques, violacions, inclús assassinats. La societat 
ha de canviar i hem de lluitar perquè totes aquestes agressions acabin, perquè 
entenguin que només sí és sí i que hem de lluitar des del poder judicial, a les 
administracions i al carrer. 

Aquesta proposició segurament, si s’aprova, no canviarà la societat, però sí que pot 
canviar la vida de moltes dones i moltes persones del col·lectiu, perquè acompanyar, 
protegir i ajudar les víctimes o possibles víctimes d’agressions és un primer pas. 

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

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Un punt lila és aquell espai que proporciona seguretat, assessorament i fins i tot poder 
dur a terme intervencions específiques per prevenir l’assetjament, l’abús i les 
agressions sexuals i masclistes en els espais públics. Això és molt fàcil de dir, però 
més complicat de dur a terme, i les condicions com les d’un districte com Ciutat Vella 
encara dificulten més poder instal·lat aquest tipus de punts en tots els seus carrers i 
els seus espais. 

Analitzant la proposta i seguint l’explicació que ha fet la consellera Segura, refermem i 
compartim la necessitat d’acabar amb la xacra més gran que tenim en una ciutat com 
Barcelona, que exclusivament patint dones i totes les persones de la comunitat LGTBI. 
Però no oblidem que tots som responsables de lluitar i tenir una resposta contundent 
en contra d’assetjaments, abusos i agressions. El que em sorprèn és que un govern 
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com el que tenim a la ciutat a dia d’avui no tingui previst posar més punts d’informació 
contra les violències masclistes i els atacs LGTBI-fòbics i més en un districte amb 
tantes zones d’oci nocturn com tenim. Em sorprèn i molt. No entenem quins són els 
motius i esperem que avui ens ho pugui explicar el Govern i tingui l’oportunitat de 
saber què i com i quan. 

Tampoc entenem que abans la proposta es demanava al grup municipal i ara es 
demana a la cinquena tinença quan és un tema que afecta altres dues tinences més, 
com són la quarta, de Feminismes, i la segona, d’Urbanisme. I, en aquest cas, no 
només volem policies o cossos de seguretat, sinó també volem una paraula que en 
aquest Govern li costa molt que és la prevenció. Volem entorns segurs, però, per a 
això, no hi podrem fer gaire si les altres dues tinences no estan presents en aquesta 
proposta. 

També recordar, i tal com es va explicar a la Taula de Prevenció i Seguretat, el 
concepte d’itineraris segurs, que trobem adients i que s’haurien d’estendre per tot el 
territori i no quedar-nos solament a la Barceloneta, perquè així donem seguretat i els 
missatges que fem moltes vegades als nostres amics i amigues d’«hem arribat a casa, 
ens sentim segures» no es tornin a repetir mai més. 

Tot i els dubtes que ens genera aquesta proposta no en el que diu, sinó com 
s’efectuarà aquesta proposta, perquè tenim en compte que considerem necessari que 
s’hi impliquin totes les tinences d’alcaldia i tots els departaments de l’Ajuntament, 
votarem a favor i els fem les següents peticions: els punts han de ser fixos, han de 
donar sortida a totes les demandes que es puguin fer, des de la prevenció fins en el 
cas que hi pugui haver alguna denúncia, i no només en el front marítim i no només en 
els espais que ha anomenat la consellera Segura, sinó que haurien d’ampliar al 
Paral·lel i altres punts de la Barceloneta, i sobretot ampliar els itineraris segurs perquè 
totes les dones i tota la comunitat LGTBI se sentin segura en l’espai físic de Ciutat 
Vella durant el dia i durant la nit.     

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

La violència masclista és la violència que patim les dones pel sol fet de ser-ho i és 
l’expressió més greu del masclisme, i en el mateix context podríem posar altres 
col·lectius com l’LGTBI. Aquesta violència pot adoptar moltes formes, des de la 
violència física i la psicològica a la sexual o econòmica; sovint es dona en l’àmbit de la 
parella o exparella, però també la trobem en l’àmbit familiar, laboral, social, comunitari, 
en l’àmbit digital, institucional, inclús en l’oci nocturn.   

Durant l’any 2021 en el districte de Ciutat Vella vam tenir el servei d’un punt 
d’informació contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques ubicat a la zona del front 
marítim, obert els divendres i dissabtes des de les set de la tarda fins a la una de la 
matinada, des del 30 de juliol al 28 d’agost, com ja han dit les meves companyes. 
Pensem com elles, trobem aquest servei indispensable i insuficient. Enguany, 
oficialment, no tenim constància si aquest punt d’informació restarà obert o no està 
previst.  

Agraeixo a les companyes d’Esquerra Republicana que vetllin per aquest servei, ja 
que és un servei que oferia un espai que permet prestar una atenció acurada i en un 
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entorn còmode i de confiança a aquelles persones que han patit qualsevol tipus de 
violència o bé volen rebre informació i assessorament. 

Al districte, com bé diuen també les companyes, hi ha diferents punts d’oci nocturn i 
estem totalment a favor que s’incrementi aquest servei. I agraïm també que hagin 
recollit un punt d’oci nocturn que no quedava reflectit en el document, a petició de 
Junts per Catalunya, com era la zona de Joaquín Costa, plaça dels Àngels, plaça 
Castella i plaça Terenci Moix, on també s’arreplega un grapat de gent en horari 
nocturn. 

I com no podia ser d’altra manera, també volem posar en valor la feina feta durant 
anys de sensibilització en la preocupació i les polítiques realitzades pels diferents 
grups polítics en l’erradicació de les violències masclistes i les LGTBI-fòbiques. 

De tota la proposta, que em sembla encertadíssima, només hi ha uns petits detalls que 
de ben segur trobarem la solució, però, posant el meu sentit de la responsabilitat com 
a servidora pública, no puc deixar de passar per alt. A dia d’avui, tant a l’UT de 
Guàrdia Urbana com a l’ABP de Mossos a Ciutat Vella, desconeixem el nombre 
d’agents especialitzats a atendre les víctimes de violència, més enllà de la 
sensibilització que cada agent individualment pugui posar. Cert que hi ha unitats 
especialitzades en tots dos cossos, però també som conscients que són unitats 
centralitzades, que encara no han aterrat als territoris, comunitats específiques. I 
estem parlant d’un servei que ha d’estar implementat a un mes vista o dos mesos. 
Aquí, doncs, als responsables polítics, socialistes, en el cas de Guàrdia Urbana, 
Esquerra Republicana, en el cas de Mossos d’Esquadra, us demano rigor i 
responsabilitat perquè doteu aquests recursos tan necessaris i que, més enllà 
d’aquesta iniciativa i aquestes quatre paraules, puguem disposar d’aquest servei 
íntegre i amb les millors condicions. El propòsit d’aquesta iniciativa bé que s’ho val.  

Segons un estudi, remarcar que una de gairebé quatre barcelonines ha patit al llarg de 
la seva vida una agressió masclista greu i que, durant el 2022, han augmentat en un 
70% les agressions al col·lectiu LGTBI. 

Voto favorablement.   

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Patrícia Martínez i Àlvarez 

Bona nit. Efectivament, les violències masclistes per als qui les exerceixen i la 
necessitat d’atenció i d’acompanyament a les seves víctimes són, tal com planteja en 
la seva proposició Esquerra Republicana, potser no només un dels problemes més 
greus de la nostra societat, sinó el problema més estructural que afrontem. 

L’abordatge de les violències masclistes requereix processos de sensibilització, 
formació i també l’expertesa i recursos per a la intervenció i l’acompanyament. Els 
objectius, quant a la sensibilització, que apunten en realitat a una transformació radical 
de les masculinitats, els hem d’impulsar i sostenir per respondre a la naturalesa de la 
problemàtica, també de manera estructural.  

Per això tan fonamental és informar a peu de carrer com assegurar que les persones 
que informen, que les que atenen i que les que en són testimonis sabran reaccionar 
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davant un agressor exercint violència masclista, sabran atendre una víctima i adreçar-
se i activar els recursos necessaris. 

En aquest sentit, doncs, el Districte de Ciutat Vella enguany ha activat ja el seu pla de 
treball de punts liles. I aquí vull obrir un parèntesi perquè en algun moment sembla 
confondre’s què és un punt d’informació i què és un punt lila, i ara també explicaré que 
els punts d’informació són decisió i competència a nivell de ciutat. Aquest pla de 
treball, pel que respecta als nostres punts lila, que funcionaran en les activitats de 
festa major i del calendari festiu en els quatre barris del districte, s’organitzen de la 
següent manera: les coordinadores o comissions de festes estableixen amb les 
tècniques de barri quins són els actes més necessaris i es prioritza sempre l’horari 
nocturn. Els punts lila es doten amb una o dues sessions de formació a les entitats i 
comissions de festa prèvies a l’activitat i durant el dia de l’activitat hi ha un estand 
d’informació, orientació i intervenció, en cas necessari, i hi ha també parelles itinerants 
entre el públic.  

Aquest estiu està previst, en el nostre districte, punts lila a la plaça de la Mercè per al 
dia 22 de maig; a la plaça de la Mercè per al dia 10 de juliol; a Coros de la Barceloneta 
per al dia 8 de juny; a Casc Antic Revetllasso el dia 23 de juny; els dies 25 de juny i 2 
de juliol al Pou de la Figuera; els dies 15 i 16 de juliol a la Festa Major del Raval. Cada 
un d’aquests punts lila estarà dotat dels recursos a què he fet menció.  

Com funciona la intervenció de Guàrdia Urbana quan s’estableix un punt lila? Sempre 
n’hi ha un de responsable de la Guàrdia Urbana que s’apropa al lloc concret i que 
realitza un contacte amb les persones que estan al lloc per tal de tenir la informació 
necessària i facilitar les dades per a una possible comunicació en un moment 
posterior. A més, totes les accions planificades que es duen a terme al districte tenen 
com a base la coordinació entre els dos cossos policials que hi actuen. 

Pel que fa al servei d’especialització, Guàrdia Urbana ha engegat un projecte contra 
les violències masclistes, que és el GAV, Grup d’Assistència a la Víctima, que al 
nostre districte està treballant ja des de fa sis mesos i que preveu una dotació de 
places a nivell de ciutat. LA GUB té agents referents a cada UT formats en violències 
masclistes i que participen en els protocols de detecció i gestió de situacions. Tot això 
es fa en coordinació amb les dues tinences respectives i amb tot l’equip tècnic i de 
seguretat del nostre Districte. 

No em vull estendre més, però, en tot cas, per totes les polítiques i recursos que ja hi 
ha endegats des del nostre Districte i en coordinació amb les tinences respectives, 
acceptem la seva proposició.  

I no vull acabar sense agrair també el procés de treball conjunt que hem fet en el marc 
d’aquesta proposició amb la consellera Alba. 

Gràcies. 

