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Ordre del dia 

Presentació de la proposta de conclusions del projecte de Participació Adolescent 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 15 d’octubre del 2020 

 

B) PART INFORMATIVA 

1. Despatx d’ofici 

2. Modificació del cartipàs municipal de Ciutat Vella 

3. Informe de la Regidoria 

4. Informe d’Enllumenat 

5. Mesura de govern: 

Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les escales 

de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella 

6. Donar compte de la suspensió potestativa prèvia de l’atorgament de llicències 

i/o comunicats i d’altres autoritzacions municipals dels establiments de plats 

preparats i els obradors i/o cuines industrials sense venda al públic ni 

degustació a la ciutat de Barcelona 

 

C) PART DECISÒRIA 

1. Medalles d’Honor 2021 

D) PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC 

perquè, atès que Metzineres és una entitat que du a terme la seva activitat al 

districte des de fa dos anys, i que la seva activitat està dirigida a un col·lectiu 

que sobreviu a diverses situacions de violències i vulnerabilitat, es doti de 

totes les eines i recursos necessaris a Metzineres, per tal de dur a terme la 

seva activitat i poder ampliar el nombre d'usuàries d'aquest servei. 

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

perquè, atès que la gent gran ha estat un dels col·lectius més afectats per la 

pandèmia i que Ciutat Vella té diferents espais sociosanitaris, destinats a la 

cura de la gent gran, tenint en compte que alguns són de titularitat municipal, 

atesa la nefasta gestió que s'ha fet per part de totes les administracions per 

garantir la cura de la gent gran, i el poc acompanyament que s'ha fet als 

familiars de les persones usuàries dels equipaments sociosanitaris, que el 

Districte de Ciutat Vella creï una taula de treball per abordar la situació 

actual dels equipaments sociosanitaris de gent gran del districte, on 

participin tots els agents implicats, representació de les persones i familiars 

dels equipaments, grups polítics i tècnics municipals. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat 

perquè atès que el comerç de proximitat i la restauració del Districte de 



Ciutat Vella han rebut un gran impacte negatiu amb la crisi econòmica i 

social derivada de la pandèmia de la Covid-19. Atès que les diferents 

campanyes municipals, subvencions i ajuts per acompanyar aquest sector 

han estat insuficients. Atès que el Districte de Ciutat Vella està patint 

especialment els estralls de la pandèmia, ja que ha estat un districte 

depenent econòmicament d’una activitat turística mal gestionada. Atès que 

l’eix per treballar cap a un model econòmic més resilient, creant ocupació de 

qualitat al districte, dins la Mesura de Govern “Ciutat Vella davant la crisis 

produïda per la Covid-19” necessita més concreció per a donar una resposta 

efectiva i atès que les vint-i-set mesures per a la reactivació del comerç de 

proximitat han donat una resposta relativa, però no han estat suficients per 

la reactivació econòmica del districte, que el districte de Ciutat Vella creï un 

espai de treball específic dins el Pla de Desenvolupament Econòmic per tal 

d’impulsar un projecte que englobi els següents aspectes: 

 Desenvolupament d’activitats culturals per a residents i no residents, 

on es faci divulgació de la memòria històrica i col·lectiva del districte, 

potenciant el comerç de proximitat i la restauració dins aquestes 

activitats culturals. 

 Que aquest espai sigui de participació efectiva amb les associacions 

comercials, associacions veïnals, entitats referents en cultura, 

memorials, museus, equipaments i els grups municipals del districte. 

 Dotació de pressupost econòmic concret dins el Pla de 

Desenvolupament Econòmic per aquest projecte d’iniciativa 

municipal. 

b) Precs 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès 

que Josepha Vilaret, més coneguda com “la Negreta”, i mare de família 

nombrosa, va ser una de les protagonistes dels rebomboris del pa, revolta 

popular espontània contra l’augment del preu del pa i d’altres aliments 

bàsics, que es va produir a Barcelona el 28 de febrer de 1789; Atès que, 

arran d’aquests fets, Josepha Vilaret va ser detinguda, condemnada a mort i 

executada amb 5 companys més, víctima de la defensa d’unes condicions 

de vida millors per a les classes populars barcelonines; Atès a l’arrelament 

de Josepha Vilaret en la memòria popular dels veïns i veïnes del Gòtic, com 

posa de manifest el fet que un espai social del barri fos batejat amb el seu 

sobrenom de “La Negreta”; Atès que l’any 2020, dels 4.592 carrers i espais 

públics que hi ha a Barcelona únicament 345 estan dedicats a dones, és a 

dir, un 7,5% del total; Atesa la dificultat d’obrir nous vials a Ciutat Vella i la 

importància de preservar els noms històrics de les places i carrers del 

districte pel seu valor patrimonial; Atès que fa uns anys, l’enderrocament 

d’un immoble situat a la confluència dels carrers de la Rosa i d’en 

Carabassa va donar lloc a un nou espai públic, que és utilitzat amb 

freqüència pel veïnat i que encara no té nom, que el Govern del Districte de 

Ciutat Vella elevi a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, 

durant la propera reunió d’aquest òrgan, la proposta de donar el nom de 

Placeta de Josepha Vilaret, la Negreta, a l’espai públic resultant de 

l’enderrocament d’un immoble situat a la confluència dels carrers de la Rosa 

i d’en Carabassa. 



5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès 

el tancament de dues llars d’infants al Districte de Ciutat Vella, i que totes 

dues afecten, potencialment, al barri de la Barceloneta, i atès que només hi 

ha una alternativa possible al barri de la Barceloneta per a l’escolarització de 

la primera infància, que el govern del Districte de Ciutat Vella dugui a terme 

un estudi de les necessitats de les famílies per a l'escolarització de la 

primera infància, i s'implanti de manera urgent una alternativa 

d’escolarització per aquests infants de 0 a 3 anys de proximitat. 

6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, 

atès que la plaça Pere Coromines i la plaça Pieyre de Mandiargue són un 

espai públic situat a prop del CUAP Pere Camps, i atesa la crisi sanitària 

que vivim, s'hauria de tenir una atenció especial amb les zones properes a 

espais sanitaris i mantenir-se el més desinfectats possible, per això, cal que 

el Districte de Ciutat Vella realitzi una desinfecció diària de la Plaça Pere 

Coromines i Plaça Pieyre de Mandiargue, i que tots els serveis municipals 

posin una especial atenció per reduir la brutícia, el soroll i evitar que aquesta 

plaça sigui un espai sobreocupat. 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, 

atès que actualment s'han fet unes sessions participatives per pacificar el 

Barri del Raval, i que aquestes sessions no han comptat amb les persones 

més afectades pels canvis de mobilitat, que el Govern Municipal paralitzi, de 

moment, els canvis de mobilitat en el Raval fins que es faci una participació 

real de tots els agents implicats en el barri. 

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè atès 

que, la Ronda Sant Antoni és un ecotò, definit pels barris del Raval i de Sant 

Antoni, un espai on dues realitats socials, econòmiques i urbanístiques 

conflueixen i conviuen; Atès que aquest indret és un emplaçament conflictiu, 

on conviuen segregadament i de manera mes o menys normalitzada 

diferents grups socials, per tant ens trobem amb certa manca de cohesió 

social; Atès que l’espai públic és el qui en teoria hauria d’absorbir i llimar 

totes aquestes diferències, degudament acompanyat de polítiques 

municipals d’educació, ocupació de la via pública i convivència entre d’altres. 

Que el Govern Municipal ideï un pla d’actuació integral per abordar la 

problemàtica social i l’ocupació de l’espai públic a la llosa de la Ronda de 

Sant Antoni. 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, 

atès que les projeccions del canvi climàtic suposen un augment de la 

temperatura, escassetat d’aigua, pèrdua de platges, un increment del 17% 

en la intensitat de la pluja, provocant un increment de les inundacions, atès 

que la mesura urgent del Pla Especial Urbanístic de col·lectors i dipòsits, 

inclosos al Pla Directori de la Xarxa de Sanejament de Barcelona, i de la 

tercera fase de l’eix drenant de l’Avinguda del Paral·lel i el Carrer de Vilà i 

Vilà, amb l’objectiu de protegir els barris del Raval, Poble Sec i Sant Antoni, 

no millora la situació actual d’inundabilitat al barri del Raval, en la zona sud, 

que el Govern Municipal faci les gestions oportunes per millorar el Pla 

Director Integral de Sanejament de Barcelona, en allò que afecta a les 

previsions d’inundacions al Raval sud, prioritzant l’estudi i les futures obres 

als embornals del carrer de les Flors i del carrer Pintor Fortuny, en el tram 

entre carrer Doctor Dou i Àngels, ja que amb poca pluja es produeixen tolls 



d’aigua i inundacions als pàrquings de la zona i baixos. 

c) Preguntes 

d) Seguiment de proposicions 

e) Seguiment de precs 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

Desenvolupament de la sessió  

 

La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. Abans d’entrar en el debat dels 

punts de l’ordre del dia recorda alguns aspectes tècnics i legals per al bon 

desenvolupament de la sessió. 

Presentació de la proposta de conclusions del projecte de Participació 

Adolescent 

La presidenta anuncia que el procés participatiu de la ciutadania adolescent enceta la 

primera edició amb una presentació que faran els alumnes de l’Escola de Sant Felip 

Neri, de Ciutat Vella. Aquests alumnes han triat com a tema transformador i 

d’experiència de vida l’espai públic dels adolescents del districte i, en nom seu, 

intervindran els alumnes Abbas Sheikh i Paula Salmeron, als quals dona la paraula. 

La Sra. Paula Salmeron 

Hola, som l’Abbas Sheikh i jo, la Paula, i venim del procés participatiu de la ciutadania 

adolescent de Barcelona. Venim del districte 1, de Sant Felip Neri, i som els 

representants del grup-classe de tercer d’ESO. 

El Sr. Abbas Sheikh 

Durant el trajecte del pla d’ús hem estat treballant en molts temes sobre la ciutat de 

Barcelona i entre ells hem trobat moltes inquietuds, com per exemple molts espais o 

llocs abandonats, massa cotxes, policia prepotent... 

La Sra. Paula Salmeron 

...poques zones verdes, falta de policia de nit, brutícia als carrers. 

El Sr. Abbas Sheikh 

I hem acabat concloent que generalment hauríem de parlar sobre la qualitat de l’espai 

públic. 

La Sra. Paula Salmeron 

De l’espai públic amb qualitat ens hem volgut centrar més en el tema del transport 

públic. I d’aquest tema hem desenvolupat la qualitat, la seguretat i el transport públic 

assequible. 



El Sr. Abbas Sheikh 

Amb tot això hem anat recollint diferents propostes de millora: seguretat als 

aparcaments de bicicletes, abaixar el preu del metro i vida i un transport assequible. 

Comencem amb la seguretat en els aparcaments de bicicletes. L’objectiu és millorar 

les zones d’aparcament per a bicicletes privades, conscienciar tant l’ajuntament com la 

gent del carrer. Això ho podríem representar en una pantalla o pòster a les zones del 

[inintel·ligible #] per explicar la història i alertar possibles persones que vulguin aparcar la 

seva bicicleta. 

La Sra. Paula Salmeron 

Abaixar el preu del metro. Amb aquesta acció hem volgut desenvolupar [inintel·ligible #] i 

targetes, per reduir despesa i contaminar menys. Amb això també volem abaixar el 

preu de les targetes i tenir més seguretat en el transport públic, amb la finalitat que la 

gent deixi d’utilitzar el transport privat i la contaminació es redueixi. 

De totes les accions presentades, n’hem desenvolupat dues, que són les que 

presentarem per ser executades. 

El Sr. Abbas Sheikh 

Una de les accions finals ha sigut fer un vídeo de conscienciació del transport públic, 

per a nosaltres, per als adolescents, per les nostres idees i necessitats davant el 

transport públic. En aquest vídeo traurem la nostra mascota, el nostre personatge, que 

es dirà Dharma, parodiant  la Dharma el sistema metropolità de Barcelona. La Dharma 

serà qui mostrarà i ensenyarà les nostres necessitats i idees davant el transport públic. 

La Sra. Paula Salmeron 

I a més a més, per concloure, hem dissenyat tots els tiquets que posarem arreu de la 

ciutat de Barcelona perquè es pugui visualitzar tota la nostra idea molt bé. I, finalment, 

per presentar aquestes accions hem volgut desenvolupar un formulari, en el qual... 

El Sr. Abbas Sheikh 

...recollirem les dades obtingudes i les aplicarem al nostre vídeo, i després recollirem 

les frases que més ens agradin per dissenyar els nostres [inintel·ligible #]. 

La Sra. Paula Salmeron 

Esperem una resposta de l’ajuntament a aquestes dues accions concretes que us hem 

presentat. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Abbas Sheikh 

I amb tot això, agraïm a tots els companys i companyes, professors i professores, 

organitzacions organitzadores..., que ens han ajudat a formular el nostre projecte. Amb 

tot això, també al nostre càmera, que ha estat aquí durant una hora i mitja [inintel·ligible #] 

per tal de gravar-nos. 



Moltes gràcies. 

La presidenta dona la paraula al regidor del districte. 

El regidor 

Bé, Abbas i Paula i tota la resta de joves que heu participat..., moltes gràcies per la 

vostra feina i moltes gràcies per pensar, reflexionar sobre el barri, i en aquest cas 

també sobre el transport públic. Sens dubte la mirada dels adolescents, la mirada de 

les adolescents és una mirada que hem d’incorporar en el disseny de l’espai públic, 

una mirada que hem d’incorporar en la vida quotidiana dels nostres barris, i que sovint 

ha estat molt menystinguda. I penso que també amb pandèmia ha sigut un dels 

col·lectius, heu sigut un dels col·lectius, els adolescents, que heu estat més oblidats. 

Per tant, sens dubte hem de tenir un transport públic el més segur possible i seguirem 

amb atenció..., i la veritat és que, doncs, acabarem de veure els vostres projectes. 

Esperem veure’ns, allò, físicament, de veritat, properament per desenvolupar-los i que 

ens els pugueu explicar. A partir d’aquí, doncs, benvinguda, Dharma, i esperem poder 

seguir col·laborant i treballant junts. 

Moltes gràcies a tots i totes. 

La presidenta dona la paraula als portaveus dels grups municipals. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, des d’Esquerra Republicana volem donar les gràcies a tots els alumnes de Sant 

Felip Neri, de tercer d’ESO. Haig de dir que no em sorprenen gens les bones 

conclusions que heu tret, perquè el jovent d’aquesta ciutat és capaç de tot el que es 

proposi. I també dir que, vistos els resultats i les conclusions d’aquest procés 

participatiu, que com he dit abans són espectaculars, queda demostrat que el jovent 

del nostre districte i de la ciutat té molt a dir i a aportar. 

Esperem que aquesta feina no hagi sigut en va i que realment sigui un primer pas 

perquè l’ajuntament escolti més els joves de totes les maneres possibles, ja sigui amb 

un plenari o ja sigui amb la iniciativa que vam portar Esquerra demanant un procés 

participatiu per a tots els joves de la ciutat, que tocaran diversos temes. I esperem que 

sigui el següent pas per aconseguir una ciutat més pensada per als joves i per a les 

joves, i sobretot que es pensi en nosaltres, en els joves, quan es duguin a terme 

projectes que ens afecten el present o ens poden afectar en un futur. 

Però, de nou, moltíssimes felicitats als alumnes de Sant Felip Neri per la feinada que 

heu fet, i són propostes i accions súper súper supervàlides i idònies, que espero que 

es puguin dur a terme d’aquí poc. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, em sumo a les paraules que han dit el regidor i la consellera 

d’Esquerra Republicana. Ara, inclús la feina que feu jo crec que tots els dies de l’any i 

no només en aquest projecte..., crec que vosaltres formeu part del districte, de la 

ciutat, i és tan vàlid com qualsevol altre que pugueu donar la vostra opinió, i no només 

que quedi una opinió, sinó que es pugui treballar en aquestes propostes, que tan 



importants són per a vosaltres i que en el fons també voleu que el districte, que Ciutat 

Vella, que Barcelona estigui en el millor lloc, que pugueu gaudir de l’espai públic, del 

transport públic, amb unes condicions òptimes. 

La veritat és que estic molt contenta de poder veure les conclusions d’aquest projecte, 

un projecte que quan es fa a Casa Gran i quan es fan les audiències de joves és molt 

important que tots els regidors i partits polítics hi participem, no només per escoltar-

vos, sinó per fer nostres les vostres peticions. Aquí us animo a seguir lluitant per 

aquestes propostes, per seguir participant, i sobretot no oblideu que els representants 

que estem aquí a la taula estem per defensar-vos, per estar acompanyant-vos. 

I no només donar les gràcies a les dues persones que heu fet el vídeo, al càmera, crec 

que tota l’escola i totes les escoles del districte estan molt pendents de tot el que pugui 

passar a Ciutat Vella. Així que us emplaço que ens pugueu conèixer personalment en 

plenaris, en comissions, però també que vingueu al districte a participar i que ens 

conegueu, i que també conegueu les empreses municipals, els consorcis i com 

funciona la institució, perquè crec que és molt important que sapigueu com es prenen 

les decisions i quin posicionament tenim els partits polítics envers les vostres 

propostes i totes les propostes que surtin per millorar la ciutadania i la ciutat. 

Així que moltíssimes gràcies. I us animo que vingueu i que ens conegueu. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Gràcies, presidenta. Primer de tot, sumar-me a tots els elogis que ha fet el consistori a 

aquests joves. Escoltar joves de l’edat del meu fill petit, doncs, porta implícit un cert 

vertigen de vegades, però alhora una gran il·lusió de veure que tenim un futur darrere 

nostre. Llàstima de l’acústica del moment i de la sala, perquè no sempre tenim el plaer 

d’escoltar els joves i els adolescents participant de la política municipal i parlant de 

temes d’interès que ens ocupen a totes. 

Agrair, principalment, sobretot la participació dels joves i les joves de Ciutat Vella per 

fomentar una infància i una adolescència activa i, el més important, amb la capacitat 

de decisió. 

La presidenta s’uneix a les felicitacions que han fet els intervinents anteriors. Troba 

molt gratificant sentir la veu dels joves d’avui, que són els adults del futur, i observar 

que participen en la vida de la ciutat. Dona les gràcies, doncs, al alumnes que han 

participat en aquest projecte i als seus portaveus per la presentació que n’han fet. 

A) Aprovació de l’acta de les sessions extraordinària i ordinària del 18 de març 

del 2021 

S’aprova l’acta per unanimitat. 

B) PART INFORMATIVA 

1. Despatx d’ofici 

La presidenta demana si algú vol fer-hi cap observació. 

  



2. Modificació del cartipàs municipal de Ciutat Vella 

La presidenta dona la paraula a la consellera Sra. Natalia Martínez Rodríguez perquè 

faci l’exposició d’aquest punt. 

La Sra. La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Sí, només notificar el canvi que s’introdueix en aquest cartipàs, que és un canvi de 

responsabilitats de la Presidència Delegada del Consell Escolar. Surt la consellera 

Patricia Martínez Álvarez i entra en aquest rol el conseller Andrés Pérez Conte. La 

resta de càrrecs i de distribució del cartipàs queda igual. 

3. Informe de la Regidoria 

La presidenta recorda els temps d’intervenció: divuit minuts per al regidor i nou minuts 

per als portaveus de la resta de grups. Tot seguit, dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bé, doncs, bona tarda a tots i a totes. Ens tornem a trobar en aquesta situació 

excepcional, ens tornem a trobar a la xarxa, no ens podem trobar tots físicament, però 

és cert que ja anem cap a una etapa de desescalada de la pandèmia, quelcom que és 

molt positiu, també ho és en les mostres de risc, i que tanmateix ens aboca a una sèrie 

de reptes, els quals els haurem d’afrontar col·lectivament, amb un impuls públic 

evident, que ha de ser motor, perquè és imprescindible. I en aquest sentit, doncs, 

m’hauria agradat..., em vaig il·lusionar pensant que el nou Govern de la Generalitat 

tindria per objectiu posar el centre a les persones i la reactivació de les vides de 

tothom, amb la seva complexitat i amb la seva diversitat, però em temo que no serà 

així, amb unes àrees com salut, economia o els fons europeus en mans de la dreta. 

Crec sincerament que torna a ser una oportunitat perduda per posar al front les 

polítiques socials, el moment de crisi i apartar aquest fantasma, amb totes les seves 

accepcions de l’homo economicus, insaciable, de les nostres vides. En tot cas, tenim 

reptes i els haurem de treballar amb totes les administracions, i hem d’anar més enllà 

del districte i més enllà dels municipis. 

Alguns dels reptes que ens trobem a Ciutat Vella. N’hi ha un que és evident, que són 

les aglomeracions a l’espai públic, en places i en platges. Ho hem vist en els últims 

mesos, ho hem vist els últims caps de setmana. I aquí vull fer un agraïment especial 

als equips de Guàrdia Urbana, que en col·laboració amb Mossos d’Esquadra treballen 

per preservar i garantir el dret al descans de veïns i veïnes, malgrat la dificultat per fer-

ho. És evident que estem en un moment de felicitat i un moment en el qual volem 

celebrar que tornem a ser a l’espai públic, però primer hem de ser responsables, tant 

per la salut, pel que fa a la pandèmia de la COVID-19, com també per la salut que pot 

minvar si fem molt soroll o si molestem a altes hores de la nit. 

Per tant, s’està treballant amb diversos dispositius, sobretot centrats a les places. 

S’han desallotjat milers de persones i hi ha una especial sensibilitat amb la 

Barceloneta, amb un dispositiu que es va fer aquest cap de setmana per impedir que 

s’entrés en el barri. Sabem que no som infal·libles, però bé, seguirem treballant per 

impedir-ho, però crec que també hi ha una responsabilitat col·lectiva perquè això no 

torni a passar. 



D’altra banda, un altre dels reptes és la crisi econòmica. Qui més pateix, està clar, és 

qui arriba en pitjors condicions, qui té contractes de feina irregulars, qui no té on viure, 

qui no té xarxa de suport. I a la ciutat tenim uns serveis socials que en aquest sentit 

són clau per l’emergència, per a l’acompanyament, però que no poden..., no és la seva 

tasca, no tenen la possibilitat de revertir situacions estructurals. Les polítiques 

públiques per fer-hi front superen els municipis, a tots els municipis ens superen, i per 

això caldria un gran pacte. Ho he dit en diverses ocasions, quan hi ha hagut 

macrooperatius policials per acabar amb xarxes de tràfic de drogues, que el que cal 

també són macrooperatius entre administracions per fer front a la pobresa estructural i 

a l’exclusió de col·lectius sencers d’un estatus que els permeti viure amb dignitat. Tot 

això ho dic entre altres coses, doncs, perquè hi ha una ciutadania organitzada per 

treballar i unes xarxes de suport, que segueixen en actiu després de l’estat d’alarma, i 

amb les quals volem..., i hem de seguir treballant. 

I també unes treballadores de serveis socials que porten suportant la manca de 

polítiques públiques estructurals..., que, hi insisteixo, superen els municipis, i porten 

mesos sostenint amb el seu compromís les vides de moltes famílies. Darrerament han 

estat objecte d’acusacions completament injustes, com si fossin les màximes 

responsables de les polítiques socials. Des d’aquí vull mostrar tot el meu suport a la 

seva feina del dia a dia i en especial, no només però en especial, a les treballadores 

del Raval. No són responsables ni de l’excés de burocràcia ni de les llistes d’espera, 

que a Ciutat Vella és d’entre deu i onze dies, o que els jutges les facin personar-se als 

desnonaments, tot i la seva reivindicació justa de no fer-ho. 

En aquest àmbit, dues consideracions. La setmana passada hi havia anunciats disset 

desnonaments a Ciutat Vella, dels quals deu es van aturar abans que arribés el dia 

propi del desnonament. Per tant, tenim un èxit en aquest sentit de resolució important. 

Els altres es van aturar el mateix dia del desnonament. I tot això, tota aquesta feina 

prèvia i la feina del mateix dia és gràcies a la feina dels serveis municipals de serveis 

socials i d’habitatge, i això crec que és important recordar-ho i recalcar-ho, i sens 

dubte serà una de les problemàtiques que tindrem en els mesos propers. 

També dir que estem treballant per veure com podem garantir l’acompanyament de les 

famílies sense que les treballadores de serveis socials hi hagin d’estar presents el dia 

del desnonament. Confiem tenir-ho enllestit en breu. 

També vull recordar que s’han incorporat fins a deu treballadores socials als serveis 

socials del Raval. Que confiem que el retorn a la presencialitat, que hauria de ser, 

doncs, el més aviat possible, donarà una millor qualitat en l’atenció. I que avui, a més a 

més, hem anunciat la incorporació de fins a cent professionals als serveis socials de la 

ciutat. Confiem, doncs, que això també ajudi a pal·liar tota aquesta feina que s’està 

sostenint d’una manera molt compromesa durant molts mesos. 

Un altre dels reptes a què ens enfrontem és com recuperem les activitats a l’espai 

públic. Estem en un moment en què van canviant les normatives respecte al que es 

pot fer a l’espai públic, les activitats que es poden dur a terme. Hi estem treballant des 

de districte. El districte de Ciutat Vella, els nostres barris són un focus d’atracció de 

molta gent i per tant hem de tenir molta cura en com ho fem, però volem que es puguin 

celebrar festes majors segures i volem recalendaritzar algun dels actes que s’han 

hagut de suspendre. Ens agradaria pensar que tornem a la normalitat i, perquè tornem 

a la normalitat a l’espai públic, i a aquest espai públic amb activitats del barri. 

D’altres temes que destaco de l’informe de regidoria en aquesta meva primera 

intervenció, és un informe de vuitanta pàgines..., és per exemple destacar que s’ha 



arribat a un acord amb Endesa, que incrementa en un 30 per cent la seva inversió de 

manteniment i d’obres a la ciutat de Barcelona, i que això té un impacte clar en el barri 

del Raval, en el barri de la Barceloneta. Des del mes d’octubre, novembre, que hi va 

haver molts talls de llum..., sabem que els talls de llum continuen, però des d’aquell 

moment hi va haver una mobilització veïnal important, que va ser recollida des del 

govern del districte, i ens vam posar a parlar i a treballar amb Endesa. I allò que 

semblava en principi que no hi havia respostes ha acabat amb aquest acord, que és, hi 

insisteixo, gràcies en bona part a la pressió veïnal. I també vull agrair als tècnics de 

districte i de Casa Gran que ho han aconseguit. En aquest sentit, doncs, haurem de fer 

seguiment i haurem de veure de quina manera s’implementen aquests canvis i 

aquestes obres que haurien de millorar la xarxa. 

Recordar també que fa poc vam anunciar que tenim 6 milions d’euros per comprar 

baixos, per comprar locals al districte. Tenim 6 milions d’euros i amb 6 milions d’euros 

podem comprar..., si són entre 200 i 300.000 euros, doncs, calculeu quants en podem 

comprar, amb la voluntat que aquests locals siguin ocupats per activitat econòmica 

que reverteixi en el barri, de comerç de proximitat i economia circular, etcètera. Per 

tant, ara mateix tenim aquesta disposició d’aquests 6 milions d’euros i tenim unes 

zones prioritàries que cal activar, que són el Gòtic sud, el Raval sud, el Pou de la 

Figuera i la Barceloneta. 

I també recordar, doncs, aquests 13 milions d’euros, més de 13 milions d’euros del Pla 

de barris, que ens permetran tirar endavant un projecte de Pla de barri al Raval, que 

segur que serà molt interessant. Hem tancat el procés participatiu del Pou de la 

Figuera, que presentarem en un plenari extraordinari el 15 de juny, i posteriorment el 

presentarem també públicament, per veure també com podem activar i com podem 

equilibrar els usos d’aquesta plaça del casc antic. 

I després, tal com vam parlar en el darrer Consell de Barri del Gòtic, estem treballant 

també en una..., i aquí als alumnes del Sant Felip Neri esperem que els agradi i que ho 

puguin utilitzar amb la màxima comoditat possible, treballar perquè les places, algunes 

places del Gòtic, doncs, siguin més veïnals del que són, que ara mateix estan molt 

pensades per al públic visitant i hem de fer-les, en canvi, molt més atractives per al 

públic local, per als veïns i les veïnes. I, per tant, un canvi en aquest urbanisme, que a 

més a més hem de lligar també amb tot el programa «Protegim les escoles» i amb els 

dos patis educatius que tindrem al districte. 

I ara deixo aquí la meva primera intervenció i seguim després. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Gràcies, presidenta. Recordar-li novament els presos i preses polítiques, els exiliats i 

exiliades i totes les persones represaliades. La repressió continua. Nosaltres persistim 

i tornem a reivindicar que el conflicte polític s’ha de resoldre amb una llei d’amnistia i 

un referèndum d’autodeterminació, i no per la via judicial o policial. 

Volem solidaritzar-nos amb les persones que han patit o estan patint un procés de 

pèrdua de la seva llar, un fenomen en augment als nostres barris i que cada vegada 

porta implícita una repressió major a les persones que les acompanyen. El trauma de 

perdre una casa és un moment duríssim. Volem mostrar també tot el suport als 

treballadors dels serveis socials, que [inintel·ligible #] i no acompanyen aquests 

desnonaments per voluntat pròpia. Potser una legislació sobre el preu del lloguer 

hauria sigut una via per canviar aquesta deriva, però veiem com a Madrid la mateixa 



estructura de govern que tenim a l’Ajuntament de Barcelona, PSOE més Podem més 

Comuns, no estan disposats a fer aquesta passa. 

Recordar-li que el reforç de cent professionals als serveis socials és gràcies al 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que fa una inversió 

de 5,4 milions d’euros. 

Avui m’agradaria parlar-li de la participació, o de l’absència d’ella. Vostès, que es van 

[inintel·ligible #] fa quatre anys de la participació ciutadana i que ara han acabat amb la 

mateixa. Ens trobem amb la majoria dels veïns. Per exemple, en el Decidim dels 

pressupostos participatius, la part d’acollida de suports per a priorització de projectes 

va ser en el període de Setmana Santa. El projecte amb més suports va tindre 375 

suports d’una població de 104.000 habitants de Ciutat Vella. Crec que no és 

representativa de la població del barri. Es van fer trobades al principi de 2020, però no 

s’ha fet cap esforç per fer un treball de continuïtat adequat a aquesta nova situació, 

quan, a més, les necessitats del veïnat han canviat notablement, i això es demostra 

amb la baixa participació. 

També des del Grup d’Esquerra Republicana veiem una manca en la participació dels 

consells i de les taules, que es convoquen, es desconvoquen i s’acaben no celebrant. 

On és el Consell d’Habitatge del 2020, i que s’havia de celebrar a principis d’aquest 

any? On és el Consell de Dinamització Econòmica de l’any passat? O la Taula de 

Memòria? Al final s’endarrereixen per acabar l’any sense celebrar-se. 

I, senyor regidor, portem un any de vida telemàtica. Com pot ser que siguem 

incapaços de fer una comissió de seguiment dels quatre consells de barri que tenim al 

districte, en què no hi hagi problemes de connexió, de so i demés? 

I, per últim, el procés participatiu de mobilitat al barri del Raval. O podríem titllar-lo 

d’imparticipatiu, perquè tan sols hi van participar onze persones. Tenint en compte que 

volen canviar el sentit i restringir notablement el trànsit rodat d’aquest barri, haurien 

d’haver fet un procés més ampli, tal com demana la Sra. Barea en el seu prec. És 

totalment inacceptable que engeguin un projecte d’aquest impacte sense comptar amb 

el veïnat i els comerciants. 

I ara les finques d’alta complexitat municipals que tenen al districte. En el plenari 

anterior es va parlar àmpliament de la situació del carrer de l’Om. M’ha sorprès veure 

que no hi ha cap paraula referida a aquest conflicte en les setanta-dues pàgines de 

l’informe del regidor, perquè em consta que la situació no ha canviat, però es veu que 

a vostè no li preocupa molt. Informar-li que no és l’única finca municipal amb aquest 

problema. I que a Nou de la Rambla, 39, en la qual la majoria de llogaters són gent 

gran i molt vulnerable, pateixen amenaces, vandalismes en la finca, ascensors, vidres i 

portes trencades, pixums a l’escala. O Sant Pau, 55, una finca més municipal, on 

tenim un cartell que indica que el narcopís està a la tercera planta perquè no es perdin. 

Què esperem per actuar? Que tinguem una desgràcia o lamentar danys personals? 

I les finques d’alta complexitat, però les que no s’han reformat encara. Em pregunto 

per què els banys de Robador, 33..., que els han traslladat definitivament, quan 

aquests veïns van patir l’assetjament immobiliari i finalment van guanyar el gran 

tenidor comprant l’ajuntament el seu edifici, ara es troben que per fer la reforma han de 

marxar de casa seva, sense la possibilitat de tornar. Sembla una presa de pèl que 

l’Ajuntament de Barcelona els gentrifiqui de casa seva, expulsant-los del barri, perdent 

les seves xarxes. 



O promeses incomplides, com Joan de Borbó, 44. O l’edifici de tan sols cinc anys de 

Doctor Aiguader, on cauen les façanes o els problemes es multipliquen. 

Sembla mentida que amb les necessitats que tenim ara mateix d’habitatge al districte 

no siguem capaços de tindre més cura de les propietats municipals i [inintel·ligible #] el parc 

públic d’habitatge. 

Per últim, recordar-li el Gimnàs Sant Pau. Potser no ho té present perquè ara ja ho 

porta Casa Gran per la seva incapacitat de gestió durant els últims dos anys, en què 

ha perdut el temps. Suposo que se’n recorda, de tota l’operació de l’edifici de Reina 

Amàlia, de la primera amenaça de desnonament. Doncs han passat dos anys, dos 

anys en blanc, però a pesar de tot el Gimnàs Sant Pau ha estat al peu del canó en els 

pitjors moments de la pandèmia. Ha lluitat, lluita i lluitarà per la seva supervivència, i 

vostè té l’obligació de fer-ho possible, perquè si aquest Ajuntament de Barcelona és 

capaç de salvar una alzina a Gràcia pot salvar un equipament municipal, un 

equipament essencial per a les persones sense llar. Si us plau, si em fa el favor de 

preguntar-li al regidor Martí o a la regidora Sanz les últimes novetats li ho agrairia. 

A més a més, un apunt. Té 6 milions d’euros per als baixos de protecció oficial perquè 

els va acordar amb Esquerra Republicana. Per això tenim aquest pressupost, per si se 

n’havia oblidat. 

Merci. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, per fi el toc de queda ha acabat, però això no vol dir que ens 

relaxem, en cap moment. Però sí que és un moment on podem trencar amb aquest 

tancament, amb aquest aïllament individual i col·lectiu que portem vivint des de fa un 

any. 

Abans de centrar-nos en l’informe del regidor, que té diversos punts de què cal fer 

esment per mostrar les nostres discrepàncies però també per fer les nostres peticions, 

volíem agrair tota la feina que fan els treballadors i treballadores de serveis socials, 

concretament al Raval del nord, que ha patit diferents molèsties i diferents problemes 

en aquestes últimes setmanes. Així que ens sumem a les paraules que vostè ha dit, 

regidor, en l’informe i de què avui ha fet esment. 

La veritat és que ens agradaria que aquestes reclamacions es fessin i es duguin a 

terme el més aviat possible. De fet, necessitem un gran pacte, com vostè ha dit, però 

això comença amb les petites reclamacions que fem en aquest plenari o a Casa Gran 

en comissions i plenaris. La veritat és que durant la pandèmia vam fer diferents 

propostes i vostès a dia d’avui no ens han dit res. Comencem amb la reforma dels 

serveis socials, però hem d’anar a Oficina de l’Habitatge, l’IMHAB, i tants altres serveis 

que són complementaris i que no s’exclouen entre ells, tot el contrari. 

Pel que fa a l’informe, tenim diverses discrepàncies amb el que s’hi diu. Vostès diuen 

que la finalització de l’estat d’alarma ha comportat aglomeracions i molta gent al carrer. 

Si això es pensa que només ha passat després de la finalització tenen un greu 

problema i és mostrar davant dels veïns una total insolidaritat. És veritat que avui ha 

dit i ha reconegut públicament que això ve de llarg, però tots sabem que no podem 

apel·lar a la responsabilitat perquè no tothom és responsable. I vostè, com a màxim 

responsable, concretament vostè, del districte ha de presentar i ha de mostrar aquesta 

responsabilitat utilitzant els seus serveis municipals per fer tot el possible. La veritat és 

que Guàrdia Urbana i Mossos han treballat molt i se’ls ha d’agrair la feina, però no es 



pot arribar a tot, i això ho sap tothom. Però a vegades, quan els llocs són els mateixos, 

els mateixos veïns, les mateixes zones, se senten desprotegits, empipats i enfadats 

amb un govern municipal que ni els entén ni els dona informació de res. 

Aquí fa un esment, regidor. Té pendent amb un veí, bé, amb diferents, però amb un de 

concret des de fa un any una reunió amb ell, una reunió..., que no li va contestar per 

escrit a la carta que li va enviar a mitjan de la pandèmia. Ningú li va contestar, ho 

repeteixo. La segona carta que li envia la hi contesta i li fa una proposta de reunió. Per 

temes de la seva agenda la va haver de posposar, que no passa res, tothom té les 

seves agendes i els seus compromisos, però a dia d’avui encara no té resposta. I 

continua molt i molt empipat perquè no és només un veí, és una escala de veïns, són 

uns comerços i són molts més veïns. Potser hauria de ser més curós amb els 

compromisos que vostè assoleix i després no compleix. 

Aquesta setmana hem tingut el Consell de Salut, que ha mostrat unes dades que ens 

preocupen i molt. Un districte que ha patit tant la pandèmia, on la incidència de casos 

s’agreujava mentre que en altres districtes es reduïa, no pot ser que siguem el 

districte, juntament amb Nou Barris, on menys persones s’està vacunant. Està molt bé 

dir que s’està fent una taula de treball, però aquesta taula s’havia d’haver constituït 

abans, com reclamaven els metges i les direccions dels CAP. Perquè no és que 

siguem persones que veiem el futur ni endevins ni res d’això, però era fàcil de saber 

que això passaria. Els motius són diferents: idiomes, falta de comunicació, diversitat 

cultural envers la salut i un llarg etcètera. Però, clar, alguna cosa no s’està fent bé. 

Agrair la feina que fan els CAP, les direccions, els metges, els infermers i tots els 

treballadors dels CAP i dels CUAP de Ciutat Vella. No són els responsables 

d’aquestes dades, tot el contrari, gràcies a ells hem pogut treballar durant aquesta 

pandèmia. 

El següent punt és educació. Sí, ja n’hem parlat diverses vegades, però en tornarem a 

parlar. L’Escola Sant Joan Baptista, avui en parlarem i molt. Dir que el Consorci 

d’Educació ha fet un bon acompanyament no és dir la veritat, i bé que ho saben 

perquè han parlat amb l’AMPA i amb els pares de l’escola, i saben que això no és així. 

També hem de parlar del Pla d’educació, que avui ens presenten algunes fites, alguns 

objectius, però hem d’anar molt més enllà, hem de ser capaços de reavaluar aquest 

Pla d’educació tenint en compte que hem viscut una pandèmia i tenim joves i infants 

que no han pogut utilitzar..., ni educar-se com calia. Bé, aquí la nostra petició que li 

fem i la hi fem públicament, que en el proper plenari, en el plenari ordinari, ens 

presentin el compliment i assoliment dels compromisos que es van dur a terme en el 

Pla d’educació, en el 2019, on tots els grups que estem al plenari hi vam apostar i vam 

treballar amb vostès. 

Fa una estona parlàvem de les conclusions del projecte de participació i de les 

necessitats dels nostres joves. Aquí m’agradaria donar una altra vegada les gràcies als 

joves i adolescents que han intervingut i hi han participat, perquè aquest districte de 

Ciutat Vella també ha d’estar per ells i fet per ells. 

I parlem també de l’accessibilitat dels parcs. Això, li vam fer un prec, demanar una 

avaluació de la situació dels parcs infantils i dels parcs del districte per comprovar si 

eren accessibles o no, i res de res, no ens han presentat l’informe ni són capaços de 

parlar d’accessibilitat. 

Ja per acabar, i per no allargar-me més del compte, parlem d’economia, d’activitat 

econòmica i de comerç. Vostès coneixen la realitat? Negocis tancats, comerços amb 

un deute enorme, comerços que no han rebut l’ajuda necessària? I a què esperen 



vostès? S’hi han compromès i no han fet les accions. Fa mesos que van posposant el 

Consell de Dinamització Econòmica. Quins són els motius? De veritat que hi ha motiu 

per no convocar-los?, per no parlar directament amb ells? Avui parlarem més endavant 

del Pla de desenvolupament econòmic, un pla que acaba aquest any i volen presentar 

la mesura al juliol en aquest plenari. Moments insòlits que passen en aquest districte. 

En quatre mesos volen tenir avaluació, esborrany, presentar-ho als col·lectius i 

després refermar el seu compromís al juliol, en aquest plenari. Una de dos, o a vostès 

els importa poc el comerç o vostès no són capaços d’entendre el que significa el 

comerç i un pla d’aquestes característiques. O sigui, que estan treballant molt pel 

comerç, està molt bé, però el treball s’avalua amb les propostes i les accions endutes, 

no amb canvis de carrer on han participat setze persones, que són onze veïns, no amb 

ajudes que no arriben, no deslegitimant les accions per fer d’algunes associacions i 

dinamitzar els seus carrers, no millorant la situació de «botellots» i seguretat a alguns 

carrers, no fent canvis a última hora. Comprar locals està molt bé i disposar de 5 

milions per comprar baixos està molt bé, però no s’oblidin dels que encara hi són i dels 

que han d’ajudar perquè surtin d’aquesta crisi. Potser estaria bé parlar amb 

restauradors, amb petits negocis, amb comerços d’origen divers, comerços de serveis 

essencials. Bé, això és greu que li ho hagi de demanar l’oposició, però crec que és 

molt i molt necessari de fer-los aquesta petició. I també que no convoquin els diferents 

processos de participació a les cinc de la tarda si volen que hi participin els comerços. 

I ja per acabar, i per no estendre’m, la resposta que m’han fet arribar sobre la petició 

de la Comissió Consultiva és quedar-se curt i dir que és mentida. Vostè sap que el seu 

portaveu, el Sr. Pequeño, em va demanar de quins temes creia que s’hauria de parlar? 

I li vaig dir els mateixos que li diré: Pla d’educació, accessibilitat, subvencions, 

projectes Alimenta, Concilia, i un llarg etcètera. Si vostès no saben..., o no parlen entre 

vostès tenen un problema, però dir que la culpa és de l’oposició és quedar molt 

malament. Demano que rectifiquin ara mateix, en aquest plenari, que el partit de 

Ciutadans sí que ha presentat propostes i vostès no n’han fet cas. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Gràcies, presidenta. Avui m’agradaria començar aquestes quatre ratlles reforçant el 

missatge que ahir va esclatar en els mitjans de comunicació amb referència a la 

regidora adscrita a Ciutat Vella del meu grup municipal, de Junts per Catalunya, l’Elsa 

Artadi. Deixar molt clar que l’Elsa no renuncia al Govern. Ella ahir va refermar el seu 

compromís amb tots els barcelonins i barcelonines. L’Elsa és una dona amb una 

immensa capacitat per aportar al país i a la ciutat un model de gestió en benefici de 

tots. Ella és la dona, la companya, la jefa, l’amiga que ha estat capaç de retenir-me en 

el seu projecte. 

Conseller Ibarra, fa pocs dies en parlàvem i no va ser l’únic que em va preguntar sobre 

el meu futur. Per gust i disgust d’alguns, Artadi aposta per Barcelona i, sempre fidel, 

tindrà Chacón apostant per Ciutat Vella. No marxo. Continuarà gaudint de la meva 

contundència i del meu tarannà portat a extrems a cada plenari i de la meva il·lusió al 

trepitjar el carrer, deixant-nos l’ànima per totes les veïnes del districte, juntament amb 

tot l’equip de Junts per Ciutat Vella que té, empenyent de valent. Regidor, no es 

confongui, jo no soc la dreta, Junts per Catalunya no és la dreta. El secretari general 

del meu partit surt del mateix embrió, del mateix ventre polític que vostè. La dreta la té 

asseguda al seu costat, aquells que governen amb vostè i són capaços de llençar 

persones a la mar, fan devolucions en calent i fan tombar la Llei trans. No se n’oblidi i 

no es confongui. I si a aquestes alçades només veu dreta o esquerra s’està perdent 

l’ambidextrisme. Això sí que és progressisme i no el fum caduc que ens vol vendre. 



Ja que estic especialment positiva, generosa i feliç, voldria donar també les gràcies al 

Govern municipal després d’això. No és ironia, són unes gràcies sinceres, perquè és 

de rebut que quan algú té un gest d’empatia s’ha d’agrair. Gràcies per acceptar la 

meva demanda en Junta de Portaveus de tenir la possibilitat de realitzar un consell 

extraordinari i així permetre’m fer la meva feina amb el respecte i rigor que les veïnes 

de Ciutat Vella es mereixen. Molts dels que som aquí sabem que Ciutat Vella sempre 

ha estat punta de llança i pionera en les més intenses reivindicacions. Les veïnes dels 

seus quatre barris són gent incansable, compromesa, lluitadora. I, arribats al meridià 

del mandat, el mínim que podem fer tots els grups municipals aquí representats és 

estar a l’alçada. 