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

La Sra. Alba Segura Gomila 

Per començar, gràcies per votar a favor, però m’agradaria que en algun moment, no 
sé si després del plenari, demà o un altre dia ens truquéssim perquè crec que no he 
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acabat d’entendre si és que vostès ampliaran... Vull dir, perquè sí que és cert que a 
totes les festes majors hi han punts liles, i soc conscient perquè també n’he muntat, de 
festes majors, però no entenc si el punt d’informació que hi ha al front marítim 
s’ampliarà, no ampliarà, ampliarà les funcions, ampliarà horaris... Llavors, potser soc jo 
que m’he despistat un moment, però si m’ho pot aclarir en un altre moment. Però, de 
totes maneres, gràcies per votar a favor; ja acabarem de parlar com fareu això de 
l’ampliació. Però gràcies, perquè realment l’any 2021 es van detectar 877 delictes 
sexuals i 166 d’ells van ser violacions, a tot Barcelona, és cert, però, bé, crec que són 
dades que ens escandalitzen a tots. I és molt trist que ara encara, en ple segle XXI, 
hàgim d’estar en aquestes situacions, però com que no ens queda una altra aquí 
seguirem les dones «apretant» perquè tot això, bé, i espero que els homes també 
«apretin» al nostre costat, acabi.  

Pot ajudar moltes víctimes aquest punt d’informació que estem demanant, i els agraïm 
la bona voluntat i la bona voluntat a instar que es posi en marxa o que s’ampliï. 
Esperem que les demandes que hem fet arribin a bon port, i que, com a oposició, 
seguirem treballant per poder ajudar de totes les maneres possibles a les víctimes, a 
les dones, al col·lectiu LGTBIQ+ i a totes les persones que viuen agressions i pateixen 
violacions. 

La presidenta informa que aquesta proposició ha estat aprovada amb els vots 
favorables de tots els grups. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans 
perquè: 

• atès que les obres de Via Laietana duraran, com a mínim, fins a l’any 
2023; 

• atès que els comerciants de la zona es veuran afectats per aquestes 
obres, tant els d’aquest mateix carrer com els de les zones del voltant; 

• atès que el comerç del centre de la ciutat ja ha patit prou tant a causa de 
la pandèmia de la covid-19 com per les recents pujades de preus de les 
matèries primeres, energia i combustibles, 

el Govern Municipal ho estudiï i destini una partida pressupostària per a 
indemnitzar els comerços que es troben a Via Laietana i els seus voltants amb 
la finalitat d’ajudar econòmicament el sector del comerç i crear sinergies entre 
els comerços i l’Administració perquè les obres no siguin un nou impediment 
per al sector. 

La presidenta dona la paraula a la consellera Barea.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Avui portem a votació una proposta que trobem més que necessària per oferir ajuda i 
acompanyament als comerciants afectats per les obres de Via Laietana i per la crisi 
que portem arrossegant des de fa dos anys. 

En el mes de març-abril van començar les obres a Via Laietana, unes obres que molts 
comerços es van assabentar quan ja havien començat, fet que vam denunciar a 
l’anterior plenari i vam denunciar a les comissions consultives anteriors a les últimes 
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que hem fet. Considerem que és molt greu que els comerços no sàpiguen exactament 
quines seran les obres, com es duran a terme ni molt menys. Aquí entraríem al debat 
entre transparència i exposició pública, i crec que no és un debat que tingui a veure en 
aquests moments amb la proposta, però sí que és necessari esmentar. 

Aquesta obra, que ja està iniciada i té previst que acabaran les primeres intervencions 
l’any que ve, recordar que totes les obres a Ciutat Vella s’allarguen més del necessari, 
perquè tots coneixem que, quan fem un forat en el districte, surten restes 
arqueològiques de molts anys i de tots els que queden.  

Centrant-nos en la proposta i denunciant les conseqüències que tindrà aquesta obra i 
que comportarà una gran dificultat a la Via i als carrers de l’entorn, no només els de 
Via Laietana i els que queden més a prop, sinó els que estan més a l’interior del barri 
Gòtic i del barri del Casc Antic, però també a l’entrar o sortir de la Barceloneta. 

Reiterar que aquestes obres, com he dit, no només són del Gòtic, sinó de la 
Barceloneta i també de barris de l’Eixample, que no poden oblidar que és una via que 
uneix dos districtes i que és necessari per a aquest districte, més que mai, però també 
per a l’Eixample. 

No entrarem a valorar si les obres són més necessàries o menys necessàries, l’obra ja 
ha començat, amb la qual cosa no ens podrem replantejar si són necessàries o no són 
necessàries. Però els problemes que comporta aquesta obra, a part dels clàssics 
d’una obra i d’aixecar el paviment, són la mobilitat i també són el poder entrar o no 
entrar en un comerç o poder tenir diferents materials en els comerços que hi han al 
voltant de Via Laietana. 

No oblidem que els més afectats seran el comerç i l’activitat econòmica de la zona, i 
que això es tradueix en una reducció de l’activitat comercial, del nombre de clients, de 
la facturació i, en conseqüència, en el nombre de llocs de treball dependents d’aquesta 
realitat. I això ja és una realitat. Hi ha molts comerços que ja estan notant aquestes 
afectacions. Per això hem considerat necessari refermar el nostre compromís amb el 
sector econòmic i comercial, que és tan important com necessari. 

Ja que aquest Govern no ha donat resposta a moltes de les peticions que els han fet 
arribar des de diferents entitats comercials i des dels mateixos comerciants que estan 
a peu de carrer dia a dia, viuen amb una constant angoixa, perquè cap notícia tenen 
del Govern municipal. 

La proposta que duem i sotmetem a votació és la següent: que el Govern municipal 
estudiï i destini una partida pressupostària a indemnitzar els comerços que es troben a 
Via Laietana i als seus voltants amb la finalitat d’ajudar econòmicament el sector del 
comerç i crear sinergies entre els comerços i l’Administració perquè les obres no siguin 
un nou impediment per al sector econòmic i comercial del nostre districte.     

La presidenta obre el torn dels grups municipals. 

El Sr. Jaume Tomillero Cabot 

La Via Laietana porta anys que necessita urgentment una remodelació, i ara per fi ha 
arribat el moment. Tot i així, no podem girar el cap a les realitats que s’han produït i es 
produiran amb les obres que afectaran durant un temps el veïnat i els comerços de la 
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zona afectada. L’Ajuntament ha de ser un aliat per a aquells comerços i veïns que 
patiran els inconvenients que aniran sorgint al llarg del desenvolupament de les obres. 
I és per això que hi hem de posar remei, perquè, si no, passarà allò que ningú 
d’aquesta sala vol que passi: el comerç de la Via Laietana i voltants acabarà 
desapareixent o sent gairebé inexistent. La supervivència de les botigues dependrà de 
la voluntat proactiva del Govern municipal. He de suposar que han sigut innumerables 
les vegades que el consistori ha hagut de vetllar per aquests temes, una possible 
solució és la proposta del Grup Municipal de Ciutadans, tot i així hem de buscar 
mesures que complementin aquestes ajudes econòmiques, com pot ser dinamitzar i 
promocionar la zona afectada, que no només inclouria la Via Laietana en si, sinó que 
també s’ha de tenir en compte les entrades del barri Gòtic, del barri de Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera, i també la Barceloneta, que en un futur, quan les obres 
estiguin més avançades, també patiran problemes comercials, específicament els 
comerços de proximitat.  

Per tot això, votarem a favor de la proposició que avui fa el Grup de Ciutadans. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

En condicions normals a la ciutat de Barcelona s’executen obres de llarga durada, de 
manera generalitzada, en el cas de Ciutat Vella, pel simple fet que és l’origen de la 
ciutat aquestes obres són molt comunes. Aquestes obres que majoritàriament suposen 
i es fan en benefici per a la ciutat i per als ciutadans poden suposar un perjudici per a 
l’activitat econòmica dels comerços, sobretot quan es tracta d’obres de llarga durada. 
El comerç urbà és un sector especialment sensible a l’impacte negatiu d’aquestes 
obres, ja que es tracta d’un comerç que està a peu de carrer, podríem dir que en 
contacte quasi directe amb les obres, i aquest fet impossibilita, com ja han dit, l’accés 
dels clients i de les mercaderies. 

Si sumem que aquestes obres comporten terminis d’execució dilatats per les 
complexitats del terreny a Ciutat Vella i la complicada situació econòmica actual i la 
situació present del comerç, fa que s’hagin de prendre mesures per acotar l’impacte de 
les obres en aquests comerços i contribuir a la dinamització comercial de l’entorn.  

Així doncs, votarem totalment a favor. Però Junt per Catalunya, en el nostre 
compromís col·laboratiu i proactiu, volem fer una aportació de mesures concretes 
lligades a la partida pressupostària que demanen els nostres companys de Ciutadans, 
en tant que demanem mesures de coordinació, la coordinació entre l’Ajuntament i les 
altres administracions, la participació de la Direcció de Comerç i Consum en el Comitè 
d’Obres i Mobilitat; demanem mesures informatives, els comerciants han d’estar 
informats i tota la informació l’han de tenir abans d’iniciar-se l’obra i mentre duri; també 
la creació de comissions de col·laboració entre Districte, les associacions de 
comerciants afectats, tècnics de comerç i la Direcció de Comerç i Consum. També 
demanaríem mesures pal·liatives i dinamitzadores, l’augment de les accions de 
promoció, dinamització de les zones comercials afectades, com poden ser activitats 
ludicoculturals, edició de fullets informatius, tríptics, revistes promocionals de les zones 
afectades, panells informatius, disseny de torretes informatives per comunicar la 
presència de negocis afectats per les obres, informació orientativa de les obres a les 
tanques, disseny de campanyes comercials, cerca de zones alternatives a l’espai 
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públic per obrir els establiments afectats als barris. Mesures també de tipus fiscal, la 
implantació de bonificacions en tributs i taxes municipals per al comerç afectat per les 
obres de llarga durada. És a dir, les bonificacions de l’ordenança fiscal 3.18, 3.10 i 
3.16. Mesures també amb nous mecanismes i canals d’ajut, trobar fórmules que 
permetin augmentar els pressupostos destinats als ajuts de les obres de llarga durada, 
crear acords amb promotors, constructors i empreses de publicitat i patrocini que 
permetin identificar nous canals per generar ingressos que reverteixin i augmentin les 
ajudes a comerços afectats per les obres de llarga durada.  

I dit tot això, concloem que aquesta proposta presentada pel Grup Municipal de 
Ciutadans podríeu treballar-la d’una manera molt més extensa per poder arribar a 
totes les zones on ja estan previstes obres de llarga durada i començar a treballar en 
un pla d’ajut molt més ambiciós.   

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. David Pequeño Gutiérrez 

Gracias, presidenta. Bueno, no repetiré la respuesta que ya se ha dado sobre este 
tema en el día de ayer por parte de la Regidoria de Comerç, y no apoyaremos la 
proposición. Pero añadiré alguna información que creo que cabe destacar, ¿no? 