Aquesta pandèmia està fent estralls, que comencen a aflorar en molts sectors i 

colpegen amb duresa el comerç, els serveis i els més vulnerables. En això estem 

d’acord. Els darrers Barems fan pensar que el pitjor encara està per arribar, i amb això 

vull dir que no podem passar hores aquí asseguts redactant fulls del que ha passat, 

hem de mirar a futur, tenir mil escenaris programats i treballar a velocitats ingents per 

poder donar respostes a les nostres veïnes i als seus problemes. Els vots que 

cadascuna d’elles ens han assegut en aquestes cadires es mereixen el respecte de no 

viure en l’excusa de la pandèmia. Cal actuar amb tota aquella celeritat amb què 

l’Administració no està acostumada. 

Senyor regidor, la passada la nit aquesta que vostè diu que és de dretes..., es va fer el 

recompte de la xarxa d’atenció a persones sense llar de Barcelona, hi vaig participar. 

Normalment són poques les ocasions en què camino a les dues de la matinada pels 

carrers del meu districte, més enllà dels voltants del meu domicili. Avui li puc dir que 

per la postpandèmia arrenca fort. Preparem-nos. En els nostres carrers es viuen 

escenes moltes vegades atuïdores: desnonaments, sensellarisme, vulneració de drets, 

abús, inseguretat, incivisme. Un llarg llistat de situacions massa desagradables, que 

necessiten d’una feina exhaustiva per part de totes les administracions. Aquí no 

defugim ningú les nostres responsabilitats. Lamentem el succeït al Centre de Serveis 

Socials del Raval, però, regidor, estarà d’acord amb mi que no és suficient manifestar 

el suport. El suport és implícit ja pel càrrec i la responsabilitat que té sobre tots els 

serveis municipals. Les treballadores del Centre de Serveis Socials necessiten 

quelcom més que un suport en un full, una piulada o una visita de copet a l’esquena, 

necessiten un sistema que les doti d’eines i que les blindi de no ser un blanc per a 

alguns moviments. 

Li direm el mateix amb el Gimnàs Social Sant Pau. No parlaré en boca d’ells, però crec 

que el que necessiten és una solució immediata, no un paràgraf en l’informe del 

regidor d’aquell plenari del maig del 2021, però malauradament no tenen temes 

d’especial interès per portar a les comissions consultives de benestar. Com ha dit la 

meva companya Barea, els pot més la mala comunicació o les poques ganes. 

Centrant-nos més en el document, on ens detalleu tot allò que ha passat en aquests 

dos mesos que separen l’anterior plenari, vull fer-vos alguns apunts. Us heu deixat allò 

que veritablement reclama la gent gran del nostre districte: obriu els casals de gent 

gran, si us plau. La major part de la població de més de seixanta-cinc anys està 

vacunada i us ho està reclamant dia rere dia. És el que més es va escoltar en el 

Consell de Gent Gran i heu sigut incapaços de redactar-ho. És la mateixa 

responsabilitat, com amb les fires de Sant Ponç i Santa Rita, ha estat una manca de 

voluntat i molta mandra. No em serveix que se’ns digui a l’informe que heu estat 

prudents, quan bé que s’han fet tots els esforços per readaptar altres festivitats com 

Sant Jordi. Les veïnes haurien acceptat una fira de Sant Ponç a la Rambla del Raval, 



per exemple. I la fira de Santa Rita és perfectament adaptable a les mesures que 

demana el PROCICAT, de fer-la a la plaça de Sant Agustí com sempre. 

Sobre el Pla d’accions de mobilitat al Raval, ja ho vam manifestar a la Comissió 

Consultiva, és un pla d’acció treballat en un despatx, sense treballar la realitat, un pla 

on molts veïns i comerciants no estan d’acord. Per no dir-vos que no podeu treure pit a 

de la participació. Setze persones de més de cent mil veïnes que som al districte, no 

mentiria si us dic que pel meu aniversari soc capaç de reunir jo més gent que tot un 

govern municipal per fer un procés participatiu. Si us plau, deixem de fer el ridícul. 

En l’àmbit d’educació estem disgustats, principalment amb la manca de compromís del 

Govern municipal, que a l’anterior plenari ens vàreu acceptar un prec per donar 

cobertura la primera quinzena de setembre a les activitats d’estiu de la primera 

infància, i no ho heu fet. Sincerament, prefereixo un prec no acceptat que mentir 

d’aquesta manera al veïnat. 

D’altra banda, celebrem la incorporació dels nous batxillerats. Des de Junts per 

Catalunya sempre hem defensat aquesta modalitat dual com una garantia d’èxit. El 

que sí que demanaríem és que insteu el consorci que unifiqui els noms dels 

batxillerats. Mentre que a l’Institut Ferran Tallada, del districte d’Horta-Guinardó, pioner 

del batxillerat esportiu en el curs 2019-2020, amb salvament i socorrisme, i el 2020-

2021 amb el cicle d’esports amb futbol, se’l reconeix amb el nom de batxillerat 

esportiu, veiem que aquí crec haver llegit que és un «batxi doble». Creiem que aquests 

detalls creen confusions a la ciutadania a curt termini. 

Sobre el Pla de desenvolupament econòmic no m’estendré gaire perquè en tinc temps 

a la proposta d’acord del nostre grup, però torno a manifestar la preocupació per la 

nul·la participació d’aquella part més important, com és el teixit productiu del nostre 

districte. 

Davant de la crescuda de vehicles de mobilitat personal d’ús personal al nostre 

districte, lamentem que el nou decret segueixi només incidint sobre aquells vehicles de 

mobilitat de lloguer. Molta consciència i molta pedagogia perquè aquests vehicles 

formin part de la nostra quotidianitat. 

La mateixa manca de consciència d’alguns en els «macrobotellots» que es realitzen en 

el nostre districte. Les nits, senyor Rabassa, treuen el pitjor dels nostres barris, amb 

uns dies de ressaca gairebé inacceptables. Pel bé de les veïnes, us ho demano molt 

bé, actueu, si us plau. 

 

El regidor 

Al mandat passat vam treballar un pla de mobilitat, que ara aterrem. En el cas del 

Raval el vam treballar molt i amb molta participació, i no accepto que estiguem fent 

una participació excloent de cap de les maneres. Segur que falta moltíssima gent per 

arribar-hi i segur que falta moltíssima gent que hi podria participar. Però que sigui 

excloent, en absolut. I per exemple, en el Pla d’acció del Pou de la Figuera, que hem 

estat treballant durant mesos i que presentarem el 15 de juny, hi ha hagut 550 

aportacions i hi ha participat més de 270 persones. Hi ha números i números, i la 

voluntat de fer una participació que sigui veritablement representativa. I, efectivament, 

no és fàcil fer-ho i a vegades punxem, però que la voluntat hi és i que tots els plans 

estan pensats perquè hi hagi la màxima participació, sens dubte. I en el cas del Pla de 

mobilitat, insisteixo que durant mesos hi vam estar treballant en el mandat passat. 



Senyora Barea, em diu que tinc pendent una reunió amb un veí, que vostè parla del 

Serafín. Jo li puc assegurar que tinc reunions pendents amb més d’un veí, amb uns 

quants. Tinc una agenda que fins al mes de juliol, doncs, és difícil que pugui tenir 

reunions i anem agendant-les amb la màxima celeritat. Però la voluntat, evidentment, 

sempre hi és, i amb tots els veïns i veïnes. 

Pel que fa a l’habitatge, dubto que hi hagi un govern en aquest país que hi posi més 

recursos. Bé, no ho dubto, és que no hi ha cap govern en aquest país que posi més 

recursos en habitatge, amb tota la seva complexitat, no només en la construcció, sinó 

en tot el que representa l’habitatge, que també són els ajuts. Per tant, bé, alguns dels 

casos que vostè ha comentat, efectivament, els coneixem, i alguns altres, doncs..., els 

conec i alguns altres hauré de preguntar què és el que està passant. Però bé, fa ben 

poc que es van anunciar aquestes 2.300 promocions que estan en marxa a Ciutat 

Vella..., perdó, a Barcelona, per contra de poquetes que s’estan fent arreu de 

Catalunya. I aquí també voldria fer esment de la mesura de govern que vam presentar 

ja fa uns quants plenaris, en què hi ha més de cent cinquanta accions per fer front a la 

situació de Ciutat Vella pel que fa a allò més social i a aquelles necessitats més 

peremptòries, no? 

Ens comentaven també el tema de les vacunacions. Efectivament, ho estem treballant 

amb accions comunitàries per fer arribar informació de la vacunació. Instal·larem 

també punts d’informació, es faran campanyes d’informació. I, per tant, s’està 

treballant amb el CatSalut per veure de quina manera podem incrementar-ho. 

Pel que fa als casals de gent gran, recordar que hi ha el PROCICAT, que és el que 

acaba decidint què és allò que es pot fer i què és allò que no es pot fer. Per tant, 

nosaltres estem treballant, efectivament, per obrir els casals de gent gran. De fet, jo 

també crec que s’han d’obrir, amb totes les mesures de seguretat, i que hem de 

començar a fer activitats a l’espai públic. Però, bé, ens regim pel PROCICAT i aquí, 

doncs, tenim una situació que no és fàcil. 

Pel que fa al Gimnàs Social Sant Pau, no cal que li pregunti ni al Jordi Martín ni a la 

Janet Sanz, m’ho poden preguntar a mi. De fet la presidenta m’ho ha preguntat en 

alguna ocasió. Sap vostè que vam aconseguir aturar aquell desnonament perquè 

estàvem en una negociació, en la qual seguim, en què la propietat encara no ha dit ni 

sí ni no. I a mi m’agradaria que es pronunciés, o sí o no a una oferta que nosaltres 

hem fet de 9.700.000 euros per comprar el Gimnàs Sant Pau. Ara mateix no tenim cap 

resposta. El que sí que hi ha és la voluntat de la propietat de prosseguir a una taula de 

negociació. I també vam anunciar una comissió amb la Generalitat per treballar-ho. Hi 

ha hagut alguna reunió i s’hi està treballant. I, oh, curiositat, l’estratègia és compartida, 

perquè no n’hi ha cap altra, eh?, és compartida. Aleshores, bé, doncs seguim 

treballant. Encara tenim uns dies de termini que ens ha donat el jutjat per contestar 

com van les negociacions. Contestarem com estan les negociacions, però no defallim. 

I aquí m’agradaria, en lloc d’exigir-me que ho solucioni, que ja ho sé, que és la meva 

responsabilitat, que vostès em preguntessin com poden ajudar, perquè això no és 

cosa només del districte de Ciutat Vella. I li recordo que aquella «propo» que vam 

aprovar en el plenari de Casa Gran el mandat passat deia que es podia comprar 

també per part de la Generalitat, i de fet hi ha alguns compromisos per part del 

departament d’esports. Per tant, a mi em sembla que si anem conjuntament 

Generalitat i Ajuntament de Barcelona, a aquest tema que tant els agrada posar en 

campanya segur que trobarem una solució. Tot i així, ja els dic que seguim treballant-

hi. 



Pel que fa a accions per fer front a situacions de vulnerabilitat, doncs aquí sí que vull 

recordar aquest Pla d’acció, per exemple, del Raval sud, que vam presentar fa uns 

plenaris, o el del Pou de la Figuera. Hi insisteixo, també hem trobat una solució per al 

CAP del Raval nord i per al CAP del Gòtic. Estem treballant també en alternatives per 

a la resta dels CAP, posant en el focus sempre l’atenció primària. 

I pel que fa a les fires de Sant Ponç, la fira de Santa Rita, doncs, té raó. La fira de Sant 

Ponç, per exemple, és una fira que es treballa durant molts mesos d’antelació i hi ha 

molts tècnics del districte que estan implicats en això, i que al darrere no hi ha una 

entitat organitzada. Per tant, vam haver de prendre una decisió que no ens agrada i 

que ens agradaria poder-la calendaritzar en algun altre moment. Però, efectivament, 

va ser per precaució, perquè en el moment en què ens posem a treballar en la fira de 

Sant Ponç no sabem com estarem quan s’hagi de dur a terme. I, doncs, això va 

provocar que..., la situació estava millor i que es podria haver fet amb alguna 

intervenció del districte, com per exemple vam fer amb la fira de Nadal a la plaça de la 

Catedral, en què vam invertir uns diners per posar-hi persones que estaven controlant. 

Però, bé, nosaltres, malgrat que ens sap molt de greu que no s’hagi pogut fer, creiem 

que vam fer allò que era correcte, que era garantir la salut de veïns i veïnes. 

I pel que fa a les respostes, aquí em quedo. 

La presidenta dona la paraula a la consellera del Grup d’Esquerra Republicana i li 

adverteix que li resten tres minuts i dos segons de temps d’intervenció. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Molt bé, moltes gràcies, no faré servir tot el temps. Hi ha moltes accions noves de 

promoció d’habitatge, però de totes les que li he parlat cap la va posar al web. Són 

promocions antigues que el que sí que està afectant és la deixadesa del seu Govern a 

mantenir-les. És a dir, no hi ha una acció de fer, sí que hi ha una acció de no cuidar. 

A més a més, portem sis anys de govern. Ara mateix la realitat s’imposa i els 

incompliments també. Són sis anys de pèrdua de qualitat de vida al districte, on els 

grans projectes promesos s’incompleixen. On són les reformes de la Rambla? Ara per 

ara només tenim una ràdio. On és la gran reforma de la Via Laietana? Una altra 

defenestrada de les seves. Tenim un carril bici que no és un carril bici, que és una 

vorera, i que no fa servir ningú. Bé, vam tindre una pacificació del carrer unilateral, que 

va desembocar en protestes de molts sectors, per acabar on estem ara, cap canvi. 

I una vegada passada la pitjor part de la pandèmia, veiem com hem perdut gran part 

del teixit comercial. Tenim moltes persianes baixades i ara ja està tornant el turisme. 

Estem venuts als especuladors sense haver fet res. 

Ara ja pot tornar a justificar-se i a l’autocomplaença, perquè al final la realitat 

s’imposa., tant per al Grup dels Comuns com per al Grup del PSC, que estan al seu 

costat sense fer soroll però també governen en aquest districte. 

La presidenta dona la paraula a la consellera del Grup de Ciutadans i li recorda que li 

queda un minut i vuit segons de temps d’intervenció. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

M’intentaré ajustar al màxim al temps. La veritat és que, si he entès bé, diu que té una 

reunió pendent amb una persona afí a mi o a la meva ideologia. Sí, en té unes quantes 

de pendents, amb afins, persones que ens han votat, que creuen en nosaltres. Però 

bé, li he posat aquest exemple però no passa res, eh? La celeritat de les reunions..., 



entenc que la seva agenda és gran, és important. Tots tenim agendes plenes de 

reunions que s’han de fer. 

La veritat que em sorprèn que tot sigui culpa dels altres, les altres administracions, la 

Generalitat l’ajuntament, l’Estat, la vulnerabilitat dels compromisos ferms i adquirits per 

altres administracions. Bé, jo, ja que ha posat que no tinc compromisos de governar 

cap administració, li faig els següents... Es compromet a parlar del Pla d’educació en el 

proper plenari? Presentarà el Pla d’accessibilitat als parcs infantils dels districtes? Farà 

propostes envers els serveis socials i els equips motors que hem presentat els 

diferents grups de l’oposició? 

La presidenta dona la paraula a la consellera del Grup de Junts per Catalunya i li 

adverteix que li queda un minut i quaranta-cinc segons de temps d’intervenció. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

D’acord, gràcies, presidenta. Senyor Rabassa, el més important és reconèixer la mala 

gestió d’un mateix i no centrifugar les responsabilitats. 

Li faré una breu explicació, per si no ho sap. A la Generalitat no hi ha cap departament 

d’esports, existeix la Secretaria General de l’Esport, que depèn de Presidència, i 

aquesta conselleria, bé, al capdavant estava el meu grup. Potser no han resolt aquest 

diàleg o aquesta història que tenen entre vostès perquè potser s’ha adreçat malament i 

està encara buscant el departament d’esports, que no existeix. 

El no poder gaudir de Sant Ponç és el que he dit abans, no? Malauradament ens toca 

treballar el doble, ens toca fer doblement esforços i s’han de treballar..., treballem 

diferents escenaris perquè això, perquè els veïns i les veïnes, després de tot el que 

han viscut, no es mereixen no poder gaudir d’una fira que portava instaurada en el 

nostre barri més de dos-cents anys. No podem permetre’ns que no es faci Santa Rita, 

ni per les veïnes d’aquí del districte ni per aquella gent que pot venir. Tampoc hi venia 

una marabunta de persones. 

I, si us plau, li agrairia moltíssim si em pot respondre per què no han complert amb 

l’acceptació del meu prec amb la petita infància, amb la infància de zero-tres, amb 

l’oferta al setembre. Perquè es veu que les coses que no li venen de gust no les 

respon. 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Sí, els compromisos que hem assumit i aquells que s’han aprovat en aquest plenari, 

doncs, evidentment els durem a terme, i els durem a terme tan bon punt tinguem 

preparat el que ens demanaven i que s’hi està treballant. Per tant, no dubti..., i no m’hi 

comprometo al proper plenari perquè no sé si podrà ser el que estan demanant, però 

allò a què ens hem compromès i allò que s’ha aprovat aquí, doncs, com a mínim tindrà 

resposta. 

Recordar-los a tots que l’Ajuntament de Barcelona ha fet una inversió rècord en temes 

de promoció econòmica, 30 milions d’euros, 12 milions en millores en ocupació, 45 

d’ajuts directes a empreses i activitat econòmica, i estaria bé també això comparar-ho 

proporcionalment amb altres administracions. Però sens dubte és una inversió rècord. 

Com ho és també a xifra rècord en construcció d’habitatges, que efectivament no ve 

d’aquest mandat sinó que ve d’altres, perquè vostè sap que el tema de l’habitatge és 

un tema que és molt lent i que per tant requereix una feina constant. Però no només és 



el tema de l’habitatge, sinó que és acompanyar veïns i veïnes en totes les necessitats 

d’habitatge que tenen. I aquí s’ha fet un salt qualitatiu molt important. I posem 

l’exemple dels desnonaments perquè realment és una de les sagnies d’aquests barris. 

M’agradaria algun dia veure consellers i conselleres estant en els desnonaments, 

treballant amb les comitives judicials, acompanyant les famílies com fan membres del 

meu equip de govern i com ho fan els serveis socials o com ho fan les oficines 

d’habitatge. Per tant, en temes d’habitatge, amb les mediacions que estem fent amb 

propietaris, que n’estem fent moltes.., i de fet al Raval hem aconseguit alguns casos 

d’èxit: Hospital 99, Espalter 6 i d’altres, que realment eren espais en els quals els veïns 

s’han mobilitzat en contra de fons voltors perquè no els fessin fora i hem aconseguit 

que els veïns es quedessin a les seves cases. I això és una feina constant i és una 

feina que no expliquem com hem d’arribar-hi perquè són moltes reunions, són moltes 

negociacions i són difícils d’aconseguir. 

I després un altre tema pel que fa al sensellarisme. Sens dubte és un dels grans 

problemes d’aquest país i que té una expressió molt més gran en la seva capital i 

evidentment a Ciutat Vella, però som l’Administració que més diners estem aportant, 

sens dubte, a polítiques públiques de sensellarisme. Ja ens agradaria que hi hagués 

una política estructural de sensellarisme i que municipis veïns també en tinguessin, 

perquè d’aquesta manera segur que aconseguiríem que no hi hagués tanta gent vivint 

al carrer, perquè el sensellarisme és un problema d’habitatge, però no només de la 

ciutat de Barcelona, de tota l’àrea metropolitana. 

4. Informe d’Enllumenat 

La presidenta recorda els temps d’intervenció: sis minuts per al regidor, el qual 

tancarà els torns, i tres minuts per a la resta de grups. Tot seguit dona la paraula al 

regidor. 

El regidor 

Bé, doncs, presentem aquest informe. És un informe molt tècnic, en el qual expliquem 

quines són les intervencions per millorar l’enllumenat que hem dut a terme a Ciutat 

Vella durant els darrers dos anys, en aquest mandat. I per què ho hem fet? Ho hem fet 

perquè des de fa molt de temps veïns i veïnes ens diuen..., i nosaltres, que també som 

veïns i veïnes, passejant pels barris veiem que efectivament en alguns casos, en 

alguns llocs, en alguns moments hi ha una manca de llum. Aquesta manca de llum 

provoca una sensació d’inseguretat que no hi ha cap mena de dubte que l’hem de 

revertir. Sensació d’inseguretat, amb tota la seva complexitat, que té a veure amb la 

mobilitat, que té a veure amb la delinqüència, que té a veure amb la confortabilitat i 

que afecta tots els sectors o tots els col·lectius, sobretot gent gran, sobretot infants o 

persones amb diversitat funcional. 

Per tant, hem treballat conjuntament amb el veïnat, hem recollit durant mesos totes les 

demandes en consells de barri, en òrgans de participació. Es van fer sessions a finals 

del mandat passat amb el Tsunami Veïnal, per exemple, amb el qual vam treballar 

mapes barri a barri per veure quins eren aquells punts foscos que calia millorar. 

Posteriorment hem fet unes rutes amb tècniques, unes rutes nocturnes, per veure allà 

on hi havia una il·luminació pitjor. I a partir d’aquí hem pres una sèrie de 

determinacions de millora, més enllà dels estàndards que marca la normativa, que 

passen per renovació de fanals, per renovació de la il·luminació, en el sentit, doncs, de 



passar a LED, amb el moviment de fanals, l’increment dels fanals, la neteja dels fanals 

o els arbres. 

L’informe d’enllumenat es detalla barri per barri quines són les accions que s’han dut a 

terme. I en comptem gairebé setanta, seixanta-vuit, que s’han executat en tots els 

barris. Al Raval han sigut trenta, al Gòtic disset, Sant Pere - Santa Caterina i la Rivera 

dotze, i a la Barceloneta onze. Hi ha pendents també una al Raval i a la Barceloneta. I 

a més a més ja hem incorporat també quin és el pressupost de tota aquesta 

implementació, d’aquest pla d’enllumenat, que fa pocs dies es va presentar el Pla 

d’enllumenat de ciutat, però des del districte ens vam avançar, com passa 

habitualment, i ho estàvem treballant des de feia molts mesos. 