Durante años la Via Laietana ha funcionado como una autopista frontera, y ahora 
estamos revirtiendo esta situación y nadie duda del beneficio que va a suponer esta 
remodelación para nuestros comercios. 

Las obras comenzadas este año son también una apuesta para unir barrios, y esto 
también incluye el comercio. Repito, quedará incrementado el número de personas 
que pueden acceder de un lado a otro y unir ejes comerciales tan importantes como 
los existentes en el Gótico y en Santa Caterina, Sant Pere y la Ribera. 

Desde el Distrito trabajamos las afectaciones de todas las obras —de todas— 
informando con antelación, trabajando con los comercios, manteniendo una vía de 
diálogo permanente con ellos y realizando todas aquellas campañas informativas que 
sean necesarias. 

En relación con las ayudas económicas al comercio, no listaré ahora todas las 
ayudas que se han impulsado, que son de todos y todas conocidas y sobre las que 
hemos dado una amplia difusión en este plenario y a través de diversos medios. Y he 
de repetir que seguirá habiendo más ayudas al comercio de proximidad. 

Nuestro compromiso como Distrito es más que evidente desde que en el 2018 
aprobamos el Plan de dinamización comercial y, con el anterior, el actual PDE, que 
incluye un gran número de acciones destinadas a reforzar eso, el comercio de 
proximidad. 

Creemos que la mejor manera de ayudar a nuestro pequeño comercio es acompañar 
no solo en momentos puntuales, que también, sino durante todo el año y promover e 
impulsar, en la medida de lo posible, un cambio de modelo económico en nuestra 
ciudad, que solo podrá ser realidad si todas las administraciones se implican. 

Muchas gracias.   
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La presidenta dona la paraula a la consellera Barea. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Sabent la resposta que m’anaven a donar i tenint en compte que volíem refermar el 
compromís que vam dur ahir en el daixò, em sembla d’una poca vergonya enorme —
enorme— que em digui que vostè ha parlat amb els comerciants. De fet, per 
contactes que tinc, així en general, un dels comerciants, que no està a Via Laietana, 
sinó als voltants, li va preguntar per què no li havia comunicat que les obres 
començaven abans que comencessin, i estava vostè i el tècnic de comerç. I vostè no 
va saber què contestar-li, vale?   

Parlar que s’estan fent moltes subvencions, moltes ajudes, el problema d’aquestes 
subvencions i d’aquestes ajudes és que moltes vegades no arriben on han d’arribar: 
els petits comerços que els costa aixecar la persiana dia rere dia. 

La veritat és que em sento una miqueta no trista, perquè en el fons sabia la vostra 
reacció i sabia perfectament com aniria tot això, però em sembla molt greu que 
vostès ara diguin que recolzen el comerç, el comerç de proximitat. Doncs, per 
desgràcia, aquestes obres estan fent que molts comerciants vulguin tancar la seva 
tenda, el seu comerç perquè no arribaran a final de mes. I no només per tots els 
canvis que hem tingut en aquesta obra, sinó perquè venim de molt més enllà. El 
mercat de Santa Caterina, el comerç de la Barceloneta, el comerç de Casc Antic i de 
Sant Pere, uns carrers que vostès diuen que dinamitzen, però en l’informe del regidor 
només parlen de dinamització del Gòtic sud. És una miqueta trist, i jo li ho dic, i vostè 
i jo podem tenir les nostres desavinences i podrem dir-nos tot el que considerin, però 
no és en contra de Ciutadans el que vota avui, vostè vota en contra dels petits 
comerciants que estan al voltant de Via Laietana. Perquè sí, hi hauran empreses que 
podran sobreviure perquè tenen altres tendes, perquè poden fer de més i de menys, 
però aquelles petites que només tenen un lloc en el cor del Gòtic, en el cor de Casc 
Antic no podran sobreviure. I vosaltres sereu els responsables. I tant és així que, com 
que a mi m’agrada ser legal i tenir les daixò, hi han diferents sentències del Tribunal 
Suprem que diuen que han acabat indemnitzant petits comerços. Espero i desitjo —
espero i desitjo— que l’Ajuntament, que tots els ciutadans hàgim de pagar allò que 
vostès no han fet. 

I més que res he posat «estudiar una partida pressupostària», no els he dit ni quan ni 
com ni per què ni com ho haurien de fer, perquè considero que això és la seva feina i 
haurien de treballar per a això. Ara em dirà totes les ajudes i subvencions que s’han 
donat, però és que moltes d’elles no arriben a la meitat dels comerços que ho 
necessiten i potser s’haurien de replantejar aquestes ajudes, com ja li he dit en 
diverses ocasions. I em sembla molt trist que avui es posicioni en contra del petit 
comerç del barri Gòtic i el Casc Antic.     

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. David Pequeño Gutiérrez 

Bueno, sobre todo destacar una cosa: evidentemente nuestro voto es contra su 
proposición, porque seguimos apoyando al pequeño comercio esté donde esté. Y sí, 
le voy a pasar un pequeño listado de todo el apoyo que hemos hecho al pequeño 
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comercio y anticiparle alguna de las ayudas que también se hacen en especial a 
aquellos que son afectados por las grandes obras, como puede ser, por mencionar 
una, en una campaña tan importante para todos los comercios como es el Nadal el 
hecho de que las luces de Nadal se subvencionen al cien por cien, en lugar del 75% 
como al resto de los ejes comerciales, en una iniciativa de dinamización comercial 
que seguimos haciendo no solamente en el Gòtic sur, sino también en Santa Caterina 
y la Ribera, como usted conoce bien, o en la Barceloneta, en la que también damos 
apoyo a todas las acciones de dinamización comercial que se realizan desde las 
asociaciones comerciales. 

Comentar que, evidentemente, todas las ayudas económicas no llegan a todos y 
cada uno de los pequeños comercios, y precisamente pusimos en marcha, entre 
otras cosas, el punto de asesoramiento a la actividad económica de Ciutat Vella que, 
proactivamente, visita, acompaña y asesora al pequeño comerciante para poder 
acceder a todas las ayudas que están a disposición del pequeño comercio de 
proximidad. 

Como último, comentar que todos los comercios, todas las asociaciones comerciales 
participan en la Comisión de Seguimiento de las Obras de Via Laietana, se les ha ido 
informando a través del canal de Telegram y en las reuniones que tenemos 
quincenalmente con los ejes comerciales.  

La presidenta informa que aquesta proposta no s’ha aprovat perquè el Govern hi ha 
votat en contra.  

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat en què: 
• atès que el districte de Ciutat Vella pateix des de fa temps una xacra pel 

que fa a pintades indiscriminades, «tags», basades en lletres i altres 
motius, que degraden i enlletgeixen el paisatge visual;  

• atès que el Codi penal reconeix com a delicte sobre el patrimoni històric 
causar danys a determinats béns rellevants pel seu valor històric, artístic, 
científic, cultural o monumental, o en jaciments arqueològics, terrestres o 
aquàtics; 

• atès que en el Consell Plenari de març del 2022 el Grup Municipal de 
Junts per Catalunya va demanar un pla específic per eliminar les pintades 
en tots els edificis públics i en el mobiliari urbà del districte de Ciutat 
Vella, i va ser acceptat amb l’argumentació que ja estava contemplat dins 
el pla «Cuidem Barcelona»; 

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

demanem al Govern municipal la creació d’un pla específic de protecció i 
acció del patrimoni històric del districte de Ciutat Vella acordat amb la resta 
d’administracions, que reculli els següents aspectes: 
• informe complet del patrimoni històric protegit públic i privat del districte 

de Ciutat Vella; 
• informe tècnic i normatiu per a la protecció del patrimoni històric; 
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• Pla d’acció integral que abordi les següents mesures: 
 increment de la prevenció coordinant els cossos de seguretat del 

Districte, creant operatius de vigilància en zones d’especial interès 
patrimonial, edificis catalogats i protegits; 

 aplicació rigorosa de l’Ordenança de civisme; 
 increment de la neteja; 
 creació d’una línia específica de subvencions, i un departament que 

doni suport i informació, dirigida als propietaris d’immobles 
catalogats i protegits de Ciutat Vella. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. El districte de Ciutat Vella fa molt de temps que pateix la xacra de 
ser un territori degradat per tots aquests actes vandàlics en forma de pintades i furt del 
patrimoni. Junts per Catalunya partim d’un model en el qual l’eix és que tot allò que es 
perd mai no es recupera, quant patrimoni hem perdut al districte?, què hem fet des de 
les administracions per preservar-ho? Són preguntes que ens fem potser massa tard, 
però el nostre deure és fer-nos-les i revertir la situació. 

Més enllà, senyor Rabassa, d’explicar que en els darrers mesos s’han fet 3.500 
intervencions al Raval, per exemple, per esborrar grafits, necessitem un pla específic 
de protecció i acció del patrimoni històric del districte. I espero poder entendre’ns en 
aquest aspecte. La quantitat de les actuacions és indiferent, mentre la situació és 
insostenible i no acabarem amb aquesta xacra simplement netejant. 

Com ja he expressat, no és un tema de rabiosa actualitat, tot i que sí que és cert que 
està agafant força en el relat perquè la ciutadania comença a lamentar l’estat 
embordonit dels nostres carrers.  

Podem estar d’acord que alguns edificis pel seu valor patrimonial, per la seva 
catalogació i pel tipus de tractament adequat per a la restauració necessitin aquell 
temps que a vegades també ens ha explicat, però deixem d’espolsar-nos 
responsabilitats i actuem, que d’això se’n diu governar per a la ciutadania. 

Tenim unes lleis, unes ordenances molt clares, i aquestes s’han de complir agradin o 
no a part del Govern de Comuns i Socialistes. La plaga de grafits, especialment en 
llocs, comerços i monuments emblemàtics, estiguin protegits o no, ha d’acabar, s’ha 
de sancionar, s’han de fer campanyes de sensibilització. Som de les ciutats que menys 
cuida i valora el seu patrimoni i que menys el protegeix. No és l’única ciutat on aquests 
fets passen, però sí que sembla que sigui l’única ciutat on no es fa res per perseguir 
aquests delictes. Que mai es troba els autors ni res, tot i que algunes pintades van 
signades, una al Col·legi de Notaris i una altra la tenim aquí. No s’imposa cap multa ni 
sanció, i qui dia passa, anys empeny. En els darrers mesos hem tingut casos d’atac al 
patrimoni en altres ciutats de Catalunya, que o s’han resolt o s’ha multat a qui ha dut a 
terme els desperfectes.  

Per què aquests casos semblen no resoldre’s? Per què no hi ha una allau de sancions 
per lluitar contra l’incivisme? Per què els nostres monuments no tenen més vigilància? 
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Per què no hi ha campanyes informatives de civisme, com s’havien dut a terme en els 
darrers quaranta anys? Per què van prometre que amb el pla «Cuidem Barcelona» es 
reduirien els problemes de grafits, quan no ha sigut així? Quines són les directrius 
polítiques en aquests temes de Guàrdia Urbana?    