Per tant, bé, no estem dient de cap de les maneres que amb aquest pla d’enllumenat 

hàgim solucionat i que hàgim acabat amb els problemes de la il·luminació al districte, 

però sens dubte que aquesta és una de les prioritats. I hi ha algunes de les zones en 

les quals ja es pot veure i ja es pot viure d’una manera diferent, i la confortabilitat 

d’estar a l’espai públic ha canviat. Per exemple, doncs, al forat, al Pou de la Figuera 

des de ja fa mesos vam incorporar més fanals i vam moure alguns fanals, vam fer una 

poda lumínica, i també en d’altres carrers de tots els barris. Teniu detallats..., i podria 

fer un resum, al carrer d’En Groc, Regomir, Marquet, Gignàs, plaça de la Mercè, carrer 

de la Plata, etcètera, eh? Al Gòtic. I ens podríem trobar també al Raval, la Carreta, 

Reina Amàlia, Horts de Sant Pau, Om mateix, Berenguer “el Vell”, Dolors Aleu, Nou de 

la Rambla, Portal de Santa Madrona, fins que arribéssim a aquests que us hem dit, a 

Sant Pere Més Baix, Forn de la Fonda, Pou de Sant Pere, Mestres Casals i Martorell, 

Sant Cugat, a Sant Pere i Santa Caterina. I a la Barceloneta, doncs, també, a Poeta 

Boscà, Hilari Salvadó, Maquinista, Plaça del Gas, Conreria, Moll de Marina, Torrevieja. 

No tenim cap dubte que allò que ens dèieu veïns i veïnes als consells de barri, doncs, 

sens dubte ha estat recollit perquè era certa aquesta manca d’enllumenat en alguns 

indrets. I el que hem fet ha sigut això, una feina tècnica i una priorització política de la 

millora de l’enllumenat perquè tots i totes puguem gaudir de l’espai públic a totes les 

hores del dia. 

La presidenta agraeix la intervenció del regidor i dona la paraula als grups municipals. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Moltes gràcies, presidenta. Justament fa un parell de dies ens arribava la notícia que el 

nostre grup municipal havia arribat a un acord amb el Govern municipal per realitzar 

una inversió de gairebé 7 milions d’euros per tal de reforçar l’enllumenat de la ciutat i 

combatre els punts foscos, seguint els criteris establerts al Pla director d’il·luminació. 

És cert que s’han realitat petites millores dintre de Ciutat Vella, però encara ens queda 

un ampli camí per recórrer. El nostre districte és un dels districtes on hi ha 

instal·lacions antigues que acaben comportant avaries repetitives en determinats 

carrers. Hi continua havent carrers amb problemes de lluminositat que afecten la 

percepció de seguretat general i en perspectiva de gènere. Hi continua havent 

problemes per la interferència [inintel·ligible #]. Pot semblar una tontería, però amb la 

primavera i la floració de determinades espècies al casc antic els veïns i veïnes tornen 

a tenir una percepció d’inseguretat o manca d’il·luminació. Ens sembla que fixar la 

poda lumínica cada cinc anys és insuficient i que s’hauria de tenir en compte també 

l’estacionalitat. 

Al pressupost anterior ja es plantejaven sis noves actuacions dintre de Ciutat Vella, 

dues de renovació de l’enllumenat als carrers de Torrevieja i Ramon Trias i Fargas, 



tres actuacions més als carrers de Balboa i Rodalies, Avinguda de [inintel·ligible #] i carrer 

de l’Om, així com una nova urbanització a la plaça de Carme Simó. L’enllumenat de 

Ciutat Vella estava avançant cap a un model en el qual l’eficiència i la innovació 

permeten fer salts qualitatius i quantitatius en el territori que permetin gaudir als seus 

habitants d’una major percepció de seguretat, en especial totes aquelles dones que 

transiten pels seus carrers de nit i soles. 

Gràcies. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, agrair la presentació d’aquest informe. Ja era 

hora que el presentessin, i més quan a l’octubre del 2019, al primer plenari d’aquest 

mandat, el Grup Municipal de Ciutadans ja va presentar una proposta encaminada a 

millorar l’enllumenat del districte de Ciutat Vella. Proposta, octubre de 2019, informe al 

maig del 2021. Veiem que aquest Govern es pren les propostes amb calma i 

tranquil·litat, però millor tard que no fer-ho. 

Ho han fet perquè era una compromís amb la ciutadania i amb els partits polítics. 

Vostès es van comprometre en els diferents consells de barri a presentar-lo el més 

aviat possible. La idea de les propostes que han dut a terme, tant a Casa Gran com al 

districte, era millorar l’enllumenat amb un objectiu molt clar, millorar la sensació de 

seguretat de tothom. Això està molt més clar que res. Com més llum, més seguretat, o 

al menys aquesta seria la teoria, i com menys llum o lluminositat en els carrers, més 

sensació d’intranquil·litat. Altres objectius serien la millora energètica i altres elements 

que són importants, i fer de Barcelona i Ciutat Vella una ciutat del segle XXI. 

A l’informe que ens presenten es veu molt clarament la necessitat de millorar 

l’enllumenat. Setanta actuacions són moltes, però molt necessàries i molt demanades 

per la ciutadania. Abans de fer-li les peticions i les petites millores que creiem que són 

necessàries, que ens han demanat diferents veïns, crec que és important també 

donar-los les gràcies i felicitar-los quan ho fan bé: és el detall pressupostari d’aquesta 

mesura de govern. Ens han anat identificant carrer a carrer i la partida pressupostària 

assignada. Espero que no sigui l’última vegada que ens ho presenten així. La veritat 

és que fa goig veure i saber quin és el detall pressupostari i saber en què es destinen 

els diners dels nostres ciutadans. 

Pel que fa als resultats, vostès esmenten que són positius. És que no podria ser d’una 

altra manera. Positius per a tothom. Veure com després de mil queixes en molts dels 

carrers del districte s’ha millorat la lluminositat està molt bé, però tampoc ho celebrem 

com una cosa extraordinària, és el que toca fer. 

Com a conclusió, dir que encara continuem tenint problemes en els carrers i places 

estretes no és positiu. No és positiu i vostès ni en fan esment en aquest informe. Dir 

que hi ha més problemes a l’hivern quan es fa fosc és ben sabut per tothom, però a 

vegades, en passejar pels carrers, places, parcs, és a dir, estant a l’espai públic, es 

veuen coses que no apareixen en aquest informe i això ens preocupa. I per això li fem 

les següents peticions: revisar el carrer de la Riereta, el carrer de la Lluna i del Lleó, 

Ronda de Sant Antoni, carrer del Cid, carrer d’Anselm Clavé, plaça dels Traginers, 

parc de la Ciutadella, plaça de les Olles, zona Esquirol, passeig de Picasso, carrer de 

Sant Carles, passeig de Salvat-Papasseit, parc de la Catalana i altres carrers que 

s’han deixat a les fosques i amb poca lluminositat. I també li demanem que torni a 

revisar els carrers que diuen que han millorat, perquè segueixen existint problemes. 



I ja per acabar, i com n’ha fet esment el conseller d’Esquerra, que han arribat a un 

acord de 7 milions per millorar vuitanta-dos punts de la ciutat, ens agradaria saber 

quins són aquests punts en el districte de Ciutat Vella i sobretot conèixer a què aniran 

destinats, totes aquestes podes que diuen que faran cada cinc anys però que haurien 

de fer molt més sovint en els carrers de Ciutat Vella. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Gràcies, presidenta. En aquest informe que avui ens presenta el Govern municipal 

tenim tres elements clau, que reflecteixen el nivell de benestar dels nostres veïns i 

veïnes, com són la percepció de seguretat, la il·luminació urbana i la governança del 

districte. 

Conceptualment els arguments es vinculen de la manera següent: la percepció 

d’inseguretat constitueix l’element clau de la política de seguretat ciutadana i, a la seva 

vegada, una deficient il·luminació de l’espai públic incideix sobre la percepció 

d’inseguretat. La governança del Govern municipal del districte de Ciutat Vella 

s’associa a la capacitat de prendre i executar decisions en funció de l’interès comú, 

amb l’objectiu de gestionar i oferir solucions als problemes dels veïns i de les veïnes 

del districte. L’acció d’il·luminar aquelles zones fosques del districte i els carrers que 

pateixen una insuficiència lumínica pretén propiciar condicions de seguretat i 

apropiació de l’espai públic per la part dels veïns i de les veïnes, que tant anhelem i 

necessitem en els nostres carrers. Aquesta acció, avui presentada com a informe, ha 

de ser l’eina per reduir la percepció d’inseguretat. Dit això, celebrem, com no podia ser 

d’altra manera, la presentació d’aquest informe, que arriba tard per a les veïnes de 

Ciutat Vella, però ja hem comentat i hem après que l’Administració no treballa amb la 

celeritat que molts desitjaríem. 

Trobem algunes coses incertes, dubtoses, a l’informe, però [inintel·ligible #] que potser no 

ha estat revisat [inintel·ligible #]. Si ens poguéssiu donar resposta ho agrairíem. A l’informe 

partim de la demanda, cronològicament parlant, de finals del 2019, quan les veïnes 

porten demandant aquesta [inintel·ligible #]. Recordem que el mandat passat ja es va 

actuar a la zona estreta de Robador, a la plaça de Salvador Seguí, al carrer del Roig 

entre altres. I ahir La Vanguardia treia una notícia amb el titular «Barcelona gastarà 7 

milions d’euros per reforçar l’enllumenat», que crec que ho comentaven els meus 

companys. I a l’explicació del que pertocaria a Ciutat Vella citaven el carrer de Balboa, 

Torrevieja i la plaça de Carme Simó. A l’informe veiem que al carrer de Torrevieja ja es 

va actuar l’abril del 2020 i no veiem les actuacions previstes per al 2021, ni del carrer 

de Balboa ni de la plaça de Carme Simó. No entenem que el parc de la Barceloneta 

tingui previsió de les obres durant el 2021 i el carrer de l’Om quedi com a pendent, 

sense data a concretar, quan a l’inici de l’informe expliqueu que aquestes dues 

actuacions quedaven per fer per una manca de partida pressupostària atribuïda als 

pressupostos del 2020. Però al final del document surt que ja es disposa de la partida 

pressupostària, com és habitual, no?, d’enguany, on entenem que entrarien també, a 

banda d’Om, la Barceloneta, la plaça de la Barceloneta, Balboa i plaça de Carme 

Simó. Cert? 

Senyor regidor, després d’haver d’escollir entre creure’m La Vanguardia o el seu 

informe realment se’m fa difícil, no? I confiant en l’aclariment dels desajustos en el 

redactat de l’informe, volem posar molt en valor sobretot la col·laboració, com sempre, 

totalment altruista i desinteressada de les veïnes, que han fet una gran feina, i la feina 

dels tècnics del districte, que han estat a peu del canó, passejant amb les veïnes i 

recollint tota aquesta documentació, com ha dit la meva companya, molt detallada. 



El regidor 

Li agraeixo que recordi el que vam fer en el mandat passat perquè efectivament, 

doncs, es va treballar a Robador i ja es va començar a treballar tot el tema de la 

il·luminació. El que passa és que en l’informe el que hem agafat és el que s’ha fet en 

aquest mandat, recollint moltes de les intervencions de veïns i veïnes, de consells de 

barri o, com deia, aquestes reunions amb el Tsunami Veïnal, amb el qual vam treballar 

els mapes, o amb les taules de seguretat i amb tants d’altres espais. Evidentment, 

aquesta és una feina que no està acabada, és una feina que s’ha de revisar cada dia i 

és una feina, a més a més, doncs, que revisarem tècnicament dos cops l’any, quin és 

l’estat del que hem fet. I també recollir totes les demandes veïnals per veure de quina 

manera ho podem encabir en el pressupost. 

I efectivament, doncs, a la plaça de la Barceloneta, al carrer de l’Om i algunes altres es 

faran durant el 2021 perquè en el 2020 es va acabar la partida pressupostària i en 

aquest, doncs, ja ho podem fer. Per tant, ho farem. El que passa és que sobretot en el 

de la plaça de la Barceloneta, que és tot un trajecte, és un projecte en si mateix, que 

no és canviar un fanal o canviar un LED, sinó que és més complex i, per tant, ja s’està 

treballant i ho farem durant aquest 2021. 

També recordar, doncs, que es recollirà a les llicències d’obres que la col·locació de 

bastides als edificis no cobreixi fanals ni cap element lumínic. És un dels problemes 

que tenim. 

I recalcar que el districte de Ciutat Vella ens vam avançar a aquest pla de ciutat, que 

efectivament es va anunciar aquesta setmana, perquè ja fa mesos que hi estem 

treballant. Ens anotem els carrers que ens diu la consellera de Ciutadans, eh?, i ho 

revisem. 

I, després, una altra cosa que volia comentar és que en aquest informe no hi ha tot allò 

que fa referència a les avaries d’Endesa, eh? Hem volgut fer l’enllumenat públic i totes 

les actuacions que s’han fet, perquè el tema d’Endesa té a veure amb el privat i a més 

a més, doncs, pensàvem que era interessant fer saber als veïns i les veïnes tot allò 

que havíem fet gràcies a la seva participació en òrgans de govern i en òrgans de 

participació. 

I dir que una de les prioritats en aquest districte és la seguretat de les persones, les 

seguretats enteses en sentit ampli, que van des de l’habitatge, evidentment, fins a la 

il·luminació, i que hi seguirem treballant. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Gràcies, presidenta. M’agradaria aprofitar aquest espai per fer-vos saber carrers que 

he pogut detectar, en companyia dels veïns i veïnes de la zona, que encara són 

susceptibles de realitzar millores. Casc antic, carrer del [inintel·ligible #], Gombau, Francesc 

Cambó, Comerç, Petons, plaça de Sant Pere davant de l’església, Sant Pere Mitjà i 

General Álvarez de Castro. Al Gòtic, Escudellers, Lleona, [inintel·ligible #] i la plaça del Duc 

de Medinaceli. Crec que si tots i totes posem de la nostra part podem detectar amb 

facilitat zones d’actuació per tal de poder ficar-hi remei en brevetat. 

Gràcies. 

1. Mesures de govern: 

 Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les 

escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella 



La presidenta recorda que, en aquest punt, el regidor disposa d’una intervenció de 

vuit minuts, repartits en tres torns, i les intervencions de la resta de grups són de 

quatre minuts, repartits en dos torns. Tot seguit dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Efectivament, presentem l’actualització del Pla de veïnatge; un pla de veïnatge que es 

va presentar també en el mandat passat i que, després de més de quatre anys de 

funcionar, creiem que l’hem d’adaptar. Hem fet una avaluació de com ha funcionat i 

creiem, doncs, que l’hem d’adaptar a la nova realitat, sempre amb la voluntat de 

millorar les condicions de vida de veïns i veïnes, garantir l’equilibri entre la vida veïnal i 

altres usos que es donen a l’espai públic, millorar la intervenció municipal a les escales 

de veïns i veïnes i fomentar les relacions interculturals. 

Entre les modificacions, una d’important és el pressupost, que és de fins a 1.120.000 

euros, amb la voluntat que pugui anar més enllà i posant molt de pes en l’increment 

dels recursos de mediació per afavorir els processos comunitaris, reforçar projectes 

que es treballen amb serveis socials i amb les escoles, per exemple, i també aportant 

aquesta possibilitat de flexibilització del treball al carrer, perquè ens hem adonat, 

doncs, que hem de ser capaços d’adaptar-nos a les necessitats i que la intervenció de 

les persones que treballen al carrer pugui ser indistintament de matí, de tarda i de nit i, 

per tant, anar treballant en les necessitats que tinguem sobrevingudes.  

I també destacar la incorporació d’una nova figura en temes d’habitatge per aprofundir 

tant en la mediació com en la inspecció. 

El Districte de Ciutat Vella manté la seva aposta pel Pla de veïnatge. I dèiem que el 

seu principal objectiu és la millora de vida de veïns i veïnes. 

Altres novetats que tenim: aquest enfocament més flexible, suport a la reapropiació i 

dinamització de la ciutadania de l’espai públic i la incorporació –que això també és 

important– d’un sistema d’indicadors per a l’avaluació continuada. En aquest sentit, 

doncs, hem de veure de quina manera aconseguim, i hi estem treballant, aquesta 

millora dels serveis públics, la capacitat de donar resposta efectiva a la complexitat de 

Ciutat Vella, vetllar, com ja hem comentat alguna vegada en aquest plenari, pel 

descans veïnal, teixir les relacions de proximitat, recuperar altres usos per a l’espai 

públic, fer tasques de prevenció, intervenir en situacions de conflicte en escales de 

veïns, lluitar contra els mals usos de l’habitatge –habitatge d’ús turístic il·legals, 

assetjament immobiliari, pràctiques il·legals que generen molèsties–, evidentment, 

fomentar sempre la incorporació de la variable de la diversitat, potenciar la participació 

veïnal, millorar la convivència de les comunitats i millorar també l’atenció a les 

persones vulnerabilitzades. 

Pel que fa a les zones prioritàries d’actuació, hi ha algunes zones que hi ha un 

desequilibri d’usos en tots els barris. No enumeraré quines són, perquè hi ha diverses. 

I aquí la importància de la flexibilitat. En aquest sentit, tenim un equip multidisciplinari. 

Aquesta mesura de govern inclou un equip en el qual hi ha dues potes: la pota de 

l’habitatge i la pota de l’espai públic, que ja dèiem que són unes figures, unes 

persones que ja estan treballant al districte i que el que fem és incorporar una figura en 

habitatge i, a més a més, aconseguir que aquest equip sigui més dinàmic. Tenim els 

auxiliars d’espai públic, amb tasques d’informació i sensibilització; els tècnics 

d’intervenció social, que se centren en detectar problemàtiques, desenvolupar accions 

d’intervenció, i l’equip de dinamització comunitària, el de mediació comunitària 



intercultural, la coordinació tecnicojurídica d’habitatge i després, doncs, gestors de 

projectes i arquitectes. 

En aquest sentit, doncs, seguim amb aquesta aposta de la intervenció a l’espai públic, 

de la prevenció, de la informació i millorem i adaptem a les noves realitats el Pla de 

veïnatge, també ampliant el calendari en el qual pot haver-hi màximes intervencions en 

aquest sentit. 

Dèiem, doncs, que les intensitats de l’ús de la via pública no són el mateix al febrer 

que al juliol, només faltaria. I, aleshores, el que fem és tenir aquest equip, que 

l’adaptem de manera que siguin més efectius quan més coses passen a la via pública i 

quan més hem d’intervenir a la via pública. 

La presidenta agraeix la intervenció del regidor i, tot seguit, obre el torn dels grups 

municipals. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Gràcies, presidenta. Aquesta mesura de govern és la continuació d’una mesura de 

govern que va començar el 2017, com bé ha explicat el regidor. Em sembla genial que 

feu una nova mesura de veïnatge. Ara bé, com podem fer una nova mesura de 

veïnatge sense haver compartit l’avaluació dels resultats que va donar l’anterior? 

Vostès expliquen de la reconversió dels recursos de l’últim any, i és d’admirar les 

capacitats dels treballadors i de la seva versatilitat en les funcions que realitzen, 

especialment durant l’últim darrer any. 

Abans d’iniciar aquesta nova mesura de govern, hauria sigut més adequat explicar-nos 

a nosaltres i als veïns i veïnes el que va passar els anys 2017, 2018 i 2019 als carrers 

de Ciutat Vella i quin va ser l’impacte per a la millora de les condicions de les veïnes 

d’aquesta mesura. Perquè, honestament, no veiem aquestes millores, ni nosaltres ni 

els veïns. Aquesta autoavaluació i els canvis que haurien d’haver realitzat en relació 

amb les accions o mesures que no van funcionar no es veuen en aquesta nova 

mesura, i tant nosaltres com els veïns comencem a vislumbrar un estiu calentet de 

festes i aglomeracions.  

No només s’acumulen els problemes arrelats al districte de fa anys, sinó que ara 

s’ensumen els efectes de la pandèmia, que com sabeu no són pocs. Però portem anys 

sense saber aprofitar les oportunitats que trobem contínuament als nostres carrers. I 

constantment els veïns els fan demandes de coses que ja es treballen i treballaven a 

la mesura de govern que teníem vigent fins ara, com les següents. La detecció de 

punts negres per deixalles acumulades o brutícies, aquest punt no ha millorat a pesar 

de la pandèmia, continuem amb els carrers plens d’escombraries. Verificació de l’estat 

de neteja dels banys públics, que ara no tenim pel problema judicial en la contractació, 

però quan els tenim les queixes dels mals usos i les brutícies són constants per part 

del veïnat. Seguiment i control de l’establiment de nous usos de la via pública dels 

vehicles de mobilitat personal, és un drama i, a més a més, tornarem a tindre els trixis. 

Intervenció enfront de dinàmiques inapropiades en els usos de l’espai públic que 

dificulten la convivència, crec que és evident el que hem parlat de les aglomeracions, 

que, a més a més, s’ha reconegut en l’informe del regidor. 

Són alguns exemples que trobem a la mesura. Pel que sabem, sabent-nos molt greu, 

desconfiem de l’execució i de l’avaluació de la mesura aquesta i de l’anterior. Per cert, 

va haver-hi una mediació en els veïns del carrer Robador, que va entrar dintre 

d’aquesta mesura, una mediació de l’espai públic entre veïns i prostitució, que els 



veïns van demanar el resultat d’aquesta mediació fins a set vegades en diferents 

òrgans. Si algú, en algun moment, pot donar-los resposta, l’hi agrairíem. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, en aquest punt, volem agrair la feina duta a terme per tots els 

diferents agents implicats en el desenvolupament d’aquestes polítiques que 

s’expliquen a la mesura de govern. Tot el que sigui millorar la convivència a l’espai 

públic ha de ser positiu i s’ha de valorar. Però, com bé ha dit la companya d’Esquerra 

Republicana, també hem de conèixer l’avaluació de la mesura dels anys anteriors. 

Quan una cosa no funciona, s’ha de canviar, s’han de canviar les actuacions, s’ha de 

canviar la intervenció que es fa, no només en l’espai públic, sinó en els habitatges, 

sobretot els que són de propietat municipal o de gestió municipal. Però moltes 

vegades, per moltes intervencions que es facin en un mateix lloc, no significa que el 

problema estigui resolt; tot el contrari, moltes vegades, i la gran majoria de vegades, 

és perquè aquestes accions no són les que es necessiten en l’espai públic. I la veritat 

és que la pandèmia i els diferents confinaments han sigut moments de calma, de 

tranquil·litat en algunes zones, però en altres la situació, que ja era complexa, s’ha 

agreujat encara més. I no només parlem de botellots, sorolls, terrasses; parlem de la 

sobreacumulació i de l’aglomeració de persones en certes places, en certs carrers i a 

certes hores, hores que s’allarguen fins molt entrada la nit. I quan hi havia toc de 

queda entre les deu i mitja i les onze, la gent tornava cap a casa. Però ara, que no 

tenim toc de queda, s’allarguen fins a les tres, quatre i cinc de la matinada. 

No els diré les zones, perquè vostès en l’informe ja presenten les zones prioritàries. 

Però recordar-los que a totes aquestes zones hi han famílies, veïns, comerciants, que 

s’han d’aixecar cada dia per treballar, per anar a la seva feina, i sobretot poder dormir 

és la seva prioritat, però això no passa a molts dels carrers i places. 

Algunes vegades ja els ho hem dit, però ho tornarem a repetir, aquesta mesura és un 

clar exemple que el paper ho aguanta tot o la realitat supera el que ens podem 

imaginar. Perquè, clar, podem compartir tot el que diu la mesura, però si després no 

s’implanta, deixa de tenir sentit. Els objectius, li ho vam dir el 2017 i l’hi tornarem a dir, 

els compartim, compartim la metodologia i compartim la responsabilitat de tots els 

agents que hi participen, inclosa la nostra. Però el que sí que em sorprèn és dir que 

vostès s’hi implicaran quan hi han carrers, edificis municipals on vostès no fan la seva 

feina. Parlem del carrer Om i d’altres carrers, però centrem-nos en el carrer Om. 

Vostès parlen a la pàgina 14, per ser més exactes, que treballen per identificar 

problemes de convivència a les escales oferint un servei de mediació. Això és broma, 

oi? Aquesta frase, paràgraf, pàgina, mesura me l’he llegit diverses vegades i unes 

quantes amb bastant detall, i és per empipar-se, no només els partits polítics que 

estem avui aquí representant, sinó pels veïns i comerciants que estan dia rere dia en 

aquests espais públics i en aquests edificis del Districte. 

Seguim parlant de la mesura, quan parlen que un equip garantirà que els propietaris 

es responsabilitzin de les deficiències dels edificis. I quan els edificis són seus o els 

gestionen vostès? Això, què fan? No fan absolutament res, s’omplen la boca dient que 

fan moltes coses, que s’hi impliquen, però la realitat és que el carrer Om segueix 

estant en la mateixa situació que fa anys. I parlem d’Om i parlem d’altres places i 

d’altres edificis del districte on vostès tenen la major responsabilitat. 

Si continuem parlant de la mesura, pel que fa a l’equip de treball, veiem positiu que hi 

hagin figures intermèdies com els sots per poder tenir una major coordinació entre els 



equips i amb els serveis municipals que ofereix el Districte i l’Ajuntament de Barcelona. 

Entenem que aquests equips seran quatre persones i els quatre equips de mediació i 

intervenció, auxiliars d’espai públic i dinamització. Però quantes persones són 

exactament les que treballaran en aquests equips? Són necessàries més? Són 

suficients amb les que tenim? Necessitem molt més detall per poder fer una valoració 

molt més completa de la situació. 

Només una frase… En aquesta mesura no es parla en cap moment dels partits de 

l’oposició, i avui es presenten aquí només presentant unes propostes noves sense 

avaluar les dels anys anteriors. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. És, com molt bé dieu, l’any 2017, en el mes de març, que 

s’aprova el Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les 

escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella. Era un pla que, com moltes coses 

que es porten en aquest Ple, no partia de zero. Compartim amb el Govern municipal 

que a Ciutat Vella pot ser estiu tot l’any i que necessitàvem un pla que anés més enllà 

de l’antic pla d’estiu que anteriors governs municipals havien treballat. Però és ben 

estrany que sempre, a tocar de l’estiu, ens plantegeu aquestes mesures de govern que 

han de ser efectives tot l’any. 

Particularment, ens hauria agradat, com en les anteriors mesures de govern que heu 

portat, que ens haguéssiu convidat a treballar-la conjuntament, hauria quedat un 

document molt més complet amb la complicitat de tots els grups que estem disposats 

a fer impuls en aquesta legislatura d’una manera constructiva en bé del veïnat de 

Ciutat Vella. Però ens trobem un document on gairebé tota la introducció passa la 

història des del moment que s’aixeca l’estat d’alarma. Ens va bé per posar en context 

les coses, però són fulls abocats a una anàlisi del que ha estat Ciutat Vella aquest 

últim any de pandèmia, però ens serveix ben poc per poder mirar a futur. Perquè és un 

moment com molt excepcional. 

La treva que ens va donar la pandèmia, en referència amb la massificació turística o a 

l’oci nocturn, s’ha exhaurit. Això hi estarem tothom d’acord.  

I trobem objectius amb una gran complexitat per assolir per l’estil de governança 

Colau-Collboni, com són vetllar pel descans veïnal, garantir l’ús de l’espai públic d’una 

manera adequada, la prevenció davant l’incompliment de normatives municipals. 

Aquests últims anys, i les veïnes estan molt d’acord amb nosaltres, hem tingut un 

govern poc autoritari i això ha permès en moltes ocasions la permissivitat a l’espai 

públic creant conflictes entre els diversos col·lectius que conviuen en els nostres 

carrers. 

En aquest pla ens trobem amb dos eixos principals d’actuació, com són l’espai públic, 

on els ciutadans tenim idea de les eines que disposa l’Ajuntament per fer arribar les 

nostres queixes, però en el cas de les escales de veïns, i crec que ho ha dit la 

consellera Barea, estaria bé poder fer una mica de difusió d’aquest servei a les 

mateixes escales i com poder establir el contacte amb aquest servei, perquè crec que 

és força desconegut, no? 

Com he dit abans, ens hauria agradat poder col·laborar en l’elaboració d’aquest pla en 

benefici sempre de les veïnes i la nostra aportació hauria estat, bàsicament, en el punt 

7, on parlem de la governança. Estem totalment alineats amb les taules de 



coordinació. Sobretot estem molt obsessionats en tot el que és la coordinació. Però 

trobem disfuncions en algunes d’elles. M’explico. A la Taula de Convivència i Espai 

Públic, trobem el Cos de Mossos d’Esquadra, però no els trobem a la Taula de 

Sensellarisme i Drogodependència ni a la Taula de Seguiment de Casos ni a la Taula 

de Seguiment d’Intervencions en Comunitats de Veïns. Sí que hi trobem la Guàrdia 

Urbana. I ja som conscients que Guàrdia Urbana és la policia local, que depèn de 

l’Ajuntament, trobem que és molt encertat. Però també fem la reflexió en veu alta que 

Guàrdia Urbana té limitades competències en alguns àmbits. Així doncs, per poder 

abordar la problemàtica en tot el seu conjunt, ens manca en les taules anteriors 

descrites la figura del Cos de Mossos d’Esquadra. 

Una altra disfunció que trobem és que, si lliguem el sensellarisme amb la 

drogodependència, que hi podem estar d’acord, ens mancaria treballar en aquesta 

taula també la salut mental, que és part del conflicte en el nostre districte. I en aquesta 

Taula de Sensellarisme i Drogodependència trobem a faltar el servei de mediació 

comunitària intercultural, ja que un percentatge elevat de la gent en situació de carrer 

drogodependent i amb malalties mentals és d’origen divers. 

En relació amb el pressupost, trobem que l’augment, respecte del pla del 2017, ha 

doblat i es preveu crear quasi una triplicació en el pressupost del 2022. Aquest 

augment demanem que s’ha de veure reflectit en la millora del benestar comunitari, i si 

no, seran diners malaguanyats. Tot i així, no feu referència, com s’ha comentat, a 

l’augment de personal. 

I, per finalitzar, en les zones de major intensitat trobem a faltar, al Raval sud, la plaça 

Pedró i carrer Sant Antoni Abat; al Raval nord, la ronda Sant Antoni; al Gòtic, plaça 

Reial i plaça del Duc de Medinaceli, i al Casc Antic, Joan Capri, passeig Picasso i el 

parc de la Ciutadella. 

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

El regidor 

Torn que aprofito per recordar que el Pla de veïnatge està funcionant des del 2017 i el 

que fem és una adaptació a les noves realitats després de veure com ha funcionat 

aquest. L’objectiu del pla no és, tant de bo, erradicar els usos disruptius que hi ha a 

l’espai públic; és veure de quina manera els podem equilibrar. Si els haguéssim 

erradicat, evidentment, ja no presentaríem un pla de veïnatge. I tots em sembla que 

compartim la complexitat de la gestió, en aquest sentit, de l’espai públic en què tothom 

es pugui desenvolupar lliurement.  

Per tant, doncs, en aquest Pla de veïnatge, que alguns ens comenteu que falta el 

nombre de persones que hi treballen, estem parlant d’hores, no?, hores que hauran de 

ser al més flexible possible per veure com dimensionem la intervenció en aquestes 

hores. Per tant, no hem incorporat el nombre de persones, perquè haurem de veure 

què necessitem al setembre, què necessitem a l’agost i què necessitem al febrer. I 

potser a l’agost necessitem que uns equips estiguin més reforçats que no pas uns 

altres. Hi haurà diferències durant l’any. Per tant, estem parlant d’un total d’hores, i 

nosaltres el que anirem fent, els tècnics el que aniran fent serà modular aquests 

equips, amb el benentès que passem d’una temporada alta de juny a setembre i 

incorporarem una temporada alta de març a octubre. Per tant, l’estem ampliant 

respecte al que era el Pla de veïnatge anterior i, a més a més, ajustant el torn de nit, 

que no hi era, eh? Per tant, no era operatiu i ara ja l’operativitzem i podrem tenir també 

aquesta intervenció de tots els equips a la nit, que és més que necessària. 



Respecte a les mediacions i la referència que fa al carrer Om, les mediacions 

funcionen quan les dues parts volen mediar. Quan hi ha una part que no vol mediar, o 

quan el que hi ha és un conflicte d’un altre tipus, el que es necessita és una intervenció 

d’una altra manera. Per tant, això és el que s’està treballant al carrer Om, i els veïns ho 

saben, i s’està treballant des de fa molts mesos, però no és només una mediació el 

que es necessita, necessitem una altra cosa al carrer Om, i això és el que estem 

treballant.  

Pel que fa als espais que heu dit d’incorporar, doncs, els que hem posat no són fixos i 

no són inamovibles. Per tant, veiem d’incorporar-los i com ho podem fer. 

I pel que fa a les taules de coordinació, estàvem sobretot de serveis municipals, però 

també revisem si s’hi ha d’incorporar Mossos d’Esquadra o qui correspongui, 

evidentment, doncs, als serveis que intervinguin. No hi ha cap problema per revisar-ho 

i anar incorporant si veiem que són necessaris. 

I d’aquí també, doncs, refermar aquest compromís en aquesta gestió de l’espai públic 

amb la mediació quan la mediació és possible i també per garantir el dret a la salut, el 

dret al descans i el dret a l’habitatge de veïns i veïnes. 

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

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Gràcies, presidenta. Com he demanat abans, m’agradaria tindre l’informe d’avaluació 

dels períodes anteriors per saber de què estem parlant. Jo crec que seria bo 

compartir-ho exhaustivament amb l’oposició. I també tindre’ns informats de cada any i 

els nous mètodes d’avaluació de la nova mesura. D’aquesta manera, quan parlem 

amb veïns, que nosaltres també parlem amb veïns, podrem explicar-los aquest servei. 

Li torno a repetir les adreces de les finques municipals amb greus problemes a les 

escales, a veure si podem mediar o poden prendre un altre tipus de mesura: Nou de la 

Rambla, 39 i Sant Pau, 55, carrer de l’Om ja el tenen controlat. A veure si en aquestes 

finques poden fer alguna cosa i després ja passen a les privades. 

Merci. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Només dir-li que les disfuncions, a banda de Mossos d’Esquadra, és molt important 

per a mi el tema de la salut mental i el tema dels mediadors interculturals, d’acord? 

La presidenta agraeix les intervencions i pregunta al regidor si vol fer ús dels quinze 

segons que li queden. 

6. Donar compte de la suspensió potestativa prèvia de l’atorgament de llicències 

i/o comunicats i d’altres autoritzacions municipals dels establiments de plats 

preparats i els obradors i/o cuines industrials sense venda al públic ni 

degustació a la ciutat de Barcelona  

La presidenta dona la paraula al conseller Santi Ibarra. Com que sembla que el 

senyor Ibarra no pot intervenir en aquest moment, proposa deixar aquest punt pendent 

i passar al punt següent, sobre les medalles d’honor. 

C) PART DECISÒRIA 

1. Medalles d’Honor 2021 



La presidenta recorda als representants de les entitats aspirants a les medalles 

d’honor que s’han connectat en aquest plenari que la sessió es grava en streaming i 

que, per tant, abans de la seva intervenció, d’acord amb la normativa de protecció de 

dades, han de donar expressament el seu consentiment perquè la seva intervenció 

sigui enregistrada. 

A continuació, llegeix l’atorgament de la primera Medalla d’Honor, en reconeixement 

de les treballadores i treballadors dels centres d’atenció primària de Ciutat Vella.  

Fa ja més d’un any ens va colpejar la pandèmia de la covid-19, un virus que no coneixíem i que 

ens va obligar a prendre mesures dràstiques, com és realitzar un confinament estricte obligant la 

majoria de la població a tancar-se a casa. Però una part de la ciutadania va haver de continuar 

treballant, perquè el seu servei a la vida era essencial. Els professionals de la salut van haver de 

continuar atenent la població en un context inèdit per a totes, sense els equips de protecció 

personal adequats ni protocols clars de com actuar davant d’un virus que també desconeixien. Les 

treballadores d’Atenció Primària van esdevenir essencials per al cribratge de les possibles 

persones contagiades alhora que continuaven atenent la resta de les necessitats de les veïnes.  

Durant aquelles primeres setmanes, dia rere dia, a les vuit, la gent sortia a aplaudir la feina de les 

treballadores de la salut alhora que reclamava també una sanitat pública digna. En aquells temps, 

moltes persones van copsar l’afectació de les retallades i les privatitzacions en la capacitat del 

sistema sanitari per atendre situacions extraordinàries. Alhora es van produir moltes converses i 

reflexions en relació amb els reptes i necessitats socials, econòmiques o ambientals que feia 

emergir aquella nova situació i sobre com d’imprescindible era fer-hi front. 

Amb l’avanç del període de pandèmia, les treballadores dels CAPs de Ciutat Vella van començar a 

detectar dificultats i necessitats socials, econòmiques o culturals que estaven aflorant i 

condicionaven tant el control dels contagis com empitjoraven les situacions de la salut: la dificultat 

per poder confinar persones que vivien amuntegades en petits pisos i mal ventilats; la por de 

moltes veïnes a perdre treballs en negre o precaris si es feien PCR; l’empitjorament de situacions 

de salut no relacionades amb la covid-19 per la por d’assistir als CAPs i contagiar-se; la dificultat 

per l’arribada de missatges i informacions sanitàries a la població, i així un llarg etcètera. 

Per totes aquelles dificultats socials i econòmiques, quan es va començar a fer cribratges massius, 

es va poder comprovar com a Ciutat Vella es patia una incidència per sobre d’altres districtes i com 

els condicionants socials i econòmics són determinats en la salut de les comunitats. 

Més d’un any després de l’inici de la pandèmia, potser hem oblidat moltes de les reflexions que 

com a societat vam fer durant aquell temps de confinament. Però, entre d’altres, s’ha posat en 

evidència la importància de l’Atenció Primària en el sistema de salut públic per la seva proximitat al 

veïnat i coneixement del territori. I, per tant, la importància de reivindicar una Atenció Primària forta 

i comunitària. 

Per totes aquestes raons, però també per comptar a Ciutat Vella amb unes treballadores de 

l’Atenció Primària que han demostrat sobradament la seva implicació en els problemes no tan sols 

sanitaris, sinó també socials, econòmics i comunitaris de les veïnes de Ciutat Vella, i també per la 

lluita de la mà de les veïnes per aconseguir equipaments a l’alçada de la seva tasca, el Districte de 

Ciutat Vella ha decidit agrair-ho a totes les treballadores de CAPs amb la Medalla d’Honor de la 

Ciutat de Barcelona. 

Tot seguit, llegeix la segona medalla, en reconeixement de l’equip de waterpolo femení 

del Club Natació Atlètic-Barceloneta. 

El Club Natació Atlètic-Barceloneta va posar en marxa la temporada 2014-2015 un dels projectes 

més importants fins al dia d’avui: recuperar el waterpolo femení davant l’interès creixent entre les 

més petites del club. Actualment són més de setanta jugadores repartides en totes les categories, 

des de la benjamina fins a l’absoluta.  

Dia a dia, en aquests set anys, són innombrables els moments en els quals l’actual equip absolut 

ens ha sorprès amb les seves fites, una carrera meteòrica que les classifica per a primera divisió 

nacional el passat mes de setembre i tan sols uns mesos després s’alcen amb el títol de 

campiones i aconsegueixen l’ascens a la divisió d’honor, màxima competició de waterpolo a nivell 

estatal.  



Però no és tan sols l’ascens a la divisió d’honor el fet que fa l’equip femení de waterpolo 

mereixedor d’aquesta medalla, sinó que ho és pels valors que transmeten en cadascun dels seus 

entrenaments o partits. L’esport femení és una de les concrecions de l’expressió del dret a la 

igualtat i a la llibertat de totes les dones a l’autonomia dels seus cossos. 

Avui és més necessari que mai treballar des de la justícia de gènere per aconseguir la igualtat 

d’oportunitats efectiva i eliminar les barreres i sostres de vidre estructurals existents en el sistema 

esportiu. 

Entre totes cal continuar potenciant la transmissió de valors a través de l’esport amb la finalitat de 

superar prejudicis i estereotips socials que limiten la pràctica esportiva de les dones a l’hora de 

desenvolupar tot el seu potencial individual i col·lectiu. Són aquests valors els que han sabut 

contagiar amb majúscules a les noves generacions, i ara les nostres esportistes més petites del 

districte i de tota la ciutat tenen un referent a seguir, del qual aprendre, amb el qual créixer i amb el 

qual gaudir dia a dia. 

Per tot el seu esforç i els seus valors, volem donar la Medalla d’Honor a tot l’equip femení de 

waterpolo del Club Natació Atlètic-Barceloneta, un equip amb majúscules, on cadascuna ha 

desenvolupat un rol essencial per conquerir aquest ascens a divisió d’honor. Una medalla per a 

Aina Pastor García, Aitana García Jiménez, Carlota Serrano Ballester, Elia Fernández Mir, Emma 

Cano Cruz, Jana Altisen i Mañes, Laia Terol Lacasta, Maria Serrano Fuentes, Marta Sampre Feliz, 

Marta Altisen i Mañes, Nerea Martín Morón, Nina Josifovic, Queralt Nomen Valls, Sandra García 

Pena, Yaiza Año López, Valeria Sánchez Cortés i Ida Turegano Bou. També per a la seva 

delegada, Mari Carmen Mir Martín, i per als seus entrenadors, Rafael Calopa i Adrià Peidró 

Caparrós. 

La presidenta demana un aplaudiment per a totes elles. A continuació, dona la 

paraula als treballadors dels CAPs. 

La presidenta dona la paraula a la representant del CAP Raval Nord. 

La Sra. Anna Romagosa 

Hola, bona tarda. Soc l’Anna Romagosa, directora del CAP Raval Nord. Bé, entenc 

que em toca parlar. 

La presidenta li respon que sí. 

La Sra. Anna Romagosa 

Sí? Gràcies. Moltíssimes gràcies per aquest reconeixement, sempre tots els 

reconeixements són molt benvinguts, i en aquest cas, us asseguro que molt ben 

merescuts. 

Tots els professionals de primària han estat fent una feina fantàstica durant tota 

aquesta pandèmia, com la fan sempre, no és que només ens haguem esforçat ara, 

sinó que sempre ens esforcem molt per donar millor servei. Però és molt d’agrair que 

en aquests moments, que han estat molt durs, se’ns reconegui la feina. 

S’ha d’agrair la feina tant del personal de neteja del CAP, de seguretat, el personal 

d’infermeria, els metges, les auxiliars, els administratius... Tots han fet una feina 

fantàstica. 

També estaria bé tenir altres tipus de reconeixement que estan també a l’abast de 

l’Ajuntament de Barcelona com és equipar els espais necessaris per a l’atenció 

primària, que pateix, no?, una situació molt deficitària des de fa molts anys. I que som 

conscients que s’està treballant en això i, per això, per exemple, el Raval Nord en 

concret tindrà un nou espai, molt desitjat, a la capella de la Misericòrdia, però que 

encara queden molts espais per definir i ens agradaria que es prioritzés l’atenció 

primària a l’hora de decidir els usos dels espais públics, que són molt necessaris per a 

aquesta atenció primària. 



Res, moltes gràcies de nou per la menció i els veuré més endavant. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al representant del CAP Gòtic. 

El Sr. Oriol Rebagliato 

Hola, soc Oriol Rebagliato, soc adjunt a direcció del CAP Gòtic i volia agrair aquest 

reconeixement en nom de tots els professionals. Com ha contat l’Anna, som persones 

de neteja, de seguretat, administratius, auxiliars d’infermeria, infermeres, treballadora 

social, residents d’infermeria i de medicina, odontòleg, metges de família, metges 

d’altres especialitats... Tots formem un equip extraordinàriament implicat, compromès i 

motivat. I tots som importants per tenir cura i vetllar per la salut de la població, així com 

altres professionals externs i de suport que faciliten el funcionament del CAP. 

Des de fa trenta anys l’equip del Gòtic ofereix atenció a la població del barri Gòtic, però 

és cert que aquesta pandèmia ha evidenciat encara més la gran feina que es fa dia a 

dia. Però us volem demanar ajut a vosaltres perquè col·laboreu en la salut dels veïns 

del barri: el soroll, la inseguretat, l’incivisme, la manca d’espais verds..., tot això 

repercuteix en la salut de la població, i, en certa manera, depèn de vosaltres. 

I ja per acabar, també us volíem demanar si ens podeu cuidar una mica a nosaltres, 

perquè hem patit de valent els problemes d’espai del centre. Els espais addicionals 

que ens heu cedit, ja sigui els mòduls a la plaça o l’espai Aprop, han estat de gran 

ajuda per descongestionar el centre, però encara patim greus problemes d’espai. I 

estem esperant amb il·lusió i amb certa «premura» poder traslladar-nos al centre 

definitiu de la plaça Pi i Sunyer. Per això, us volíem demanar que reubiqueu amb 

celeritat els serveis i professionals que hi ha actualment a aquest emplaçament, 

perquè esperem veure aquesta realitat del nou centre al més aviat possible. 

Moltes gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a la representant del CAP del 

Casc Antic. 

La Sra. Anna Miñarro 

Bona tarda. Soc l’Anna Miñarro, adjunta del CAP del Casc Antic, i per no repetir-me 

m’ajunto a les opinions que han donat els nostres companys sobre l’espai, l’equip... 

I a mi m’agradaria destacar que aquest sotrac ens ha sorprès a tots i ens ha desafiat 

com a equip de treball, però ens ha fet treballar més junts i créixer com a persones i 

com a professionals, inclús com a grup. 

Penso que hem de tenir en compte que l’atenció primària és la base de la sanitat 

pública i que és l’atenció a les persones, als seus problemes i a les seves alegries. I 

que hem de tenir en compte que som nosaltres els equips que tenim cura d’aquesta 

població, no només de la seva patologia, sinó de tot el que els envolta.  