Com veieu, no acabaríem de fer-nos preguntes i qüestions. Moltes de les nostres joies 
simbòliques són zones degradades, insegures, zones de botellot a la nit.   

I per tots aquests motius anteriorment argumentats, des de Junts per Catalunya 
demanem la creació d’un pla específic de protecció i acció del patrimoni històric del 
districte on s’inclogui un informe complet de tot el patrimoni històric públic i privat, un 
informe tècnic i normatiu i un pla d’acció integral i força desenvolupat on es tingui 
present la prevenció i la seguretat, l’aplicació de l’Ordenança de civisme, l’increment 
de la neteja i la creació d’un departament de suport i línies de subvencions per a tots 
aquells privats que no poden assumir els costos del vandalisme.  

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

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Des del Grup d’Esquerra Republicana creiem en la necessitat d’apostar pel patrimoni, 
tant és així que en l’última Comissió d’Urbanisme vam impulsar un prec en aquesta 
línia. És evident que ja fa temps que el nostre patrimoni pateix actes vandàlics en el 
nostre districte, uns actes que si demostren alguna cosa és que des del consistori no 
s’està fent la feina. Darrerament la cosa ha anat a més, pintades i carreus arrencats de 
Santa Maria del Pi, pintades a l’església de Betlem, i això sense entrar en les 
contínues pintades que pateixen els edificis patrimonials anònims de Ciutat Vella. Però 
la cosa no acaba aquí, ja que el vandalisme no només ve per part d’alguns que pinten 
les façanes, sinó que també de part del mateix Ajuntament, ja que el remei, per dir-ho 
d’alguna manera, és pitjor que la malaltia. Quan algú restaura una façana d’un edifici 
històric amb bon criteri, ho fa usant els materials originals i usant les tècniques 
originals o les més neutres possibles. Però quan l’Ajuntament actua no ho fa igual, ja 
que els equips responsables de la neteja de pintades en totes aquestes façanes 
actuen igual sigui un edifici amb valor patrimonial o no, s’agafa la carta de colors —
minsa, per cert— i es passa el rodet, un, dos, tres cops fins que quedi ben tapat, una 
actuació molt més agressiva que treure una pintada en qüestió. Treure un grafit pot 
costar entre seixanta i vuitanta euros el metre quadrat, però s’opta per pintar a sobre 
agafant més espai que la zona estrictament vandalitzada per tal d’humanitzar el 
parament, amb una tècnica més agressiva que tapa tots els porus, que fa malbé tot el 
parament original i que si s’ha de treure costa el doble que treure el grafit original. 
Doncs, per què ho segueixen fent? Nosaltres creiem que per deixadesa.  

Necessitem que la ciutadania i la gent que ve a la ciutat conegui el valor del nostre 
patrimoni per tal que el respectin. I per això necessitem campanyes de civisme i 
divulgació. Necessitem també uns carrers més nets amb il·luminació adequada on la 
sensació que tot està permès desaparegui. Hem d’evitar l’efecte dels vidres trencats, 
la deixadesa porta a la deixadesa i a la inseguretat. Necessitem que aquest 
Ajuntament estableixi un protocol d’actuació clar i contracti els serveis d’especialistes, 
de restauradors per tal d’actuar en els elements patrimonials vandalitzats. No podem 
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demanar al privat el que nosaltres no som capaços de fer. Una actuació ben feta és el 
primer pas per valoritzar els elements en qüestió. Si hi passen el rodet, quin missatge 
estem donant? Que tot s’hi val, cables a la façana, actuacions mal fetes... Seria molt 
trist que arribés un requeriment de la Generalitat a l’Ajuntament per malmetre un bé 
catalogat per realitzar una actuació mal feta. 

És per aquest motiu que, sense cap tipus de dubte, votarem favorablement a la 
proposta que avui impulsa la senyora Chacón. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Gracias, presidenta. Primero de todo, agradecer a Junts que presente esta propuesta, 
porque es una realidad, Ciutat Vella tiene un problema muy grave con la falta de 
mantenimiento del patrimonio histórico y con la banalización de este patrimonio, como 
hemos podido observar durante este mandato con la fuente de Canaletas y el dragón 
de Baixada de Santa Eulàlia. Pero también vemos como las fachadas de edificios 
protegidos están con grafitis que no tienen ningún valor artístico. 

Sabemos que no es fácil quitar todas las pintadas y es complicado proteger todo el 
patrimonio, pero sí que creemos que es muy importante la imagen que se da respecto 
al patrimonio. Porque no olviden que este patrimonio público o privado es de todos los 
barceloneses y forma parte de la historia de la ciudad y de todas las personas que han 
hecho esta ciudad grande.  

Como el Código Penal reconoce el delito la causa de daño del patrimonio histórico, ya 
sea por su valor histórico, cultural o artístico y, como tal, aquella persona que atente 
tiene una sanción. Como hemos dicho, este tipo de delito es muy frecuente en nuestro 
distrito, el Gobierno debe tomar todas las medidas posibles para proteger nuestro 
patrimonio histórico y mantenerlo en caso de que sea público. 

Nuestro voto será a favor. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Gràcies, presidenta. Consellera Chacón, vostè ens demana algunes qüestions que ja 
existeixen i d’altres que ja estem fent i que estem impulsant, de fet, des del Districte de 
Ciutat Vella. Però estem d’acord que hem d’anar més enllà de les accions que hem fet 
fins ara, que, d’altra banda, han sigut immenses, vostè mateixa n’ha explicat algunes 
xifres. 

El pla que ens demana existeix, és el Pla especial de protecció de patrimoni 
arquitectònic de Barcelona en l’àmbit del districte de Ciutat Vella del 1999. Ja existeix 
també el catàleg de patrimoni de la ciutat, que protegeix al Raval 160 finques, a la 
Barceloneta 40, al Gòtic 490 i al Casc Antic 630 finques, en total 1.300 edificis al 
districte. És consultable, hi ha una web, tenen els recursos. També acabem d’aprovar 
la mesura de govern de «Barcelona, ciutat patrimoni», que impulsa noves eines 
normatives de coneixement i rehabilitació i també planteja nous vincles amb la 
ciutadania i canvis legislatius per protegir més i millor el patrimoni. 
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I, d’altra banda, ja existeix també la llei, no?, en l’àmbit més normatiu, de patrimoni 
cultural en àmbit català, de patrimoni històric, en àmbit estatal. Jo crec que s’han 
mesclat una mica els termes, però, bé, ens hem entès. 

En relació amb el pla d’acció integral, en aquest sentit, recentment hem creat un grup 
de treball per a l’elaboració del protocol de grafits, que liderarem des del Districte de 
Ciutat Vella en el marc de la Taula de Policia Administrativa on hi participen, entre 
altres actors i agents institucionals, la gerència del nostre Districte i la resta de 
districtes implicats, l’Agència de Seguretat, Ecologia Urbana, ICUB, Patrimoni, Direcció 
de Serveis i Inspeccions, etcètera. 

Per tot plegat, no acceptem la proposició i seguirem treballant i liderant des del 
Districte les iniciatives que ja hem iniciat.   

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

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Doncs, agrair a l’oposició els vots favorables. Jo crec que la veïna ha reflectit el que 
reflectirien la resta dels veïns, no?, del que pensa de la resposta del Govern municipal. 
Sempre és bo portar aquest tipus de qüestions al plenari perquè així tenim 
transparència de les seves propostes, d’allò que fan, perquè, si no, crec que no ens 
podríem «enterar» cap de nosaltres sobre el que estan treballant, sobre què estan 
fent, sobre què es parla a la Taula de Policia Administrativa i totes aquestes coses. 

Els catàlegs, doncs, no estan actualitzats, i els plans, tampoc. Llavors, bé, doncs, 
possiblement m’he deixat de curar més el meu llenguatge i posar la creació d’un nou 
pla específic de protecció. Però, bé, si no tinc cap iniciativa per al proper plenari, 
doncs, potser portaré la mateixa incloent-hi el «nou». 

Moltes gràcies.     

La presidenta dona la paraula de nou a la consellera Natalia Martínez. 

La Sra. Natalia Martínez 

No, només fer referència al seu comentari en relació amb l’opacitat, suposada opacitat, 
de l’acció de govern; desmentir que això, evidentment, no és cert, que tenim múltiples 
espais on parlem d’això, una taula que s’ha creat, de fet, durant l’últim mes, doncs, 
evidentment, potser encara no ha arribat el moment de poder-ho compartir, s’està 
treballant amb un protocol, quan el protocol estigui acabat de definir, doncs, 
evidentment, es farà públic. Per tant, crec que de transparència..., se’ns poden 
qüestionar moltes coses, eh?, però a nivell de transparència diria que no.  

La presidenta dona la paraula a la consellera Chacón. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Totalment mostrar el meu desacord amb el que diu la consellera Martínez, en el 
moment en què no se’ns informa a l’oposició, doncs, transparència no n’hi ha.  

La presidenta comunica que aquesta proposta ha estat rebutjada, amb els vots en 
contra del Govern. 
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b) PRECS 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè: 
• atès que el projecte de pisos cooperatius d’habitatges de protecció 

oficial del carrer de Sant Martí, 12-16, serà una realitat aviat i perdrem 
una pista esportiva; 

• atès que el 20 de febrer de 2017 es va acordar aprovar definitivament la 
modificació puntual del Pla general metropolità als solars del carrer 
Princesa, 21, Boquer, 8-12, i Sant Bartomeu, 5-7, per tal de canviar els 
usos; 

• atès la manca d'equipaments esportius i pistes esportives que presenta 
el barri, 

el Govern de Districte, que va impulsar el canvi de planejament necessari per 
convertir en equipament el solar del carrer Sant Bartomeu, 5-7, en mantingui 
la qualificació i destini aquest espai a la construcció d’unes pistes esportives 
per tal de substituir les de Sant Martí, 12-16.   

La presidenta informa dels temps d’intervenció per als precs: dos minuts per al grup 
proposant, dos minuts per a la resposta del Govern, dos minuts si hi ha una intervenció 
del públic. Anuncia que en aquest prec hi ha la intervenció d’una persona del públic i, 
tot seguit, dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana perquè formuli el 
prec. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Gràcies, presidenta. Per posar una mica de context, el 2017, des del Govern municipal 
es va instar a fer un canvi de planejament per tal de canviar els usos d’un equipament 
al carrer Princesa per un solar del Raval de propietat municipal. Això es va fer per la 
finalitat que tindria l’equipament. El temps passa i aquest equipament no arriba per a la 
finalitat que estava destinada, però sí que tenim construïts pisos de luxe al carrer 
Princesa. A més, afegim una nova variable i veiem que on ara estan les pistes 
esportives de Sant Rafael una part la perdrem perquè es construiran pisos socials en 
una cessió, cosa que ens alegrem. I com ja sabem tots aquí, tenim una gran manca de 
pistes esportives al districte. Aquesta pèrdua d’espai seria terrible per a la pràctica de 
l’esport al Raval. És per aquest motiu que, des del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana, us instem que instal·leu unes pistes esportives a Sant Bartomeu, 12-16.  