I així, per no repetir-me... Espera, que estava per aquí escrit... M’agradaria dir que ens 

encanta la nostra feina i que històricament la sanitat, la nostra sanitat, l’atenció 

primària no ha tingut el reconeixement que mereix. No és que necessitem que ens 

diguin com de bé que fem la feina; és que necessitem que el reconeixement sigui real 

per poder-la fer realment bé, amb espais adequats, com han dit els companys, amb 

personal suficient, amb mitjans moderns i funcionals. 

De tota manera, moltíssimes gràcies per aquest reconeixement, que comparteixo amb 

els companys que ens el mereixem. 



La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al representant del CAP Raval 

Sud. 

La Sra. Carme Prats 

Hola, bona tarda. Jo soc la Carme Prats, la directora del CAP del Raval Sud, i una 

miqueta donant peu al que deien els companys, primer de tot, agrair a l’Ajuntament 

de... Disculpeu, que s’ha tallat la connexió. 

Estava agraïda de part de tots els professionals, no? I posar una miqueta en relleu que 

la pandèmia ha visibilitzat la tasca de l’atenció primària, no?, la tasca, diem 

col·loquialment, de la germana pobra de la sanitat, la part en què menys s’inverteix, 

no?, la part invisible del contacte amb la població. I que volíem aprofitar aquest fet per 

visibilitzar la gran tasca que sempre ha fet la primària des de tots els equips de Ciutat 

Vella i, evidentment, de la resta de professionals: fem atenció sanitària, atenció 

humana, atenció a les grans desigualtats en salut. I, al cap i a la fi, la primària és el 

nexe d’unió, no?, entre un sistema sanitari i la població; la primària és la porta 

d’entrada i el primer contacte, som atenció comunitària, i cal cuidar tota aquesta 

atenció primària, cal dotar-la de recursos, com deia l’Anna, la companya del Raval 

Nord, i sobretot d’espais dignes. Raval Nord i Gòtic tenen la sort de tenir un projecte, 

no?, al capdavant; a Raval Sud estem a la cua, estem en un context, com heu parlat, 

carrer Om, carrer Sant Pau... Bé, recursos ens en falten i des d’aquí fem la demanda. 

Atenem 29.000 usuaris, població vulnerable, sensellarisme, atenció a les 

drogoaddiccions... Bé, població que cal cuidar i professionals que ens ho mereixem. 

Moltes gràcies.  

La presidenta agraeix la intervenció. Indica que no hi ha cap representant del CAP 

Barceloneta. 

La Sra. 

Jo no soc l’Anna del CAP la Barceloneta, ho sento, jo pertanyo al CAP Casc Antic. 

La presidenta diu que potser hi ha hagut una confusió en les intervencions. 

La Sra. 

No, no, no, jo estic amb la meva adjunta al despatx, que estem al CAP, però estic aquí 

fent suport. Soc la referent de gestió i servei, però no pertanyo a la Barceloneta. 

La presidenta estén la felicitació al personal del CAP la Barceloneta. Dona la paraula 

a la representant del Club Natació Atlètic-Barceloneta. 

La Sra. Aina Pastor 

Sí, Club Natació Atlètic-Barceloneta. Hola, soc l’Aina Pastor, representant del Club 

Natació Barceloneta. I no m’allargaré molt. Primer de tot, m’agradaria donar les gràcies 

de part de tot l’equip al Districte per haver-nos atorgat aquest premi i també per les 

paraules que ens acabeu de dedicar. Moltes gràcies. 

A part, per a nosaltres, aquest reconeixement és molt gran no només pel fet de donar 

visualització al nostre esport, el waterpolo, sinó també per donar prestigi i visualització 

de l’esport femení, que, com tots sabem, fa molta falta. 

Agrair de part de tot l’equip el suport des del primer dia per part de l’entitat, la junta, els 

entrenadors, els preparadors físics, pares, mares, avis, àvies, familiars i treballadors 



del Club Natació Atlètic-Barceloneta, que sense vosaltres re d’això hauria sigut 

possible. Moltíssimes gràcies. 

A part, a títol personal, i segur que les meves companyes s’hi uniran, m’agradaria 

donar les gràcies a tots els sanitaris per la feina feta i que fan al dia a dia, i que 

aquesta distinció és el mínim que us podien haver donat. Moltes gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció. Tot seguit, obre el torn del Govern i dels grups 

municipals. 

El regidor 

Bé; doncs, cada any s’atorguen les medalles d’honor i no teníem cap dubte que tots 

els treballadors i treballadores de l’atenció primària havien de rebre un reconeixement. 

I, de fet, tots els partits polítics representats al Districte ens hem posat d’acord. I segur 

que ho mereixerien molts altres treballadors i treballadores, però creiem, doncs, que, 

sens dubte, la feina que feu no només en pandèmia, sinó la que porteu fent durant 

molts anys, però que s’ha visibilitzat molt en pandèmia, no només s’ha visibilitzat, sinó 

que ha estat quelcom efectiu, doncs, s’ha de reconèixer d’alguna manera. 

Les vostres reivindicacions són justes, les vostres reivindicacions les escoltem i les 

vostres reivindicacions les passem també als òrgans corresponents i des del Districte 

hi treballem. I per això, hem trobat una solució per al CAP del Raval Nord, n’hem trobat 

una altra per al CAP del Gòtic i en trobarem per a la resta de CAPs. I ja hi estem 

treballant. 

L’atenció primària, atenció comunitària, l’atenció més propera al ciutadà i la ciutadana 

és la que ens garanteix una salut en el sentit integral. Per tant, doncs, moltíssimes 

gràcies per la vostra feina; moltíssimes gràcies per les vostres reivindicacions; 

moltíssimes gràcies per no deixar de ser-hi mai, i moltíssimes gràcies per continuar 

sent-hi. Seguirem treballant i ens seguirem veient. 

I pel que fa, doncs, al club de waterpolo, moltíssimes felicitats. I també destacar, no?, 

que tots els grups municipals hi hem estat d’acord. Felicitats perquè també en un 

moment gris i en un moment trist com el d’aquesta pandèmia, la cultura i l’esport ens 

salven. I creiem, doncs, que és necessari aquest reconeixement d’un esforç, d’un 

esforç difícil, d’un esforç que requereix moltíssimes hores. I us volem agrair que hi 

sigueu i que demostreu que l’esport femení és tant com l’esport masculí i que entre 

tots, aquí al Districte també, la responsabilitat i el compromís de visibilitzar-vos a 

vosaltres i a totes les dones i a totes les noies que competiu i que practiqueu esport. 

És la nostra responsabilitat. I, sens dubte, doncs, que segur que sou esforç..., ai –

perdó–, sou un exemple d’esforç i de superació. Moltes gràcies també per la feina.  

La presidenta dona la paraula a la vicepresidenta. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. Des del Grup Municipal Socialista volem felicitar els CAPs i l’equip 

de waterpolo del Club Atlètic-Barceloneta. 

Bé, començo: «Hubo un momento a principios del 2020 en que nadie imaginaba lo que 

estaba por venir, pero si nos hubieran preguntado, todos habríamos respondido que 

podíamos contar con nuestro personal sanitario, con nuestra sanidad pública, como 

siempre ha sido, y porque sabemos que siempre estáis ahí. Y a pesar de la enorme 

confianza que tiene la ciudadanía en su sanidad, aún nos habéis sorprendido al ver lo 

titánico de vuestra lucha, el enorme compromiso, la entrega y el coraje que ha 

demostrado todo el personal que integra la sanidad. Una sanidad por la que hay que 



apostar, invertir, fortalecerla, revertir los recortes y recuperar lo perdido, defenderla 

con todas la fuerzas, porque sois un pilar fundamental del estado del bienestar en el 

que creemos. 

»Este premio es para todos vosotros, los CAPs de nuestro distrito, por haber estado 

incansablemente en primera línea de la batalla contra el covid, para agradeceros que 

hayáis cuidado de nuestros vecinos y de todos nosotros. Y para que quede constancia 

que desde nuestro grupo solo podemos repetir una y otra vez “gracias, gracias, 

gracias”», a tots i a totes i al meu CAP del Raval Sud, evidentment. 

I a l’equip de waterpolo, «des de la temporada 2014-2015 sabem que el club va posar 

en marxa un dels projectes més importants fins al dia d’avui: recuperar el waterpolo 

femení davant de l’increment creixent de les sòcies més petitones. Van arrencar amb 

catorze nenes i actualment són més de setanta jugadores repartides en totes les 

categories, des de les benjamines fins a l’absoluta. Des d’un primer moment la il·lusió, 

el gaudi, la tenacitat i el treball constant d’aquestes nenes les va fer créixer molt 

ràpidament, i en la seva segona temporada ja eren capaces de plantar cara als equips 

rivals. I té especial mèrit quan no comptaven amb cap equip femení de referència en el 

club en el qual recolzar-se o seguir la seva estela. Dia a dia, en aquests set anys, són 

innombrables els moments en els quals l’actual equip absolut ha sorprès amb les 

seves fites, una carrera meteòrica que les classifica per a la Primera Divisió nacional el 

passat mes de setembre, i tan sols uns mesos després s’alcen amb el títol de 

campiones i aconsegueixen l’accés a la Divisió d’Honor, màxima competició del 

waterpolo a nivell estatal. 

»Més orgullosos i agraïts amb les nostres campiones no podíem estar. Tot l’esforç que 

ha fet el club s’ha vist recompensat amb escreix, no només pels resultats, sinó pels 

valors que transmeten en cadascun dels seus entrenaments o partits. I aquests valors 

els han sabut contagiar, amb majúscules, a les noves generacions. Ara, les nostres 

esportistes més petites tenen un referent per seguir i poden assegurar que pugen 

trepitjant molt fort, aprenent, creixent i gaudint dia a dia.» 

Felicitats a totes les noies de l’Atlètic-Barceloneta de waterpolo. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula a Esquerra Republicana. 

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Gràcies, presidenta. Bé, aquest és un dels moments, doncs, més agradables que té 

ser conseller del Districte. I per a mi és un gran honor felicitar els medallistes d’honor 

del districte d’enguany. 

A Ciutat Vella ens passa una cosa, i molt curiosa, que és que quan ens posem tots 

d’acord, ho fem bé, fem les coses bé i encertem. I aquest any donem les medalles 

d’honor a dos àmbits que han d’anar de la mà: esports i salut. Per tant, val més la 

pena que ens posem més d’acord més cops. 

Primer de tot, felicito l’equip de waterpolo femení del Club Natació Atlètic-Barceloneta, 

i dir-vos que ens heu fet sentir molt orgullosos i orgulloses. Sou un orgull tant per a la 

Barceloneta com per al Districte de Ciutat Vella, i com deia l’Aina, ja no només pel fet 

d’haver aconseguit l’ascens a la Divisió d’Honor, sinó perquè us convertiu en un 

referent per a totes les dones del districte i de la ciutat en la lluita per l’esport femení i 

per la igualtat d’oportunitats, i per demostrar un cop més que les dones sou capaces 

de fer tot el que us proposeu. Una vegada més, enhorabona, campiones! 



I segon, la medalla destinada al conjunt de treballadores dels centres d’atenció 

primària, les quals considerem des d’aquí els veritables herois i heroïnes d’aquesta 

pandèmia. Un conjunt de treballadors que vau donar la vida pels veïns i veïnes i que 

esteu donant la vida pels veïns i veïnes, i és un gran indicador del bon estat i de la 

qualitat també de la salut pública, de la sanitat pública, que malgrat que alguns 

governs del passat han intentat carregar-se-la, no ho han fet i no ho permetrem de cap 

de les maneres en el futur. 

Sou uns grans professionals i unes grans professionals i us mereixeu aquesta medalla 

i molt més. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Barea, de 

Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Primer de tot, felicitar els CAPs de Ciutat Vella per rebre la 

Medalla d’Honor del Districte. Crec que aquesta medalla no és suficient per agrair-vos 

tota la tasca que feu, una feina ingent que moltes vegades queda invisibilitzada, però 

que és tan necessària i tan important, i més en aquesta crisi sanitària que hem tingut. 

Sense vosaltres això hagués sigut molt pitjor. 

Volem agrair-vos avui i sempre aquesta tasca i posar en evidència la importància que 

té l’atenció primària. Sabem que aquesta medalla no és suficient, però és un 

reconeixement que tant us mereixeu i que en aquests moments és més necessari que 

mai. Totes les persones que hi treballen, com heu esmentat: metges, infermers, neteja, 

seguretat..., tots us la mereixeu. 

Des de Ciutadans estem molt contents de poder-vos atorgar aquesta medalla i 

esperem que no quedi en això, sinó que s’ha d’anar més enllà i seguir apostant per 

l’atenció primària. 

La següent medalla és il·lusionant, entregar a l’equip femení que arriba a la Divisió 

d’Honor és un goig, i veure com totes aquestes noies han lluitat per aconseguir 

aquesta fita, una fita que fa que el Club Natació Atlètic-Barceloneta tingui dos equips 

jugant a les més altes competicions de waterpolo. 

Noies, crec que aquesta medalla us la mereixeu i molt, per aconseguir aquesta brillant 

posició, però també per l’esforç, la dedicació i la feina que heu fet durant les 

temporades anteriors i aquesta, i per la que fareu la temporada que ve. Així que 

felicitats per part doble i desitjar-vos que la pròxima temporada ho aconseguiu tot, i 

estic segura que podrem gaudir de molts partits que jugueu. Aquí teniu una de les 

primeres hooligans animant-vos des del primer moment. 

Aina, Aitana, Carlota, Elia, Emma, Jana, Laia, Maria, Martes, Nerea, Nina, Queralt, 

Sandra, Yaiza, Valeria i Ida, aquesta medalla és per a vosaltres, per als vostres 

entrenadors i delegats i el club, però principalment per a vosaltres, així que bacallà sec 

sec! 

Tots els anys hem escollit dos medallistes dintre de la quantitat de persones i entitats 

que se la mereixen, però aquest any, enguany, podem seguir treballant i apostant tant 

per salut com per esport, que una sense l’altre no tindrien sentit. Així que moltes 

felicitats a tots els CAPs i a aquestes medallistes waterpolistes del Club Atlètic-

Barceloneta. 



La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Chacón, de Junts 

per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. En primer lloc, felicitar les treballadores i treballadors dels cinc 

centres d’atenció primària del districte i l’equip femení de waterpolo del Club Natació 

Atlètic-Barceloneta per haver estat escollits enguany com a mereixedors de la Medalla 

d’Honor de Barcelona. Rebre aquest guardó com a barcelonins i barcelonines és un 

orgull, és un reconeixement més a la vostra trajectòria com a ciutadans de la ciutat de 

Barcelona, un reconeixement a la vostra tasca. 

Centre d’Atenció Primària Drassanes, Centre d’Atenció Primària Doctor Lluís Sayé, 

Centre d’Atenció Primària Gòtic, Centre d’Atenció Primària Casc Antic i Centre 

d’Atenció Primària Barceloneta, enhorabona per la vostra tasca en any de pandèmia i 

sempre, amb uns recursos moltes vegades insuficients. Confiem que aquest guardó 

vingui acompanyat d’un augment del 25% de la plantilla, millores en els equipaments, 

provisió suficient i regular de roba sanitària i EPIs, dotació de recursos tecnològics 

adaptats als temps que vivim, entre moltes més millores. 

També felicitar l’equip de waterpolo femení del Club Natació Atlètic-Barceloneta, que el 

primer cap de setmana de maig aquest equip català va fer possible que per primera 

vegada a la seva història pugui jugar en la categoria de Divisió d’Honor. Paraules molt 

fàcils de dir, però que porten implícit un gran esforç, grans renúncies i sacrificis 

familiars. Confinar-se i mantenir la forma en un esport aquàtic comporta un esforç 

titànic. Les que viviu felices en el món d’aigua i heu estat allunyades de la vostra 

passió us fa doblement campiones. 

Tornaré a repetir els seus noms, seré redundant, perquè no quedin mai en l’oblit: Aina, 

Aitana, Carlota, Elia, Emma, Jana, Laia, Maria, Marta, Marta, Nerea, Nina, Queralt, 

Sandra, Yaiza, Valeria, Ida, la seva delegada Mari Carmen, els seus misters, com no 

pot ser d’altra manera, Rafael i Adrià, per visibilitzar i trencar sostres de vidre en 

l’esport femení, per ser referents per a les generacions futures, on nenes podran 

emmirallar-se i somriure, perquè la competició en l’esport femení té molts més 

obstacles que en l’esport masculí. Gaudiu molt d’aquest petit reconeixement que us fa 

la ciutat de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella.  

La presidenta agraeix la intervenció i felicita els premiats. 

6. Donar compte de la suspensió potestativa prèvia de l’atorgament de llicències 

i/o comunicats i d’altres autoritzacions municipals dels establiments de plats 

preparats i els obradors i/o cuines industrials sense venda al públic ni 

degustació a la ciutat de Barcelona  

La presidenta dona la paraula al senyor Ibarra per tractar el punt que havien deixat 

pendent. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies. Barcelona regularà les anomenades macrocuines, el primer pas es va fer 

amb l’entrada en vigor d’una suspensió per un any de la concessió d’habilitacions per 

a establiments de plats preparats amb obrador i cuines industrials sense degustació. 

L’objectiu d’aquesta regulació és evitar que proliferin de manera descontrolada mentre 

es decideixen les condicions d’implantació i assegurar que no es produeixen molèsties 

al veïnat per soroll, olors ni afectacions a la mobilitat. 



S’ha iniciat l’estudi i elaboració d’una nova normativa urbanística que ordeni la 

implantació d’una modalitat d’activitat nova que ha començat a tenir presència a la 

ciutat i ja hi ha en marxa un pla de xoc per fer un control exhaustiu d’aquestes 

activitats i garantir que es compleixen les regulacions vigents. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció. Recorda que en aquest punt no hi ha previstes 

intervencions. Tot seguit, dona la paraula a Esquerra Republicana. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Moltes gràcies, presidenta. Primer de res voldria començar dient que aquest tipus 

d’activitat no és nova a la nostra ciutat, és més, des de fa un temps en alguns llocs de 

Ciutat Vella com són els entorns del Mercat de la Boqueria o de Santa Caterina ja 

existeixen plantes baixes on es fa menjar per emportar, dintre del paraigua més o 

menys de la legalitat. 

El problema és que fins ara era un espai de petites dimensions, ara ha saltat a la gran 

escala, buscant locals de grans dimensions, perseguint l’optimització dels espais 

concentrant la seva activitat en trames residencials, en continuïtat amb habitatges per 

tal de donar una ràpida resposta al servei. 

Ens alegra saber que la preocupació és compartida tant pel Govern com per la majoria 

de grups de l’oposició. Però ens fa la sensació que de nou el mercat va per davant de 

la política i de nou anem a remolc. El primer pas ja està fet, la suspensió està 

aprovada, però cal que prenguem consciència de la situació i començar a fer-hi front. 

No ens preocupa només la situació i molèsties, sinó també les condicions laborals i 

l’ús de dades personals per a beneficis privats, ja que aquests tipus d’establiments 

formen part d’empreses i plataformes de gran abast. 

Podríem dir que les dark kitchens són a la restauració tradicional el que Amazon al 

comerç de proximitat, i com a tal, hem de posar tots els esforços per evitar-ho. I, 

malauradament, a nivell de mercat poc hi podem fer sense que ho tombi la Unió 

Europea. 

Les dark kitchens necessiten produir el producte final que ha de vendre i ho han de fer 

en llocs cèntrics per poder arribar el més ràpid possible al seu consumidor final. En 

aquest cas, nosaltres veiem dues vies d’actuació: u, aturar els projectes en marxa, 

revisar de manera exhaustiva les llicències, ja que es tracta d’una activitat industrial en 

continuïtat amb l’habitatge, i també pel tipus d’obra realitzada. Dos, regular-ne la seva 

implantació en sòl urbà consolidat mitjançant l’instrument urbanístic més adient, sigui 

un pla d’usos, com els cannàbics hubs o altres, o sigui mitjançant una MPGM, com va 

passar amb les benzineres. 

En el primer supòsit creiem que es revisin les llicències... 

La presidenta demana al senyor Callejo que vagi acabant i li recorda no és un torn 

d’intervenció, sinó simplement només per comentar alguna qüestió. 

Tot seguit, dona la paraula a la senyora Barea, de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez  

Gràcies, presidenta. Desde Ciudadanos, consideramos que este tipo de negocios 

debe cumplir todas las medidas sanitarias y legales y construirse en una ubicación 

adecuada y no en edificios o en zonas residenciales. 



Entendemos que un sector que se ha visto tan perjudicado como la restauración se 

adapte y explore otras vías, pero también nos hacemos eco de la justa preocupación y 

alarma que han generado estas posibles actividades en los vecinos. No se puede 

esconder una actividad industrial en edificios o zonas residenciales, así como tampoco 

por los problemas de movilidad y logística que supone el trasiego de decenas de 

repartidores, muchos de ellos en moto. 

Por lo tanto, desde Ciudadanos, consideramos que debe corregirse este vacío legal 

para adecuar los reglamentos a la realidad y deben buscarse zonas más apropiadas 

en la ciudad para instalar estas macrococinas sin que perjudiquen de manera tan 

directa a los vecinos.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Chacón. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Sí, més que res dir que a la Junta de Portaveus es va acordar..., i és impressionant 

que tres grups ho entenguéssim així i una persona no. Però, en fi, o sigui, res més que 

dir que aquest informe podria haver estat exposat públicament a la Comissió 

Consultiva de Medi Ambient, Habitatge, Urbanisme i Obres, per així donar espai que 

les veïnes poguessin preguntar i resoldre dubtes. 

I des del nostre grup es va demanar l’impuls de la regulació del fenomen de les 

«cuines fantasma», que han estat polèmica a altres districtes i que han generat gran 

rebuig entre el veïnat. Així, doncs, Junts per Catalunya estem satisfets amb aquesta 

suspensió. 

La presidenta comenta que el regidor comunicarà a la Junta de Portaveus l’acord de 

què ha fet esment, però que en principi aquesta informació no hi constava. 

D) PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 

atès que Metzineres és una entitat que du a terme la seva activitat al districte 

des de fa dos anys, i que la seva activitat està dirigida a un col·lectiu que 

sobreviu a diverses situacions de violències i vulnerabilitat, es doti de totes 

les eines i recursos necessaris a Metzineres, per tal de dur a terme la seva 

activitat i poder ampliar el nombre d'usuàries d'aquest servei. 

La presidenta comunica que el ponent disposa de sis minuts en tres torns i que els 

altres grups disposen de tres minuts en dos torns. Afegeix que el debat s’estructurarà 

conforme a l’article 21.2 del ROM, amb la intervenció del grup municipal que presenta 

la proposició, posteriorment la dels altres grups municipals i finalment de veïns, en cas 

que n’hi hagi. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Des del nostre grup municipal de districte us 

volem presentar una proposició que va néixer arran d’una visita que vam fer a la 

cooperativa Metzineres, situada al carrer de la Lluna. 

Metzineres, per a qui no ho conegui, és una cooperativa que treballa amb dones i 

persones de gènere no binari amb múltiples situacions de vulnerabilitat i que usen 



drogues i que sobreviuen de violències. Aquest és el primer programa integral de 

reducció de danys exclusiu per a dones de Catalunya, que treballen d’una manera 

holística i individualitzada, segons les particularitats de cada una de les usuàries. 

Ofereixen propostes flexibles, d’entrada directa i immediata, segons les expectatives, 

inquietuds, curiositats i interessos. Tot això ho fan a través d’un model innovador i 

agosarat d’intervencions de base, desplegat en entorns d’aixopluc, i és sostingut per 

estratègies comunitàries ancorades en drets humans i transversalitat de gènere, que 

proven ser fiables, pragmàtiques i cost-efectives, on tota dona és protagonista. 

Metzineres atén 259 dones i persones de gènere fluid, des dels vint anys fins als 

setanta-quatre anys, independentment de l’orientació i de la condició sexual. Totes les 

dones que són acollides dintre d’aquest servei han patit problemes d’exclusió, 

violència per part de parella o desconeguts, violència durant la infantesa, problemes 

judicials, socials, de salut, policials, penitenciaris, entre molts d’altres. La meitat d’elles 

viuen al carrer i al voltant d’un 80 per cent no disposen d’una llar segura. Més del 40 

per cent pateixen malestars de salut mental, viuen amb VIH, hepatitis C o inclús les 

dues, entre moltes altres situacions problemàtiques interconnectades al llarg de la 

seva vida, que vulneren de manera sistemàtica els drets d’aquestes persones. 

És per això i per moltes altres coses que considerem que aquestes dones mereixen 

més serveis, més espais i més projectes com el de Metzineres, perquè no únicament 

pateixen pel fet de ser consumidores, sinó que pateixen pel fet de ser dones i de viure 

en condicions de vulnerabilitat, i perquè pateixen moltes més violències que cap altra 

persona. La feina que despleguen al districte és impagable i extremadament 

necessària. Avui els venim a demanar diverses coses perquè aquest col·lectiu pugui 

desenvolupar la seva tasca i el seu projecte de manera còmoda i sense haver de patir 

per temes econòmics o logístics. 

La primera cosa és que endegueu un diàleg amb els àmbits pertinents, ja sigui salut, 

drets socials o feminismes, per tal d’acordar o intentar acordar un conveni amb 

Metzineres, perquè això els proporcionaria una seguretat i estabilitat, tant personal 

com econòmica, per tal de desenvolupar el seu projecte de manera continuada. 

Per altra banda, també els demanem que la subvenció que se’ls ha atorgat aquest any 

estigui garantida, inclús, si és possible en algun moment, que augmenti, mentre la 

seva actuació sigui igual o augmenti també. És a dir, que la subvenció sigui 

proporcional a la seva magnífica actuació. 

Explicar-los també que les treballadores necessiten un espai on fer tasques 

administratives, d’organització interna, reunions, entre d’altres tasques que 

desenvolupa l’equip professional, ja que l’espai que actualment tenen no està habilitat 

o no està adequat per fer aquestes tasques de preparació de projectes o més 

administratives. Per això creiem que poden entrar dintre del procés o del concurs de 

baixos de protecció oficial. 

I per últim també ens agradaria demanar que se’ls doni el reconeixement, de manera 

privada i de manera pública, que es mereixen aquest grup de treballadores per fer la 

tasca que estan fent de manera tan curosa, efectiva i productiva. De la mateixa 

manera que ens agradaria que el regidor i el seu equip de govern les visités per tal que 

elles mateixes puguin explicar amb més calma la seva gran tasca i també els exposin 

les seves pròpies demandes, ja que aquí jo no puc estar-me tres hores explicant les 



demandes que tenen aquestes treballadores. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Andrés Pérez Conte  

D’acord, gràcies, parlaré jo. Acceptarem la proposta d’Esquerra ja que és una proposta 

que va en la línia del que estem prioritzant tant al PAD, a la mesura de govern del Pla 

integral d’abordatge de les drogodependències del Raval, i també a la mesura de 

postCOVID. I alhora dono les gràcies a Esquerra tant per l’interès per la problemàtica 

reclamant més recursos com per aprofitar el consell plenari com a altaveu públic per 

visibilitzar les vulnerabilitats i violències que pateixen una part del veïnat de Ciutat 

Vella, alhora que per donar comptes de l’existència d’entitats compromeses 

socialment, com és Metzineres. Així, no repetiré gaire, no? 

Però en el sentit que plantejava la companya d’Esquerra, les dones que consumeixen 

drogues pateixen major estigma, menor suport social i presenten necessitats diferents 

de les dels homes que consumeixen drogues. Els recursos d’atenció a drogues estan 

altament masculinitzats i centrats en les necessitats dels homes, la qual cosa suposa 

una barrera per a elles a l’hora d’accedir i romandre als serveis. Elles es troben en una 

situació d’especial vulnerabilització, la majoria dels casos són, com havies dit, sense 

sostre i pateixen molt sovint violències masclistes de tota mena. Per això és essencial 

treballar per assegurar serveis i programes tant de l’atenció al consum com d’inclusió 

social, dirigits amb perspectiva de gènere o exclusivament per a dones per tal 

d’assegurar espais lliures de violència masclista a dones que ja pateixen múltiples 

vulnerabilitats. 

En aquest sentit, el treball que fa Metzineres és imprescindible, perquè els serveis 

existents no estan donant les respostes adequades a les necessitats específiques de 

les dones que consumeixen drogues. És únic perquè ningú més ho està fent i, de fet, 

està esdevenint un referent internacional. I, a més, la seva forma de treballar, com bé 

deies, és innovadora. I és que Metzineres, com hem pogut conèixer algun cop que 

l’hem visitat, planteja un abordatge integral i multidisciplinari que va més enllà de la 

reducció de danys a les dones que atén, i així ho volem reconèixer, que treballa en el 

seu empoderament, la incorporació de les dones, com a veïnes que són, a la vida 

social, laboral i comunitària de barri, posant la vida, els drets i els afectes al centre del 

seu treball, quelcom que és imprescindible per reconèixer l’altre com a subjecte de 

drets i no com a objecte d’una atenció assistencial. I això es veu reflectit en el seu 

treball diari o en propostes comunitàries que fan, com les parelles o per exemple amb 

el projecte, molt interessant i que recomano a tothom, per escoltar, que és Metzi 

Ràdio, no?, una mena d’artefacte on les dones prenen la paraula. 

Bé, com he dit, acceptarem... Des del 2019, des del districte i l’àrea de salut de 

l’ajuntament hem donat suport econòmic al projecte de Metzineres. Aquest any encara 

no hi ha resolució de les subvencions, però bé, de ben segur que nosaltres fem una 

bona valoració del projecte. Continuarem donant-li suport des del districte i treballarem 

per poder anar ampliant projectes amb elles. I no és només un tema de suport 

econòmic, creiem que és imprescindible poder incorporar la seva veu i el seu 

coneixement a les xarxes de treball existents d’atenció al sensellarisme i d’abordatge 

al consum de drogues. 



El Sr. Thair Rafi Khanun 

Gràcies, presidenta. Bien, sabemos que la entidad Metzineras lleva tiempo 

funcionando en nuestro distrito y su trabajo es de gran importancia para atender a un 

colectivo de mujeres que se encuentra en la situación de vulnerabilidad extrema. 

Aprovechamos para agradecer su trabajo y su lucha constante para ayudar a todas 

aquellas mujeres que usan droga, como dicen ellas, ¿no? Y sabemos que durante 

esta pandemia ha sido una gran ayuda y mostramos nuestro respeto a su labor, que 

muchas veces queda invisible pero es más necesaria que nunca. 

Durante este mandato muchas de las entidades de nuestro distrito no han encontrado 

el apoyo que necesitaban por parte de este Gobierno municipal, y creemos muy 

necesario que esto se resuelva de manera inmediata. Todos conocemos las 

necesidades de muchas entidades, pero ustedes, que esta semana han abanderado la 

prevención de las mujeres sin hogar femenino…, creemos necesario que se atienda a 

esa entidad que es Metzineres i se resuelvan todas la necesidades que tiene, y así 

poder ampliar el número de personas que atiendan para que puedan dar servicio a un 

colectivo de personas que sobrevive de diversas situaciones de violaciones. 

Así que votamos a favor. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Gràcies, presidenta. L’entitat Metzineres eclosiona l’any 2018 amb una manera 

sorprenent de tractar les dones en situació de carrer drogodependents. Ho fan amb un 

model completament diferent, que a dia d’avui és garantia d’èxit. Van molt més enllà 

del que és un equipament sanitari per a persones drogodependents. D’una manera 

molt senzilla, més enllà de la reducció de danys, un model on l’empoderament de la 

dona és l’eix que fa girar l’autocura, un model on mitjançant el treball il·lusionar les 

dones, més enllà de drogar-se, és possible, estimulant la creativitat per desconnectar 

de tot allò perjudicial. Metzineres és molt més que aquesta entitat que treballa amb 

dones en situació de drogodependència, és l’aixopluc, l’espai, la solidaritat feminista i 

és la família de totes elles. 

Cert dia vaig conèixer la Luana, una usuària de Metzineres. Des del primer instant em 

va engolir el seu relat. De la mà de la Luana vaig conèixer més tard la persona que fa 

que Metzineres sigui aquella entitat d’èxit, l’Aura, la seva directora, una dona amb una 

gran expertesa en el món de la drogodependència. Em va convidar a conèixer així la 

Susana, la Carmen, la Daísa, la Tania, la Noa, entre d’altres. Compartir moments amb 

totes elles et fa sentir conscient de tota la tasca que dia rere dia Metzineres fa en el 

districte. 

Som coneixedors que altres administracions han ajudat l’entitat en algun moment. I 

davant la proposta que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, on demana que es doti de totes les eines i recursos necessaris a 

Metzineres, ens hauria agradat que fossin una mica més concrets, perquè sabem que 

totes les eines i recursos és una demanda que no pot ser complerta pel Govern 

municipal, així, d’immediat, no? Vaig preguntar al grup proposant i la resposta va ser 

que qui havia fet la demanda era l’entitat, i aquesta proposta tenia el sentit de convidar 

el Govern municipal a dialogar amb la mateixa entitat. 



Vist així, Junts per Catalunya votarem a favor de la proposta, confiant que aquest 

diàleg consensuï aquells recursos i eines que l’entitat necessita i que el Govern 

municipal els pot oferir. 

La presidenta dona la paraula a la Sra. Aura Roig. 

La Sra. Aura Roig 

Sí, bona nit ja, gairebé, i gràcies. Bé, primer de tot agrair-vos moltíssim el suport... 

La presidenta indica que amb aquesta intervenció s’introdueixen dos punts, que seran 

tractats conjuntament. 

La Sra. Aura Roig 

Primer de tot, agrair-vos moltíssim... Vos volia presentar la Soraya Natalia, que també 

és sa nostra companya a Metzineres. Moltíssimes gràcies per ses paraules de tots els 

grups municipals, molt afalagades i moltíssimes gràcies per aquest reconeixement. 

Efectivament, Metzineres sorgeix per donar resposta a aquelles dones que per una o 

altra raó no arribaven o no s’adherien as altres serveis. I ens vàrem sorprendre de 

s’aclaparador nombre de dones que..., dia darrere dia continuen arribant noves 

metzineres i de s’impressionant impacte, no?, en es benestar des seu dia a dia, però 

també de sa gran benvinguda que ens ha donat aquest barri, no?, i ses seves xarxes 

comunitàries i veïnals, un barri carregat de lluites socials, que hem trobat i que ens 

hem unit colze a colze. Per tant, també agrair moltíssim tot aquest suport i aquesta 

solidaritat, que, si no, avui no estaríem aquí, no? 

Moltes de vosaltres heu tastat ses nostres paelles. Supòs que això també té a veure 

amb sa gran benvinguda, no?, que hem tengut en es barri, perquè precisament ens 

hem reivindicat com això, com a veïnes des barri. No som un espai existencialista, tot i 

que procuram donar molts de serveis i procuram garantir ses necessitats bàsiques de 

ses dones, però sobretot perquè sense aquestes necessitats és molt difícil que 

puguem lluitar pes nostros drets, no? I d’això se tracta, de lluitar pes drets que tenen a 

veure amb habitatge, que tenen a veure amb viure en un món lliure de violència, que 

tenen a veure amb tenir un accés ple a sa salut i a s’acompanyament social. I sobretot 

vàrem néixer com una alternativa a sa forta criminalització i a s’estigma que estaven 

patint aquestes dones, no? Sovint ses persones que usen drogues en general i ses 

dones en particular són vistes com un problema i no com ses veïnes que són i com a 

subjectes de dret. De fet, ses vulneracions sistemàtiques des seus drets són 

escandaloses, no? 

I si bé és cert que ens hem sentit molt ben rebudes, especialment des d’octubre, que 

se’ns ha considerat com un CIE, com al CIE Raval, d’aquí de..., per part de la 

Generalitat, per tant hem entrat a formar part de sa xarxa d’atenció a ses violències de 

la Generalitat, consideram que encara ens falten molts de recursos, no? Esser 

considerades com a CIE ens ha permès poder garantir aquest..., bé, el que teníem fins 

ara, que és un servei obert de dilluns a dissabte, de dues a nou de la tarda, però 

sabem que a aquestes hores aquestes dones no tenen absolutament res. Necessitam 

un espai vint-i-quatre hores, necessitam que aquest espai vengui acompanyat des 

personal adequat, necessitam donar alternatives a s’habitatge, necessitam poder 



donar alternatives ocupacionals i laborals, necessitam poder anar as carrer per arribar 

a aquelles dones que encara no arriben en es nostro espai. I necessitam poder ampliar 

es nostros equips d’acompanyament, no tant amb professionals i amb gent amb 

coneixement tècnic, sinó ses mateixes dones, que són ses pròpies expertes de ses 

seves realitats, i que en es nostro cas han estat incorporades com a companyes en es 

disseny, en sa implementació, en es monitoratge i en s’avaluació. Jo crec que això 

també és un exemple a seguir, que hauria d’estar present a totes ses polítiques 

públiques, no? Res sobre nosaltres sense nosaltres. 

I moltíssimes gràcies perquè també volem oferir-nos, i ens encantaria formar part de 

tots aquests espais de coordinació que ten a veure..., que ho heu anat esmentant al 

llarg de tot es ple, no? Sensellarisme, temes de salut mental, drogodependències, són 

totes problemàtiques [inintel·ligible #] de ses dones de manera molt interconnectada. 

I no me vull enrotllar més perquè m’agradaria molt donar-li sa paraula a sa meva 

companya Soraya Natalia, perquè ella és sa que realment pot xerrar també de 

s’impacte que pot tenir a ses seves vides, no? 

La Sra. Soraya Natalia 

Vale, muchas gracias. Bueno, que yo no voy a ser reiterativa con lo que ya han dicho 

los compañeros, más que [inintel·ligible #] el infinito trabajo que hace Metzineres y destacar 

que es único, el trabajo que hacen. Y no me considero una usuaria, sino que me 

considero parte de esta gran familia. Y destacar que el trabajo que hacen es muy 

importante para el barrio porque toda mujer que se encuentra [inintel·ligible #] realidad 

como me he encontrado yo y como se han encontrado tantísimas mujeres, es decir, 

encontrar un sitio como este es muy importante, porque encontramos no solo un lugar 

donde estar, sino también encontramos compañeras que pueden intercambiar muchas 

experiencias, compañeras que te pueden dar un consejo o profesionales que te 

pueden dar una contención y hasta recuperar una emoción, y reducir los daños, ¿no? 

¿Por qué? ¿Por qué decimos la reducción de daños? Porque aprendes a consumir, 

aprendes a llevar tu situación [inintel·ligible #]. Y por eso es muy importando que Metzinera 

amplíe un poco más, que no seamos siempre donde estamos, que se amplíe un poco 

más. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, moltíssimes gràcies per aprovar aquesta proposició. Moltíssimes gràcies a 

Metzineres per demostrar-nos que hem de posar al mig de la taula aquesta situació, 

aquesta problemàtica, que afecta molta gent. I considerem que això és un pas molt 

important, el fet de visibilitzar i ajudar aquesta entitat, perquè estan aconseguint fer 

grans avenços amb les persones que usen drogues per diverses situacions o diversos 

motius. I considerem que hauria de ser un model de referència per a altres espais del 

districte o per a altres futurs projectes relacionats amb aquesta problemàtica. 

El que crec que és també més important és la metodologia que empren per treballar 

amb aquestes persones, ja que creiem que un dels punts clau del seu treball ja no 

només és empoderar les dones, sinó el fet que aquestes activistes i aquestes dones 

tinguin un sentiment de pertinença al barri. Aquest sentiment és fonamental ja no 

només per a les activistes, sinó també per als veïns i veïnes del barri, del districte o de 



Barcelona, perquè treballant conjuntament i creant una sensibilització i un sentiment 

de lluita conjunta, que ajuda a tothom també a tractar aquest fenomen, que és tan 

recurrent al barri i ha augmentat tant en els últims anys, com ja es va comentar també, 

em sembla, a l’últim Consell de Dones... 

Llavors, moltíssimes gràcies per tot. Espero que de veritat posem al centre aquesta 

problemàtica, l’encarem, l’agafem i que Metzineres estigui al nostre costat sempre per 

combatre aquesta problemàtica. I moltes gràcies de nou a Metzineres per rebre’ns tan 

bé, per ajudar-nos a posar tot això al centre i per col·laborar amb nosaltres. I 

encantada de col·laborar també amb vosaltres. 

Gràcies. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Només dir que des de Junts per Catalunya volem encoratjar Metzineres a seguir 

lluitant de valent, «en resumides comptes», no?, per trencar l’estigma, per la salut, pel 

benestar, els drets de les persones que usen drogues. 

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

perquè, atès que la gent gran ha estat un dels col·lectius més afectats per la 

pandèmia i que Ciutat Vella té diferents espais sociosanitaris, destinats a la 

cura de la gent gran, tenint en compte que alguns són de titularitat municipal, 

atesa la nefasta gestió que s'ha fet per part de totes les administracions per 

garantir la cura de la gent gran, i el poc acompanyament que s'ha fet als 

familiars de les persones usuàries dels equipaments sociosanitaris, que el 

Districte de Ciutat Vella creï una taula de treball per abordar la situació actual 

dels equipaments sociosanitaris de gent gran del districte, on participin tots 

els agents implicats, representació de les persones i familiars dels 

equipaments, grups polítics i tècnics municipals. 

La presidenta dona la paraula a la portaveu del Grup de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies. Abans de començar, l’ordre que vam establir a la Junta de Portaveus és: 

proposant, Esquerra, Ciutadans, Junts per Catalunya i després Govern, d’acord? Més 

que res, per recordar-ho. Les intervencions..., que el Govern és l’últim a intervenir. Més 

que res, per acabar de... 

La presidenta demana a la Sra. Barea que repeteixi la proposta d’ordre 

d’intervencions perquè hi ha diverses versions sobre aquest acord de la Junta de 

Portaveus. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

No es preocupi. El grup proposant, quan és Esquerra, després de parlar Esquerra 

parla Ciutadans, Junts per Catalunya, Govern, les persones que han d’intervenir de les 

entitats i daixò, torna a intervenir Esquerra en el sentit..., perquè és la seva proposta, i 

l’ordre és així. I el Govern és l’últim a parlar de la proposta, igual que a comissions i a 

Plenari de Casa Gran. 



La presidenta comenta que des que ha assumit el càrrec cada persona li diu una cosa 

diferent. Estableix que comenci el Grup de Ciutadans, per un temps de sis minuts en 

tres torns, a continuació el Grup d’Esquerra Republicana i el Grup de Junts per 

Catalunya, per un temps de tres minuts cadascun i finalment el Govern. Pregunta si a 

tots els grups els sembla bé que a partir d’aquest moment segueixin aquest ordre i, 

davant de l’assentiment, estableix aquest criteri. Tanmateix, adverteix que aquest 

acord s’ha de ratificar a la Junta de Portaveus perquè sigui vàlid. Finalment, dona la 

paraula a la Sra. Barea. 

La Sra. Jula Barea Sánchez 

Bé, gràcies, presidenta. Són aquestes coses del primer Plenari, que a vegades costa. 

Bé..., lo primero de todo es agradecer la enmienda que nos ha hecho el Partido 

Socialista, una enmienda que no rompe con la propuesta inicial que habíamos 

presentado pero sí que pretende ser una medida encaminada para mejorar la 

participación de los familiares de los usuarios de los diferentes equipamientos sociales 

y sanitarios e involucrarlos un poco en la toma de decisiones de estos diferentes 

equipamientos. Y el objetivo era este, el de presentar hoy una propuesta para pedir al 

Gobierno que se haga mayor participación tanto de familias como de usuarios. 

Las personas mayores han sido las grandes personas abandonadas en esta 

pandemia, han sufrido, y esto no lo podemos negar. No olvidamos, y como lo ha dicho 

en el informe al regidor la consellera Chacón, todavía hoy están sufriendo, los casals 

de la gent gran están cerrados, y creo que es una oportunidad de que ellos puedan 

socializar, que ellos se sientan cómodos en esos espacios que tan suyos se han 

hecho. Podemos entender que la situación de los casals de la gent gran, que estén 

cerrados, es por temas de seguridad y sanitarios, pero creemos que hay que hacer 

todo lo posible para que estén abiertos lo antes posible en sus mayores capacidades. 

Haciendo un análisis de todos los equipamientos sociales y sanitarios que tenemos en 

Ciutat Vella dedicados a las personas mayores, son varios y muy diferentes entre 

ellos. Por eso creemos que todos han de ser auditados por las administraciones 

responsables de estos equipamientos, equipamientos que dan un servicio a la 

ciudadanía, en este caso a las personas mayores. Por eso apelamos a todos los 

partidos que estamos aquí representados, y concretamente los que gobiernan en la 

Administración municipal i en la Administración de la Generalitat, a la responsabilidad, 

a mejorar, auditar, controlar e intervenir en el caso que sea necesario las direcciones 

de los equipamientos que no han funcionado, que no están funcionando, y aquellos 

que no son transparentes. 