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Bona tarda a tothom. Compartim la preocupació de la necessitat d’espais esportius a 
Ciutat Vella. Els espais de Ciutat Vella estan plens, val?, d’activitats esportives i, bé, 
diré algunes quantes que estem realitzant, com tot el tema de la promoció feminista de 
dones als equipaments. I confirmem que l’ús esportiu no es perdrà, val? L’ús esportiu 
de la pista Sant Martí, 12-16, la coneguda pista Sant Rafael, per la nostra part no es 
perdrà. Hem obert també una taula de diàleg amb l’Associació Esportiva Ciutat Vella 
per buscar solucions i emplaçaments necessaris perquè aquestes activitats que 
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s’estan fent actualment a la pista Sant Rafael tinguin un altre emplaçament i un altre 
lloc.  

D’altra banda, no modificarem Sant Bartomeu, 5-7, perquè aquí hi ha un futur 
equipament previst. 

Deneguem el prec, però ens comprometem a treballar per buscar un bon projecte per 
als dos solars. 

La presidenta dona la paraula al senyor Jonathan Miguel Sanz. 

El Sr. Jonathan Miguel Sanz (en nom propi) 

Buenas tardes a todos. Es la primera vez que estoy en un sitio así, así que… 

Quería decir que yo soy un vecino del Raval, trabajo en las pistas de Sant Rafael 
desde hace como cuatro o cinco años, vengo en representación de los niños que 
están ahí. Quiero hacer una pregunta: qué alternativa se les ofrece a esos niños, a los 
más de sesenta, setenta usuarios que van a esa pista cada día, durante el tiempo que 
esté en obras ese espacio, teniendo en cuenta que es de los muy pocos espacios que 
tenemos en el Raval y el único que abre los domingos, para esos chavales que van al 
Raval. 

Esa era mi pregunta. Ya está. 

La presidenta li agraeix la intervenció i dona de nou la paraula a la consellera de la 
Cruz. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Em sorprèn perquè és que he preguntat peres i m’ha respost pomes, però bé. Segons 
el planejament, Sant Bartomeu, 12-16 té funció d’equipament educatiu. És a dir, no té 
funció de pista, perquè és educatiu. Després, on anirà l’habitatge social, que és on 
està la pista petita de Sant Rafael, ara mateix, segons el planejament, és habitatge, 
perquè allà aniran els pisos socials. Quina és la qüestió? Que quan es facin aquests 
pisos socials perdrem part de les pistes de Sant Rafael i jo li he demanat si es poden 
fer pistes esportives a Sant Bartomeu, 12-16, ja que allà s’ha acabat el temps en què 
l’entitat que havia de construir un equipament no l’ha construït. Era tan simple com 
això. Em pot respondre, si us plau? 

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Home, en principi, les pistes de Sant Rafael en el mandat passat es van catalogar com 
a pistes esportives. I com a Districte i contestant una miqueta al veí, estem treballant 
perquè la pista Drassanes els diumenges estiguin oberts de deu a dos i de quatre a 
vuit, vuit hores més; i també estem treballant perquè les pistes escolars de Collaso i 
Gil també estiguin obertes quatre hores, en total, amb les dues pistes, tindrem vint-i-
cinc hores obertes més a més, a part que treballarem amb les entitats corresponents 
que estan emplaçades en aquell espai per buscar solucions de pistes perquè les 
activitats esportives es realitzin com fins ara, ja que per a aquest Districte és el més 
important, que els xavals del Raval i de diferents llocs facin esport. 
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Gràcies.   

La presidenta comunica que aquest prec no ha estat acceptat. 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal d’ERC perquè: 
• atès que el nivell de sorolls i incivisme al districte de Ciutat Vella és molt 

elevat; 
• atès que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana ha dut a terme un 

seguit de propostes i precs per tal de pal·liar la situació de descontrol 
degut a l’augment del turisme i del fenomen dels botellots; 

• atès que encara no estem en període d’estiu i ja es comencen a detectar 
problemàtiques de convivència i respecte als veïns i veïnes dels nostres 
barris, 

el Govern del Districte executi totes les iniciatives que s’han aprovat al 
Consell Plenari de Ciutat Vella relatives als problemes de convivència, 
botellots, sorolls i incivisme. 

La presidenta comunica que en aquest prec també hi ha previstes intervencions del 
públic. Tot seguit, dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana. 

La Sra. Jordi Callejo Moya 

Gràcies, presidenta. El passat plenari del juliol del 2021, quan la situació dels sorolls 
no era tan desorbitada com en èpoques prepandèmiques, us vam instar a fer una 
proposta d’intervenció per tal de reduir l’impacte del soroll al nostre districte. En el 
plenari de l’octubre del 2021 us vam instar a fer una campanya intensiva per pal·liar 
els problemes de convivència derivats dels problemes de sorolls i de l’incivisme al 
nostre districte.  

El districte sofreix de manera crònica i «paradògicament» en silenci greus problemes 
de contaminació acústica que generen greus problemes de salut als nostres veïns i 
veïnes. És cert que heu presentat ja el Pla de mesures contra la contaminació acústica 
2022-2030, però, malgrat això, des del nostre grup municipal pensem que es queda 
curt i no és prou ambiciós per mitigar aquesta greu problemàtica que porta enquistada 
en el nostre barri des de temps immemorables.    

Ens sobta que, malgrat la complexitat del nostre territori, només es destaquin dintre de 
l’estudi la plaça George Orwell, el carrer Joaquín Costa i el carrer Nou de la Rambla, i 
la resta de carrers on són? Perquè els recordo que gran part dels nostres carrers, 
sobretot de la zona del Gòtic, estan catalogats com a zones ZARE (zona acústica de 
règim especial). 

Sabem que ofereixen ajuts per als veïns i veïnes afectats per les zones ZARE, però 
per fer polítiques socials hi fiqueu moltes traves perquè no es puguin beneficiar. No 
són ajuts, sinó propaganda. Jo mateix encara no conec cap veí ni cap veïna que s’hagi 
beneficiat d’aquesta ajuda. Sembla que no aprenen de les experiències ni del temps 
que porten governant. Novament arriba l’estiu 2022 i sembla que l’incivisme, els sorolls 
i els botellots els tornen a agafar per sorpresa, com si mai no hagués passat. No és 
normal que el nostre districte visqui submergit en una absoluta ciutat sense llei. No és 
normal que els nostres veïns i veïnes s’hagin de queixar sistemàticament de la mateixa 
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problemàtica a les audiències públiques i als consells. No és normal que a la Comissió 
de Presidència us hem instat que no sigui permesa la venda de begudes alcohòliques 
a partir de les nou i voteu favorablement, quan aquesta mesura la vam portar aquí 
l’any passat i la vau votar en contra. Tot i que començo a sospitar que el que no és 
normal és que, malgrat tenir les competències i les diferents iniciatives aprovades, 
acabin per no executar-se ficant els nostres veïns i veïnes en una posició de desídia 
total amb aquest Govern.    

Gràcies.    

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El regidor 

Sí, em cenyiré al prec i al que demanen en el prec, que és que s’executin totes les 
iniciatives que s’han aprovat en el Consell Plenari de Ciutat Vella relatives a problemes 
de convivència, botellots, sorolls i incivisme; per tant, totes aquelles aprovades. I, 
efectivament, aquelles que estan aprovades i que ha presentat el seu grup o d’altres 
les estem executant o estan en vies de veure de quina manera podem fer-ho, perquè 
sovint no és tan fàcil com sembla. Hem incorporat Terenci Moix dins de tot el Pla de 
places, s’han incorporat papereres, també ens van demanar ronda Sant Antoni, fer un 
estudi que inclogui les zones més afectades pel soroll, i aquí tenim les zones 
acústicament tensionades en horari nocturn, que no són tres al districte, sinó que són 
quatre d’entrada: Almirall Churruca, Joaquín Costa, George Orwell, Allada Vermell. És 
un pla nou, és un pla pioner, és un pla novedós, i precisament per això ho fem en 
quatre espais amb la voluntat d’ampliar-ho a tants com sigui possible i esperem poder 
tenir mesures properament. 

Ens demanàvem també pressió sobre les activitats il·legals que s’estan fent, increment 
en els efectius de neteja, que hem explicat en consells de barri com ho estem fent, o 
veure també de quina manera, parlaven d’un pla de xoc a la plaça dels Àngels, que 
vam votar-hi en contra, però el que hem fet és ha sigut tot un dispositiu dinàmic de 
Guàrdia Urbana per desallotjar plaça dels Àngels. 

Per tant, els acceptem el prec, perquè ja hi hem votat a favor, i, a més a més, dir que 
estem compromesos en tota aquesta problemàtica del soroll, que els veïns i les veïnes 
ens esteu dient des de fa molts mesos i que esperem també que amb les zones 
acústicament tensionades en horari nocturn puguem dur a terme algunes de les 
mesures que voldríem. I després també està tota la inspecció, la inspecció que fa 
Guàrdia Urbana, que fa el cos d’inspectors per mantenir ordenat també l’espai públic. I 
haurem de veure altres coses com tot el tema de la regulació dels guiatges oficials. 
Ahir mateix a la Comissió de Presidència el seu grup també feia una proposta, que el 
nostre Govern va votar a favor, doncs, perquè, efectivament, volem tirar endavant 
totes aquestes accions. I recordar que hi ha grups municipals aquí presents que van 
votar en contra. 

Per tant, acceptem el prec.     

La presidenta comunica que hi ha tres intervencions del públic demanades, però que 
una d’elles, la senyora Núria Pujol, no és a la sala. Tot seguit, dona la paraula al 
senyor Serafín Millán per un temps de dos minuts. 
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El Sr. Serafín Millán (en nom propi) 

Bona nit. És referent als botellots, val? Fa més d’un mes que vam dir que 
començaven, us puc dir que, des de fa dos setmanes cap aquí, encara és pitjor, 
perquè ja fa dos setmanes ja tornen a estar els de sempre —els de sempre— amb 
problemes. Divendres passat, fa dos setmanes, va haver-hi una baralla divendres i una 
dissabte. La del divendres va ser per droga; la del dissabte perquè estaven tots ja 
alcohòlics perduts i es van barallar. Vam tindre sort que abans de les sis de la 
matinada se’n van anar. Però, clar, quin és el problema? Notem..., ja dic, avui és 
dijous, avui tindrem, demà divendres, dissabte i tal. El problema quin és? Que ahir 
mateix ja va haver-hi a les vuit i a les nou de la nit la tira dels que venien abans amb el 
«globo», el que posen al «globo» i el que veuen. I hi havia com uns vuit o deu. Això, 
s’estan drogant allà i eren les vuit. A la placeta hi havia nens jugant petits, cosa 
estranya perquè normalment són grans. Però és el que vull dir, des de fa més de dos 
setmanes tornem a tindre el problema del botellot i amb drogues i coses, i més temes 
que no es poden dir, però bé. Com és el tema del que estem mirant, neteja i tot això, si 
us plau, actualitzeu això perquè cada vegada és pitjor. 

Gràcies. 

La presidenta li dona les gràcies per la intervenció i, tot seguit, dona la paraula a la 
senyora Bertila Ysamat Marfà. 

La Sra. Bertila Ysamat Marfà 

En dos minuts no tenim temps de parlar. Aleshores, en els països democràtics, no?, 
són els ciutadans que escullen els regidors i, aleshores, els regidors es reuneixen amb 
els veïns sempre perquè, si no, no tindran els seus vots. Com que a vosaltres us 
escullen els partits, doncs, us importa un «pito» el que opinem els veïns, i en dos 
minuts ja ens heu liquidat, eh? Ja podem venir aquí i anem venint; jo seguiré venint, 
però en dos minuts no tinc temps de parlar de tot el que he de parlar. Així de clar. O 
sigui, per favor, doneu-nos més temps, perquè a sobre que venim aquí cada 
setmana... 

La presidenta li puntualitza que això no és una Audiència Pública, sinó un plenari i 
que té un temps d’intervenció determinat. Matisa que es van comprometre a 
augmentar el temps d’intervenció del veïnat a les audiències públiques i que així ho 
han fet. Li demana, si us plau, que en aquesta intervenció en un espai que no és una 
Audiència Pública, sinó un plenari, es limiti a dos minuts. 

La Sra. Bertila Ysamat Marfà 

Dos minuts. Doncs, un, el Raval és el segon barri més dens de Barcelona residencial, 
eh?, i està catalogat de terciari. Aleshores, això vol dir que hem de suportar 70 
decibels de dia, 60 de nit, mentre els altres barris residencials, que també tenen 
restaurants, també tenen turisme i també tenen sector terciari, que jo soc terciari, i és 
transport des del lloc on es produeix fins al restaurant o fins a la botiga, doncs, no han 
suportat uns nivells de decibels de 45 i de 55, vale? 

Aleshores, nosaltres demanem que se’ns posi la mateixa catalogació que als altres 
barris. Per què el Raval ha d’estar catalogat de B2, que és «barrio terciario», eh?, 
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mentre els altres barris són residencials. I, llavors, hem de suportar, quan hi han els 
skaters, els botellots, 90 decibels i la gent ha de dormir amb la ràdio perquè és més 
agradable dormir amb la ràdio que dormir escoltant els skaters i els botellots. 

Dos, no volem skaters. Vosaltres els voleu, però nosaltres no. Aleshores, som els 
veïns a qui ens heu d’escoltar. Els veïns no volem els skaters. L’altre dia vaig estar a 
punt de ser atropellada una altra vegada amb uns skaters que van girar perquè jo 
estava allà a la Caixa, davant de la Biblioteca de Catalunya, la cantonada la van girar a 
tota hòstia i per poc se m’emporten per davant. Hi han fissures de «cadera», hi han 
fractures de «cadera». I la pròxima vegada que jo tingui un traumatisme us acusaré 
tots vosaltres perquè esteu avisats que hi han traumatismes constantment dels veïns 
per culpa dels skaters i no esteu fent res. I estem patint un soroll, eh?, que ens està 
fent perdre deu anys de vida, perquè això està documentat en l’OMS, que us ho 
passaré per registre, us passaré tots els documents, les guies de bones pràctiques de 
l’OMS respecte als sorolls, que no es compleix, i les guies de bones pràctiques de 
l’OMS respecte a les conseqüències sobre la salut. 

I, després, tercer, tema patrimoni, és un tema que haurem de tractar... 

La presidenta li comunica que, si us plau, ha d’anar acabant.   

La Sra. Bertila Ysamat Marfà 

...es cataloga i es descataloga, perquè la Casa de la Misericòrdia estava catalogada i 
es va descatalogar, i formava un conjunt històric, eh?, un conjunt historicoartístic i us 
llegiu els reglaments de l’ICOMOS i la Carta de Venècia de l’ICOMOS sobre protecció 
de patrimoni històric, i us faré passar també per registre. 

I, tres, les Rambles, em vaig «enterar» que ara unificaran totes les «faroles» i totes les 
«faroles» antigues de ferro desapareixen. I, després, la Rambla és patrimoni històric. I 
jo pensava que la restauració es faria seguint la història de les Rambles i deixa de ser 
un bulevard i passa a ser una zona «peatonal» totalment anodina que perd el seu 
caràcter històric. 

La presidenta insisteix que ha d’acabar la intervenció.    

La Sra. Bertila Ysamat Marfà 

La Rambla és patrimoni històric. 

La presidenta finalitza la intervenció de la senyora Ysamat. Apunta que, a més, 
intervenia en referència al punt sobre el soroll i que en la propera Audiència Pública 
tindrà l’oportunitat i més temps per compartir totes les queixes i reflexions que vulgui.   

6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans en què: 
• atès que en la passada Comissió Consultiva de Benestar, Acció Social i 

Ciutadania es va debatre sobre el «comerç d’origen divers» i no es van 
donar respostes clares sobre la seva problemàtica; 

• atès que hi ha queixes d’aquests comerciants sobre les diferents 
normatives i tràmits que han de realitzar amb les administracions 
públiques, 
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exigim al Govern Municipal un compromís ferm per ajudar el comerç d’origen 
divers i acompanyar-lo en els diferents tràmits amb les administracions. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, hem parlat del comerç de Via Laietana, ara parlem del 
compromís que necessita el comerç d’origen divers i acompanyar aquests comerços a 
fer tots els tràmits de l’Administració, i és això el que li demanem al Govern municipal. 

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

El Sr. David Pequeño Gutiérrez  

Sí, bueno, he de decir que aceptamos el prec y agradecemos al Grupo Municipal de 
Ciudadanos que se sume a la política que venimos desarrollando desde el Gobierno 
del Distrito desde el mandato pasado. Bueno, simplemente recordar que en el 2018 se 
aprobó un plan de dinamización comercial que ya contenía como uno de sus 
elementos clave en relación con el comercio de origen diverso trabajar campañas de 
sensibilización e información en relación con normativas que afectan al comercio. 
Desde entonces hemos venido ampliando nuestros esfuerzos para trabajar codo con 
codo con los comercios de origen diverso. Y, en este sentido, reforzamos nuestro 
compromiso con la aprobación del PDE, del nuevo PDE, donde hemos destacado 
como línea de acción la promoción de la implicación de estos comerciantes en la vida 
comunitaria y en las acciones y ejes comerciales, y además en la reciente mesura de 
govern del Plan de interculturalidad de 2022-2025 extendemos este compromiso con 
el comercio de origen diverso con varias líneas de acción, como la elaboración del 
diagnóstico de las dificultades de acceso de las personas vinculadas a los comercios 
de origen cultural diverso para acceder a la promoción económica, propuestas de 
mejoras, incluir a la comunidad comercial como agentes claves en los procesos de 
coproducción y de participación o incorporarlos en proyectos como el CASBA (comerç 
amic sense barreres). 

Y de este compromiso que venimos desarrollando desde hace casi cinco años nace el 
proyecto que se comentó en la Comisión Consultiva de apoyo y acompañamiento. Y 
esperamos que todas estas acciones previstas nos ayuden a ir consiguiendo este 
objetivo, que creo que compartimos todos los grupos representados en este distrito.   

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Entiendo que ha votado a favor del ruego que le hemos pedido…  

El Sr. David Pequeño Gutiérrez  

Lo primero que he dicho, pero no se me ha oído por el micrófono. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Remarcar que no es que me sume a ustedes, es una demanda que llevo haciendo 
desde el mandato pasado y desde este mandato con bastante insistencia. La verdad 
es que a lo largo de las reuniones que hemos podido tener con los diferentes 
comerciantes —comerciantes—, no solo entidades, que a veces olvidan esa parte de 
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que muchos comercios no están asociados a entidades ni a ejes comerciales, y aquí 
es donde ustedes fallan. 

Tal como les he dicho antes, y no he tenido la ocasión de recordarlo, yo les pediría 
que actualizaran el listado de entidades comerciales que hay en el distrito, porque 
olvidan que hay muchas entidades que son vecinos y comerciantes que van de la 
mano. Y hay muchas veces que ustedes no se reúnen con ellos porque consideran 
que son solo asociaciones de vecinos. 

Decirme que se están haciendo muchas entrevistas, muchos proyectos, está muy 
bien, pero no solo hay que hacer proyectos y diagnósticos, sino acciones concretas y 
específicas y sobre todo ayudar en los trámites, porque si un cartel tú lo pones en 
urdu, en tagalo o en el idioma que sea necesario, en la Administración tiene que haber 
una persona que hable esos idiomas para facilitar la comprensión y el 
acompañamiento. 

No hablaremos de las condiciones laborales que tienen los mediadores y los 
intérpretes en esta casa porque ya lo hemos denunciado en varias reuniones, que 
están a media jornada cuando están trabajando jornada entera, con lo cual ustedes 
hablan mucho de ocupación de calidad, pero aquí se les olvida. 

Decir que el punto de asesoramiento está haciendo muy buen trabajo, sí, está 
haciendo muy buen trabajo, no está llegando a todos los sitios, y es responsabilidad 
de ustedes priorizar aquellos espacios que son más necesarios y no solo hablar del 
Gótico sur, como le he comentado anteriormente. 

Creo que el compromiso es de todos los grupos municipales, pero en estos momentos 
quien gobierna en la ciudad son dos: PSC y Barcelona en Comú, y a veces considero 
que no hacen las acciones concretas ni específicas ni debatidas con ellos, porque 
muchas veces las propuestas se debaten. Yo, por ejemplo, las propuestas que traigo 
al Pleno las debato con aquellas personas más o menos que se puedan trabajar 
conjuntamente, porque es parte de mi trabajo. 

Y, simplemente, reconocer que no es que vaya de su lado, sino que lo he pedido 
mucho antes de que ustedes se pusieran a trabajar. 

La presidenta dona de nou la paraula al conseller Pequeño. 

El Sr. David Pequeño Gutiérrez 

No, simplemente, dar tres datos. Desde que se puso en marcha este proyecto de 
acompañamiento, más de 200 visitas, 115 entrevistas, 51 comercios que han 
solicitado un asesoramiento urgente y que se ha atendido y 14 comercios concretos 
que participan en el programa «Comercio a punto».  

La presidenta informa que aquest prec ha estat acceptat.  

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de JxCat en què: 
• atès que ben aviat s’haurà d’implementar la campanya d’estiu dels cossos 

de seguretat i prevenció de Barcelona; 
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• atès que queda palès que després de la pandèmia han canviat les 
problemàtiques de convivència i seguretat a l’espai públic, tal com ja va 
ocórrer l’any passat, 

demanem al Govern municipal del Districte el següent: 
 • que al proper Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella se’ns presenti 

dins l’informe del regidor la informació que faci referència sobre com es 
desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció 
del Districte, en què constin els recursos ordinaris i extraordinaris dels 
quals es disposarà per evitar episodis d’incivisme, els efectius policials 
amb els quals es pretén comptar, els punts del districte on es reforçarà la 
presència policial, l’operatiu de platges, així com del nombre d’agents 
cívics que reforçaran el servei i la seva distribució per barris, 

 • que en el Consell Plenari de l’octubre del 2022 se’ns presenti un informe 
complet avaluatiu, quantitatiu i qualitatiu sobre l’estiu 2022 al districte de 
Ciutat Vella.  

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Abans de tot, avisar la secretària jurídica que hem arribat a un 
acord de transacció d’aquest prec entre Govern i el meu grup, llavors, realitzaré in 
voce, en el qual on demanàvem l’informe complet en el plenari d’octubre del 2022 hem 
acordat que sigui en el Consell Plenari del desembre del 2022. 

Aclarit aquest punt, bé, ens trobem a les portes de l’estiu, les queixes veïnals van en 
augment i no veiem una evolució favorable en matèria de seguretat i prevenció en el 
nostre districte. Vagi per endavant que des del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
agraïm la feina ingent que realitzen els cossos de seguretat al nostre districte, però la 
percepció d’inseguretat del veïnat no ve donada pel servei. I aquí discrepo del que ha 
dit el regidor en el seu informe, la percepció d’inseguretat ve donada per les polítiques 
públiques en matèria de prevenció i seguretat, les quals no són pertinents. Si ens 
enquadrem en el baròmetre municipal, podem extreure algunes dades per fer-nos 
reflexionar. El problema més greu al baròmetre del desembre del 2021 és la 
inseguretat, amb un 20,8%, xifra només superada pel baròmetre del desembre del 
2019, on arribava a un 29,1%. Des de l’any 2015 sempre és més alta la xifra en 
referència a la inseguretat en el baròmetre publicat al desembre que en el baròmetre 
publicat al juny, excepte l’any pandèmic. 

Amb això, què us vull dir? Res que no sapigueu, que tenim un problema d’inseguretat 
greu, que cal invertir més i millor en polítiques públiques de prevenció i seguretat. I és 
per això que demanem que en el Consell Plenari del juliol dins l’informe del regidor 
se’ns relati el desenvolupament de la campanya d’estiu amb tots aquells serveis 
ordinaris i extraordinaris que han servit per pal·liar les molèsties veïnals, la protecció 
dels ciutadans i visitants i el gaudi de l’espai públic lliure d’activitats que generin 
conflictes i il·legalitats. Més enllà de l’anàlisi de les dades relatives als fets delictius a 
Ciutat Vella, que agraïm, que ja que a les últimes taules de seguretat i prevenció no 
se’ns facilitava aquest tipus d’indicadors, agraïm que les posin en l’informe de regidor.  



Districte de Ciutat Vella 

 

 

I en aquest mateix prec us demanem un informe complet avaluatiu, quantitatiu i 
qualitatiu sobre l’estiu del 2022, ja que és el problema més greu que té la ciutadania, 
per compromís amb les veïnes i veïns, hem d’exigir feina i rigor al Govern municipal. 

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

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Gràcies, presidenta. Primer, agrair la transacció a la consellera Chacón. Acceptem el 
prec, evidentment, donat que, en part, la informació que ens demana és una nova 
explicació de la informació que ja hem compartit en els consells de barri i, bé, des 
d’aquí reiterar que és una feina que ja estem fent i que potser tenim mancances en 
altres temes, això, repeteixo una mica el discurs anterior, però crec que no en 
qüestions de transparència i accessibilitat a la informació de l’acció de govern. 

D’altra banda, d’acord amb la transacció, ens comprometem a portar l’informe en 
relació amb les conclusions dels fets que es donin durant aquest estiu, que 
pràcticament ja ha començat, si no ha començat.   

La presidenta informa que aquest prec ha estat acceptat. 

8.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat en què:  
 • atès que els jardins Rubió i Lluch actualment pateixen un greuge 

d’inseguretat i incivisme; 
 • atès que en el recinte anomenat anteriorment conviuen diverses 

institucions, administracions, entitats i agents privats; 
 • atès que gaudir d’un espai públic net i segur és un dret que tenim tots els 

ciutadans; 
 • atès que els jardins Rubió i Lluch tenen un potencial absolut per 

desplegar el Pla de joc a l’espai públic, si no estiguessin instaurades 
certes dinàmiques negatives, 

instem el Govern municipal a la creació d’unes sessions de treball on els 
diferents actors públics, institucionals i privats que són presents en la 
delimitació territorial dels jardins Rubió i Lluch exposin i defineixin una sèrie 
de mesures per revertir aquestes dinàmiques d’incivisme i d’inseguretat, i es 
concretin un seguit d’activitats transitòries i permanents que convidin al 
gaudí de l’espai públic per a infants i gent gran. 

La presidenta dona la paraula a la consellera Chacón. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Abans de tot, m’agradaria llegir-vos dues ressenyes que he extret 
d’una pàgina on es parla dels llocs més bonics de Barcelona, una pàgina pensada per 
als barcelonins, ja que majoritàriament «postegen» veïns i veïnes de la ciutat. Juny del 
2016: «Aquests petits jardins estan situats dins del que va ser l’Hospital de la Santa 
Creu, en el barri del Raval, el que menys t’imagines en entrar al recinte és que et 
trobaràs aquests petits jardins on veus la gent a l’ombra descansant, llegint o 
simplement xerrant. Té una petita font central que està constantment en funcionament, 
per la qual cosa el so de l’aigua et relaxa encara més.» Novembre del 2021: «Sortim 
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del mercat de la Boqueria per enrere amb la intenció de recórrer el barri, arribem de 
casualitat a una entrada amb graons bastant descurats i una mica bruts i amb l’aire 
d’abandó. Trobem a l’interior unes galeries i uns jardins, però, més enllà de la seva 
vellesa i aspecte d’antic, ens va donar desconfiança la solitud i gent que no sabíem 
molt bé què estaven fent, i millor no saber.» 

Aquestes dues ressenyes és tan sols una petita mostra, podríem ampliar molt més, 
però crec que tots els que avui som aquí som conscients de la degradació que ha patit 
aquest indret amb un potencial increïble. Un lloc increïble al bell mig de la ciutat, ple 
d’institucions històriques, un espai jugable, verd, que hauria de ser pulmó per als 
infants i la gent gran del barri, i a dia d’avui és un indret insalubre, infest, malsà, 
mòrbid, pestilent, nociu... I així em podria estar hores.   

És per això que el Grup de Junts per Catalunya demana que es facin unes sessions de 
treball on estiguin representats les diverses institucions, veïns i actors privats per 
exposar i definir una sèrie de mesures que reverteixin aquestes dinàmiques negatives 
instaurades avui en dia als jardins de Rubió i Lluch. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. Des de fa dos mesos es va portar a terme una reunió amb la 
Gerència de Biblioteques on es va tractar la situació, i arran d’aquesta coordinació es 
va incorporar les direccions de les biblioteques a les taules de prevenció i seguretat. 

També s’ha reforçat la coordinació amb l’equip de policia de barri amb les biblioteques 
i la resta d’actors de l’espai. Els jardins de Rubió i Lluch són un espai del qual es fa 
seguiment en les diverses taules tècniques del Districte. I durant aquests mesos s’han 
ajustat els dispositius de Guàrdia Urbana i neteja, tant per separat com els dispositius 
d’intervenció conjunta. Durant els últims dos mesos s’ha realitzat reunions per treballar 
l’abordatge de la situació amb les biblioteques. Es manté també una relació i 
coordinació fluida amb l’entitat Diàlegs de Dona. I ens comprometem a trobar-nos amb 
La Perla 21 per valorar la situació i treballar la possibilitat que les seves activitats 
obertes puguin tenir presència a l’espai. 

En paral·lel, durant l’últim mes, s’han incorporat diverses activitats de dinamització, un 
punt de lectura dimarts a la tarda, un contacontes mensual i un servei de ludoteca per 
a infants i famílies. Alhora, s’està treballant per recuperar i impulsar activitats veïnals i 
comunitàries a l’espai com el sopar de fi de curs de l’Escola Massana. 

Per tant, ens comprometem a fer el que ja estem fent. Per això acceptem el prec.  

Totes aquestes activitats, agents i equips de dinamització es coordinen amb l’equip de 
salut del CRD de Robador, així que és una zona prioritària per a l’actuació preventiva 
dels equips de veïnatge i Guàrdia Urbana. 

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

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Doncs, agrair al Govern municipal l’acceptació del prec i demanar-los que també 
mantinguin diàleg amb l’Institut d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Farmàcia i la 
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Reial Acadèmia de Medicina, que no sé si tenen relació o no perquè no han estat 
anomenades ara mateix. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Continuarem treballant per millorar l’espai. Gràcies. 

La presidenta comunica que aquest prec ha estat acceptat. 

c) Preguntes 

9. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de Ciutadans: 
• Atès que en els jardins de Sant Pau del Camp s’estan produint diferents 

incidents, sobretot a certes hores de la nit; 
• Atès que en aquests mateixos jardins està prevista la realització de 

diferents millores, 
quines mesures té previst implementar el Govern Municipal per a millorar la 
seguretat en els jardins de Sant Pau del Camp? 

La presidenta precisa que el temps d’intervenció és de dos minuts. A continuació, 
dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Gracias, presidenta. En Jardins de Sant Pau del Camp se están produciendo 
molestias, inseguridad, diferentes incidencias, sobre todo a ciertas horas de la noche. 
A pesar de cerrar, por la noche hay gente, entran y salen. Quizás no se cierra bien. Y 
esto produce molestias a los vecinos de alrededor. 

Preguntamos al Gobierno cuáles mesures tienen previstas a implementar para mejorar 
la seguridad de Jardins de Sant Pau del Camp. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula al Govern.  

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Gràcies, presidenta. En coordinació amb la detecció dels equips de veïnatge i els 
tècnics de barri —tècnica de barri, en aquest cas—, s’han recollit queixes veïnals en 
relació amb certes dinàmiques, algunes d’aquestes les que comentes, i s’han treballat 
a la Taula d’Espai Públic amb la resta d’equips i Guàrdia Urbana. A partir d’això, s’han 
portat a terme o es porten a terme actualment controls a l’espai i intervencions 
preventives planificades en relació amb la venda de substàncies en petites quantitats, 
la prevenció de possibles fets il·lícits penals i altres dinàmiques que, puntualment, es 
donen en aquella zona. També es realitza l’operació Diana en algunes zones de 
l’espai als matins, com ja és conegut també, per intentar facilitar la no consolidació 
d’algunes dinàmiques. 

A part d’això, es van instal·lar també uns punts de llum a la zona que es va remodelar 
en la fase 1 de tot el projecte d’urbanització, que és la zona més esportiva del punt 
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TRAC, i en aquesta segona tongada de passejades encara queda alguna possible 
mesura o ajust a fer en aquest sentit. 

Durant l’últim any s’ha conformat també la Taula de Sant Pau, en aquesta taula 
participa el CEM Can Ricart, Impulsem, el Conservatori del Liceu, Xamfrà, la Nau 
Itinerant, l’Església de Sant Pau, l’equip de dinamització de veïnatge, la tècnica de 
barri i s’està treballant també per incorporar l’Escola Collaso i la Sala Barts. L’objectiu 
principal és dinamitzar l’espai, evidentment no a la nit, però sí durant el dia, per 
aconseguir que no s’hi donin certes dinàmiques excloents i afavorir l’ús del parc per 
part del veïnat. La taula també ha estat molt present en el procés de reforma del parc i, 
en relació amb aquesta reforma, després de l’estiu s’executarà la fase 2, de millores 
dels jardins, que se centra en l’adequació de la franja superior del parc per incrementar 
el verd urbà i generar un mirador sobre Sant Pau del Camp. A la vegada també s’està 
redactant la fase 3, que incrementa l’espai de joc i planteja la creació d’un petit espai 
escènic, com va demanar aquesta taula que us he explicat que s’ha creat aquest any, 
per poder facilitar les activitats culturals. 

La presidenta dona de nou la paraula al conseller de Ciutadans. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Gracias. Sí, sí, está muy bien, ¿no? Pero el cierre del jardín de la noche es una cosa y 
del día es la otra. Así que lo deben cerrar bien, ¿no?, porque no sabemos cómo entran 
y salen, después de cerrar el jardín la gente entra y sale. Pues eso deben vigilar 
también para que una vez que está cerrado es decir que está cerrado. 

Gracias.  

d) Seguiment de proposicions 

e) Seguiment de precs 

10. Seguiment de prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal 
d’ERC acceptat pel Govern del Districte de Ciutat Vella en el plenari del dia 
12 de desembre de 2019 amb el següent contingut:  
«Ateses les reiterades queixes dels veïns i veïnes que viuen en habitatges 
de propietat municipal al districte i atesa la degradació dels espais comuns 
d’aquests habitatges de propietat municipal, que el Govern del Districte 
prengui les mesures pertinents per tal de garantir una bona gestió i un bon 
ús i manteniment dels espais comuns dels habitatges de propietat municipal 
al districte de Ciutat Vella.» 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, per un temps de dos minuts. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Gràcies, presidenta. Han passat dos anys i sis mesos d’ençà que en el darrer plenari 
de desembre del 2019 —sí, heu sentit bé, 2019— s’aprovés que el Districte havia de 
fer-se responsable del bon ús i manteniment de les zones comuns de les finques 
municipals. Malgrat això, torno a repetir, dos anys i sis mesos, segons sembla vostès 
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encara no s’han adonat. S’omplen la boca del parc d’habitatge de públic que estan 
generant, però el que vostès estan fent és sobrealimentar-lo, ja que no són capaços de 
tenir-lo en condicions òptimes. Fa dos anys i dos mesos des de l’incendi del quadre 
elèctric general de Lancaster, 9-11; els veïns i veïnes continuen vivint amb un 
generador de llum temporal, que a aquest pas li haurem de canviar el nom per dir-li 
permanent. Aquests mateixos veïns són els que han de conviure amb fuites fecals que 
afloren assíduament a la finca.  

També ha passat un any i sis mesos des del gener del 2021, no sé si us resulta 
familiar la data, però als veïns de Robador, 21 segur que sí, perquè encara esperen 
que es reparin les seqüeles de l’incendi que es va produir el 8 de gener del 2021. 

Fa gairebé cinc mesos de l’incendi que va obligar les famílies de Nou de la Rambla, 
39-43, que van marxar de casa seva a passar el darrer dia de l’any en alguns casos a 
l’hospital per inhalacions de fums. 265.000 euros malgastats en una obra per resoldre 
un fet que mai hauria hagut de passar, un fet fruit de la seva irresponsabilitat. 

El cas de Sant Pau, 55, on es publicita de manera fragant un narcopís i vostès són 
incapaços de fer-hi res. Om, 7-9, la finca municipal més conflictiva del Raval i que 
vostès sembla que han abandonat a la seva sort esperant-se llevar-se un matí per 
trobar-se premsa i una notícia que els faci avergonyir de la vostra mala gestió. És 
inadmissible. 

Gràcies.   

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Gràcies, presidenta. Bé, incorporem dades d’habitatge cada informe de Regidoria, bé 
ho saben. Aquest any es portarà a terme la rehabilitació de set finques: Botella, 16; 
Nou de la Rambla, 39, que ja s’ha realitzat i encara s’estan realitzant algunes 
adequacions; Hospital, 116, és imminent; Comte de Santa Clara, 80; Robador, 33; 
Lancaster, 7-9-11, que encara estan pendent de licitació les obres, però que ja s’han 
iniciat els processos de reallotjament, com bé sabrà, i Joan de Borbó, 44. 

A part de totes aquestes finques que ja estan planificades per rehabilitar, Reina 
Amàlia, 10, la nova licitació està punt de sortir; Joan de Borbó, bé, ja ho he comentat, 
però estem a punt de rebre també el projecte de l’operadora. Properament, 
segurament, podrem també donar més detalls de la rehabilitació dels habitatges 
pendents d’Om, 3. També inclourem la transformació a futur de cinc edificis d’oficines 
al Gòtic per aconseguir més de setanta habitatges al barri. I, a part d’això, doncs, 
tenim les compres. 

Sí, el seu argument serà que, evidentment, estem omplint una bossa d’habitatges que 
no podem sostenir, etcètera. La nostra resposta és que cada dia ens hi deixem la pell 
per fer-ho. 

La presidenta dona la paraula de nou al conseller Callejo. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Mentre que, per exemple, Hospital, 99, propietat de Blackstone, sí que està en bones 
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condicions, on vosaltres teniu signat un acord. 

Gràcies.  

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Sí, podria parlar de moltes finques, eh? Tenim acords a Sant Climent, 15, a Sant 
Bartomeu, 6, a Espalter, 6, Hospital, 99, com bé has dit, Comte de Santa Clara, 80... 
Estem fent un munt d’obres subsidiàries i, evidentment, no tots els acords... Els acords 
són perquè les finques puguin arribar a estar en bon estat —puguin arribar a estar en 
bon estat. Hauries de veure els estats en què les finques estaven abans d’arribar a 
aquests acords. 

La presidenta comunica que ja han fet tots els punts previstos a l’ordre del dia, però 
que hi ha la sol·licitud de dues intervencions fora de l’ordre del dia. En aquest sentit, 
els recorda que el temps d’intervenció són dos minuts i dos minuts de resposta per 
part del regidor.  

Tot seguit, dona la paraula a la senyora Elena Martín. 

La Sra. Elena Martín (en nom de l’Antiga Massana) 

Hola, bona nit. Bé, perdoneu per les «pintes», però estem fent un holi festival a baix, 
llavors, intentava no tacar-me, però no ha sigut possible.  

A veure, jo parlo —això és una exposició, més que una pregunta, eh?— en nom de 
l’Antiga Massana. És a dir, en nom de la Xarxa d’Aliments, del Sindicat d’Habitatge del 
Raval, de la Xarxa Laboral de l’Escoleta i del Gimnàs Popular. 

Aquest dimarts passat ens vam reunir amb el Jordi Rabassa i la Natalia Martínez amb 
un sol punt a tractar: Barcelona en Comú, com a grup municipal que està davant del 
Govern del Districte de Ciutat Vella, donaria suport a la concessió de l’espai als 
col·lectius de l’antiga Massana? La seva resposta va ser que no, però que ens 
intentarien aconseguir espais alternatius on ubicar tots els col·lectius. Malauradament, 
aquesta solució no ens serveix. Per què? Per una banda, perquè el nostre projecte 
comunitari guanya efectivitat i incidència quan tots aquests col·lectius compartim el 
mateix espai. Us posem un exemple molt il·lustratiu: mentre el Sindicat d’Habitatge 
està fent la seva assemblea setmanal, l’Escoleta fa activitats de reforç escolar i de 
lleure amb les nenes i nens de les famílies que hi assisteixen. El mateix dia també 
poden agafar menjar que han reciclat les companyes de la Xarxa d’Aliments. Per altra 
banda, la configuració de l’espai d’aquest edifici, amb sales àmplies al mateix nivell de 
carrer i un pati central, afavoreix l’emmagatzematge i repartiment de menjar i la 
possibilitat de fer trobades, assemblees o tallers en un espai a l’aire lliure i en 
condicions segures d’higiene i salut. Us recordem que la pandèmia no s’ha acabat.  

I rectifiqueu-nos si ens equivoquem, però, ara per ara, al barri no hi ha cap més espai 
que compleixi aquestes característiques. 

Bé, ara s’entén millor per què lluitem per la concessió de l’antiga Massana i per què ho 
expliquem aquí al Consell. Doncs, perquè tots els grups municipals aquí representats 
treballeu per millorar la qualitat de vida del veïnat igual que nosaltres. És per això que 
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us proposem treballar plegades i unir forces perquè això pugui ser possible. És 
necessari que doneu suport a la concessió de l’antiga Massana.   

Moltes gràcies. No és cap pregunta, simplement era una exposició. 

La presidenta dona la paraula al regidor, que s’absté d’intervenir. Tot seguit, dona la 
paraula a la senyora Elisenda Pujades, que manifesta que no vol intervenir. 

El regidor 

No t’anava a contestar, Elena, perquè com que has dit que era una exposició i no una 
pregunta, però esperava que l’Elisenda sortís per, aleshores, sí que contestar. 

Efectivament, ens vam reunir, ens vam trobar, i us hem dit unes quantes coses. La 
primera, ens esteu reclamant una concessió municipal. Les concessions municipals 
estan reglades i hi ha una normativa i un protocol de com fer-les. El que us vam dir és: 
ens oferim a treballar conjuntament perquè les activitats que dueu a terme, que em 
semblen positives, es puguin fer en un local de concessió municipal. Treballem-ho 
junts. És el que vam oferir. 

I vam dir més coses. I ho he dit, eh?, ho valorem positivament, treballem 
conjuntament. Aquest és l’oferiment.  

He vist un comunicat en què hi han algunes coses que s’afirmen que nosaltres no vam 
dir. I, repeteixo, concessió municipal, protocols reglats, treballem-ho conjuntament, 
endavant. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.38 
hores. 

 
 
La secretària del Consell 

 

Vist i plau  
La presidenta 
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