Como hemos dicho, hay diferentes tipos de equipamientos sanitarios y sociales, y de 

diferentes titularidades, pero repito, siempre tienen que rendir cuentas del trato que 

dan a nuestras personas mayores y sobre todo dar respuestas a sus familiares, que a 

día de hoy no tienen muchas respuestas. Durante la pandemia hemos visto diferentes 

situaciones y el caso más extremo ha sido la Residencia Bertran i Oriola. Y la verdad 

es que nos sorprende cada día más. Las quejas empezaron con la gestión de una 

empresa, que a día de hoy se ha intervenido y que está en proceso judicial, con lo cual 

no vamos a tomar decisiones judiciales, no somos jueces, pero sí queremos trasladar, 

como hemos hecho en privado y lo hacemos aquí…, reafirmarnos en el compromiso y 

luchar por ellos, no en su nombre sino con ellos. Con esta propuesta sabemos que no 

podremos dar alivio a todas las personas y familiares de lo que han vivido, pero sí que 



pretendemos que esto no vuelva a pasar nunca. Y si hay otra pandemia, que 

esperemos que no, estemos preparados. 

Por eso pedimos ese compromiso. Sabemos que toda la responsabilidad no es del 

ayuntamiento, pero sí que como administración más cercana tiene que dar respuesta. 

Tenemos que ser ágiles y rápidos para cuando hayan situaciones incómodas, 

situaciones difíciles, que puedan intervenir de la manera más rápida. Así que 

presentamos la siguiente propuesta: que el Distrito de Ciutat Vella junto al 

Ajuntamiento de Barcelona refuerce la participación en los centros sociales y sanitarios 

destinados a personas mayores, creando un grupo de trabajo para abordar la situación 

actual de dichos equipamientos, y que este grupo de trabajo elabore diferentes 

informes, que se presenten en el Consell de la Gent Gran, pero que también se hagan 

extensibles a los grupos municipales representados en el distrito. 

Gracias. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Moltes gràcies, presidenta. La COVID-19 ha afectat especialment el col·lectiu de les 

persones grans, ja que són el col·lectiu amb major vulnerabilitat tant pel que respecta 

a la seva salut com a les derivades que impliquen el benestar físic com psicològic i 

social. Les residències han tingut un gran paper durant la pandèmia. Els ho volem 

agrair de tot cor. S’han aplicat tots els coneixements disponibles i segurament s’han 

comès alguns errors, ja que es trobaven en un escenari incert. Les visites físiques als 

equipaments sociosanitaris es van veure reemplaçades per visites telefòniques. La 

COVID va afectar també els casals de la gent gran. Aquests darrers inclús van haver 

de suspendre l’activitat. 

En aquell moment en sabíem ben poc, del virus, i vam haver d’afrontar una situació 

límit sense tenir tot el coneixement ni tots els recursos necessaris. Ningú estava 

preparat per aturar aquesta pandèmia. Cap política pública al món estava preparada 

per resistir aquest impacte, i a Ciutat Vella tampoc. Som un barri solidari, d’acollida, i 

no podem permetre que cap persona, i molt menys la nostra gent gran, quedi 

desemparada davant qualsevol situació. No podem permetre la solitud de les persones 

grans, que se senten angoixades, sense poder-se comunicar o saber a qui demanar 

ajuda, com ha passat durant tota la COVID i segueix passant actualment. El nostre 

deure com a institucions, veïns i veïnes, ha de passar per garantir eines i condicions 

que els facilitin una major autonomia i qualitat de vida, ja sigui en previsió d’un possible 

rebrot o de futurs possibles o semblants als que hem patit. 

Així que no podem estar més d’acord amb aquesta proposta i, per tant, des del nostre 

grup municipal hi votarem a favor. 

Gràcies. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Gràcies, presidenta. La consideració de la vellesa és canviant en les diferents cultures 

i a través del temps, però actualment, a causa de l’augment de l’esperança de vida, és 

quan aquest col·lectiu s’està visibilitzant dins la societat. Les dades demogràfiques 

indiquen que des de fa uns anys la vellesa constitueix un col·lectiu cada vegada més 



gran en la societat barcelonina i al districte de Ciutat Vella. La gent gran creix en 

nombre i aquest fet no només involucra la població gran, sinó també la societat en 

general, la qual s’ha de preparar per atendre les necessitats del col·lectiu i afrontar els 

canvis a nivell social i econòmic. Hem de ser capaços, com a eina política, d’oferir als 

nostres grans un envelliment satisfactori, una vida social activa, un acompanyament en 

afrontar el dol i pèrdua d’éssers estimats, ànims, optimisme, companyia, i garantir en la 

mesura del que es pugui una òptima relació familiar. 

A Ciutat Vella disposem d’una gran cartera de recursos, tot i que podríem millorar 

l’oferta, i tots aquests recursos necessiten una coordinació entre ells i una actualització 

postpandèmia per avaluar el canvi generat i les noves necessitats. Fent una mica..., 

sintetitzant, Ciutat Vella disposa de deu residències per a gent gran, vuit casals per a 

gent gran, cinc de municipals, un de titularitat de la Generalitat, dos de privats. 

Recordem que teníem una previsió inicial per al 2019, que havia estat acabada la 

construcció d’un nou casal al barri del casc antic, amb allotjament i serveis col·lectius, 

però s’ha posposat, habitatges amb serveis per a la gent gran al carrer de la Reina 

Amàlia, Balboa, carrer de Colomines, escoles de salut per a gent gran, Universitat de 

l’Experiència, xarxa d’Horts Urbans per a persones més grans de seixanta-cinc, Banc 

del Moviment, el [SAR #], l’opció Respir, els àpats socials, el projecte Vincles i el 

programa Radars. Tots aquests projectes i equipaments creiem que necessiten una 

coordinació entre ells. 

Amb la qual cosa, la proposta que porta la consellera de Ciutadans la trobem una molt 

bona proposta. La pandèmia ha suposat un terratrèmol social, sanitari i econòmic, amb 

unes conseqüències indiscutiblement per a la salut i el benestar de la gent gran. 

Havent augmentat els nivells de por, soledat o preocupació pel futur, és molt necessari 

establir línies innovadores i nous enfocaments a les intervencions per millorar les 

condicions de vida d’aquest sector de la població. 

Per aquest motiu, com ja m’he avançat, votarem favorablement a la proposta que avui 

porta Ciutadans. 

La Sra. Maria José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. Agrair la transacció i compartim amb el Grup Municipal de 

Ciutadans la convicció que l’ajuntament i la ciutat han de participar del seguiment i del 

control i millora de l’atenció i de les condicions de salut i de qualitat de vida dels 

centres per a persones grans. 

Abans de la pandèmia ja, a nivell de l’ajuntament central, s’havia plantejat la necessitat 

de reforçar el seguiment d’aquests espais, que són un pilar fonamental de l’estat del 

benestar i que, tot i ser competencialment responsabilitat del Govern de la Generalitat, 

són part dels serveis i la xarxa social de la ciutat, i, per tant, dels nostres ciutadans i 

ciutadanes. La pandèmia ha demostrat amb molta crueltat que aquesta necessitat és a 

més a més un imperatiu. L’ajuntament i la ciutadania han de participar, per 

transparència i per garantir la millora dels serveis a les nostres persones grans, en tots 

els espais possibles. Durant la part més crua de la crisi ha estat així amb la creació 

d’espais de coordinació específica per a l’actuació als centres residencials de gent 

gran. 

Com vam dir al darrer Consell de Gent Gran, la gent gran ens ha dotat d’una lliçó molt 



gran amb aquesta pandèmia, de resistència, de valentia i de flexibilitat. I també ens ha 

demostrat que cal fer un major seguiment dels serveis destinats a ells i proposar 

mesures de millora. Està en joc la seva salut i la seva vida. Per això la mirada de la 

participació específica de l’ajuntament en aquest seguiment ha de ser amb una mirada 

àmplia, centres residencials, centres de dia, programes de salut, i sobretot ho farem a 

través d’un grup de treball multidisciplinari i amb la participació dels usuaris i familiars, i 

sobretot de l’ajuntament central, que elaborarà el seu informe per compartir-lo amb el 

Consell de Gent Gran i amb els grups municipals. 

Gràcies. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, només era per agrair la votació d’aquesta proposta. Ho deia el conseller Vidal... 

cuando hablábamos de las medallas, cuando nos sumamos, cuando llegamos a 

acuerdos todos salen propuestas que son muy necesarias y muy importantes. La 

verdad es que la gente mayor ha sufrido mucho, sigue sufriendo, y creo que un 

compromiso firme como el que hemos acordado hoy es importante, y creo que es 

importante decir cuando las cosas se hacen bien. En este caso el ayuntamiento ha 

creado un grupo de trabajo que se llama las Oficinas de Residencias, que trabajan 

junto a la Generalitat con los posibles conflictos que puedan haber. Pero hay que ir un 

poquito más allá, hay que trabajar en residencias, hay que trabajar en pisos tutelados, 

hay que trabajar en els casals de la gent gran y hay que trabajar en un montón de 

propuestas que realmente den vida y den salud a estas personas mayores, que hoy 

son nuestros luchadores y que están siempre allí explicándonos historias, conociendo 

la verdad de la historia de Barcelona. 

Así que muchísimas gracias a todos. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè 

atès que el comerç de proximitat i la restauració del Districte de Ciutat Vella 

han rebut un gran impacte negatiu amb la crisi econòmica i social derivada 

de la pandèmia de la Covid-19. Atès que les diferents campanyes municipals, 

subvencions i ajuts per acompanyar aquest sector han estat insuficients. 

Atès que el Districte de Ciutat Vella està patint especialment els estralls de la 

pandèmia, ja que ha estat un districte depenent econòmicament d’una 

activitat turística mal gestionada. Atès que l’eix per treballar cap a un model 

econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat al districte, dins la 

Mesura de Govern “Ciutat Vella davant la crisis produïda per la Covid-19” 

necessita més concreció per a donar una resposta efectiva i atès que les vint-

i-set mesures per a la reactivació del comerç de proximitat han donat una 

resposta relativa, però no han estat suficients per la reactivació econòmica 

del districte, que el districte de Ciutat Vella creï un espai de treball específic 

dins el Pla de Desenvolupament Econòmic per tal d’impulsar un projecte que 

englobi els següents aspectes: 

 Desenvolupament d’activitats culturals per a residents i no residents, 

on es faci divulgació de la memòria històrica i col·lectiva del districte, 

potenciant el comerç de proximitat i la restauració dins aquestes 

activitats culturals. 

 Que aquest espai sigui de participació efectiva amb les associacions 



comercials, associacions veïnals, entitats referents en cultura, 

memorials, museus, equipaments i els grups municipals del districte. 

 Dotació de pressupost econòmic concret dins el Pla de 

Desenvolupament Econòmic per aquest projecte d’iniciativa municipal. 

La presidenta dona la paraula a la portaveu del Grup de Junts per Catalunya. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Tots som coneixedors dels estralls que ha deixat la pandèmia en el teixit productiu de 

Ciutat Vella. Tant és així que a la Mesura de govern «Ciutat Vella durant la crisi 

produïda per la COVID-19», treballada conjuntament gairebé per tots els grups polítics 

del districte, vàrem incloure vint-i-set mesures per a la reactivació del comerç de 

proximitat. Aquestes mesures van ser unes mesures d’emergència que a dia d’avui 

trobem insuficients. El teixit productiu encara el tenim a la UCI. No entrarem en debats 

estèrils, que més enllà de queixar-nos d’una sobresaturació i massificació turística que 

ens ofegava a les veïnes, seguíem en la roda del hàmster sense més model de 

subsistència que el que coneixíem. 

En un exercici de sinceritat, hem de reconèixer que, més enllà de la queixa, l’únic 

model sobre la taula era el que teníem, algun discurs dèbil que no acabava 

d’implementar-se i poca cosa més. Reconèixer-ho com a ciutat, com a districte, 

després de la pandèmia, ens ha de permetre revertir tot allò que no era beneficiós per 

a la convivència turisticoveinal. Hem de renéixer. Junts per Catalunya no renunciem a 

governar amb un model turístic sostenible, de qualitat i de respecte pel veïnat. I no ens 

acomplexem a dir-ho obertament, tot i que ens ploguin les crítiques, perquè està clar 

que és un discurs impopulista per a aquelles veus més crítiques del districte, però no 

són les més nombroses. Hi ha una majoria silenciosa en el nostre districte que està a 

favor de fer créixer l’economia amb un model sostenible i respectuós per davant de tot. 

Després de veure com el Govern municipal eren els primers instigadors de la 

turismofòbia en època de prepandèmia, ara veiem com han virat el relat per la porta 

del darrere i sense fer massa soroll. Em complau que es vagin adonant de quin és el 

camí a seguir. Dins el programa «Impulsem el que fas», durant el mes de març es va 

realitzar una trobada de projectes en la modalitat de turisme responsable i sostenible, i 

fins a sis projectes presentats d’una trentena duen la paraula «turisme». Així, doncs, 

aquella paraula maleïda, que si no anava enganxada al molt de «fòbia» no era ben 

vista en aquesta casa, comença a revertir el seu relat. 

I ara, un cop posat tot en context, Junts per Catalunya avui en aquest Plenari porta 

una iniciativa molt concreta i específica per començar a projectar aquell model que 

volem i que el teixit productiu del districte necessita. Demanem la creació d’un espai 

de treball específic. Diem específic perquè som coneixedors que des de l’àmbit de 

comerç del districte s’estan fent trobades virtuals amb el sector per acabar de bastir el 

nou pla de desenvolupament econòmic. Tot i així, també som coneixedors que 

[inintel·ligible #] aclaparadores. Us faré un apunt. Quan parlem que el sector productiu del 

nostre districte agonitza, darrere aquella societat anònima, darrere d’aquella gent i 

d’aquell petit autònom hi ha una persona com vosaltres, com jo, que arrossega 

maldecaps, cada nit ha d’abaixar la seva persiana, i que a dia d’avui tornar al matí per 

aixecar-la costa molt més que en època de bonança. Aquestes persones no poden 

perdre el temps en reunions poc concretes. 



Per això, com deia abans, demanem aquest grup de treball específic, on es treballaria 

un projecte concret en benefici d’un gruix elevat del teixit productiu del districte. 

Demanem un projecte d’iniciativa municipal que, mitjançant un seguit d’activitats 

culturals per a residents i no residents, amb rutes turisticoculturals on s’expliqui la 

memòria històrica i col·lectiva del nostre districte, treballant sinèrgicament amb tot el 

comerç de proximitat i la restauració, sigui un glop d’oxigen per al sector. Aquest espai 

ha de ser de participació efectiva amb les associacions i eixos comercials, entitats 

veïnals, entitats referents en cultura, en memòria, museus, equipaments, els grups 

municipals del districte. 

I per finalitzar, demanem que aquest projecte ha de tenir una dotació pressupostària 

econòmica per fer-lo efectiu dins del Pla de desenvolupament econòmic. En aquests 

moments de recuperació lenta del sector del comerç, més que mai hem de 

proporcionar idees i eines des de l’expertesa. Per això avui portem aquesta iniciativa 

des del Grup Municipal de Junts per Catalunya. 

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Gràcies, presidenta. Primer faré un antecedent, que és, bé, que a Ciutat Vella 

disposem d’un consell de dinamització econòmica, que va ser convocat i desconvocat 

en tres ocasions l’any passat, i també ha estat convocat i desconvocat en dues 

ocasions aquest any. I, clar, tot això, doncs, enmig d’una greu crisi econòmica, on el 

nostre districte, de tots els districtes, és el més perjudicat, atès que aquest «més que 

mai» és quan tenim moltes més persianes abaixades i menys activitat econòmica. 

Segon. També aprofito per agrair tota la feinada que han fet les entitats de 

comerciants del districte per tal de dinamitzar el comerç de tots els barris i amb els 

quals espero que aquesta proposició, que els afecta i també els interpel·la 

directament, hagi estat consensuada. 

Dit això, no ens sembla malament la proposta que avui ens presenta Junts per 

Catalunya, tot sigui per difondre, doncs, la memòria històrica i col·lectiva del nostre 

districte, i això és benvingut. I també més si l’objectiu és potenciar el nostre comerç de 

proximitat i la restauració. L’únic que no veiem clar és com un projecte, basat en 

múltiples accions però no deixa de ser un projecte, que hauria de ser de fàcil aplicació 

i de gran agilitat per aplicar-lo, l’hem de portar als plans de desenvolupament 

econòmic. Perquè, primer, un pla de desenvolupament econòmic no és un calaix de 

sastre, i si pensem que és un calaix de sastre malament anem. I malauradament jo 

crec que anem malament perquè tot indica que anem en aquesta direcció i que el 

Govern ens està portant en aquesta direcció. Segon, pels terminis. Si tot just ara es 

comencen a debatre tots els plans de desenvolupament econòmic en els diferents 

consells de barri, ho tindrem aprovat, doncs, el mes d’octubre o desembre com a molt 

d’hora, i no crec que sigui una forma àgil de portar una acció a terme que és de fàcil 

aplicació. I, tercer, és que si estem criticant la mesura de govern perquè és insuficient, 

que aquí estem d’acord, és insuficient i nosaltres des del primer moment ja vam dir 

que era xapa i pintura i que no significava cap revolució, no és coherent portar un 

projecte que es podria desenvolupar ja, el juny i el juliol, perquè, la veritat, els 

comerços ho necessiten i la restauració també..., que portar-la al desembre o al gener. 

Gràcies. 



El Sr. Thair Rafi Khanun 

Gràcies, presidenta. PDE es una media que en su momento estaba bien, sus 

objetivos, sus acciones no tan claras, pero presentaba acciones específicas para el 

comercio de distrito. Pero ahora esta medida se ha quedado corta y obsoleta, ya que 

la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia hace imposible que se 

solucionen los problemas de siempre, porque esto se ha agravado en estos últimos 

meses. ¿Ustedes son conscientes de que este año acaba esa medida y que a día de 

hoy no nos han presentado ninguna de las acciones ni la evaluación de esas? ¿A qué 

se espera? Les recuerdo que estamos viviendo una crisis sanitaria, social, pero 

también económica, y usted tiene que dar respuesta de manera inmediata, usted y 

todas las administraciones, porque cuando hablas con este tejido económico, se siente 

abandonado, ignorado, tirado. Ustedes no han estado a la altura, ni han estado ni se 

les espera ya. Cada vez que pueden, el Gobierno municipal pone en entredicho sus 

peticiones, les aumentan las tasas e impuestos, y siempre haciendo estas acciones de 

espalda a ellos. ¿Son conscientes de que ustedes pueden hacer cosas para 

ayudarles? 

Durante el confinamiento les pedimos varias propuestas para ayudar a estos sectores, 

propuestas consensuadas con ellos, pero nada. Meses después siguen sin darles 

tregua. Medidas, por ejemplo, como garantizar la continuidad de los negocios, aliviar la 

carga económica de pymes y negocios, reducir tasas e impuestos, no congelar, 

reducir, bonificaciones, fondo extraordinario para salvar el tejido económico, ayudas y 

subvenciones específicas. Debido a la situación provocada por la COVID-19, se han 

visto afectados todos los sectores, se ha visto afectado mucho el comercio de 

proximidad y la restauración de nuestro distrito con mucha celeridad. Los sectores 

económicos y sociales son los que crean empleo y hemos de luchar para que estas 

ocupaciones sean de calidad, pero sin olvidar que al final el ayuntamiento no crea 

puestos de trabajo, sino estos sectores, las empresas y comercios, que aumentan el 

empleo. También es muy necesario trabajar con ellos, la necesidad de escucharles, y 

sobre todo en los horarios que ellos pueden estar, porque si ponen las reuniones a las 

horas que no pueden estar, a las cinco de la tarde, que muchas veces no pueden 

estar, no asistirán. 

Pues, por esto votaremos a favor de esta propuesta, como no podía ser de otra 

manera. Es una propuesta que creemos que puede ser beneficiosa para todos, sobre 

todo para mejorar el turismo que viene a la ciudad y proponer actividades culturales 

vinculadas a la memoria histórica del distrito a través de sus comercios, con el trabajo 

conjunto de entidades comerciales, ejes comerciales y también con los equipamientos 

culturales existentes en este distrito. 

Para acabar, decir que el comercio de proximidad es una manera de mostrar a las 

personas que residen y las que no…, ver cómo vivimos en nuestro distrito, no solo 

donde vivimos. 

Gracias. 

El Sr. David Pequeño Gutiérrez 

Gràcies, presidenta. (A causa de problemas tècnics, es produeix una pausa.) Vale, 

como comentaba, el Pla de desenvolupament econòmic tiene por objetivo la 



reactivación y la diversificación económica de los barrios de Ciutat Vella, pero se trata 

de una iniciativa municipal, o sea que se está desarrollando en todos los distritos, pero 

que en el caso de Ciutat Vella tiene una especificidad muy clara, que es que Ciutat 

Vella fue el primer distrito en desarrollar un PDE propio el mandato pasado. También 

se aprobó en el mandato pasado un pla de dinamització comercial, que está vigente 

hasta el año 2023. Y el año pasado también se aprobó la Mesura de govern «davant 

de la crisi de la COVID-19», que sigue activa y que incluía numerosas acciones con 

relación a la reactivación económica. 

En el desarrollo de este nuevo PDE, a diferencia de otros distritos, no se está 

trabajando exclusivamente con un único grupo motor, sino que estamos abriendo la 

participación a tres grupos motores diferentes, de Comercio y Mercados, de 

Ocupación y de Economía Social y Solidaria, que están apoyados además en dos 

espacios de trabajo estables, que son el encuentro quincenal de instalaciones 

comerciales, que, por cierto, no se reúne a las cinco de la tarde, se reúne a la una o a 

las dos, y el resto de las asociaciones comerciales os lo podrán confirmar. Y también 

tenemos la Taula estable de xarxes laborals. Además, como gobierno de distrito 

hemos propuesto adoptar en las comisiones de seguimiento de los consells de barri 

que el PDE sea el tema central de debate de los próximos consejos de barrio. Y esta 

propuesta se ha aceptado en tres de los cuatro barrios, lo que permitirá incorporar la 

voz de los vecinos y la vecinas en este nuevo PDE. 

Podemos coincidir que las propuestas planteadas en el prec pueden trabajarse en el 

marco del PDE, pero entendemos que la mayoría de estas propuestas ya estaban 

ampliamente recogidas en el Pla de dinamització comercial 2018-2023 y que pueden 

desarrollarse a través de los espacios ya establecidos, como son estas reuniones 

quincenales con las asociaciones comerciales. 

Por lo tanto, rechazamos la propuesta y trasladaremos las iniciativas a estos espacios 

para que sean los actores implicados quienes valoren su implementación. Y 

seguiremos colaborando con los equipamientos culturales para fomentar el trabajo 

conjunto con las entidades comerciales y promover el desarrollo de los proyectos que 

puedan repercutir favorablemente en ambos sectores. 

Gracias. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Gràcies. Conseller Vidal, li recordo que per arribar a l’entesa plena s’ha de dialogar, 

com jo he fet amb el seu grup en la seva proposta. Podien haver fet un mail o podia 

haver-me fet un missatge proposant una transacció si no li semblava del tot correcta la 

meva manera de desenvolupar la meva proposta. El projecte és d’una gran 

complexitat per fer-lo en un mes i si aquesta proposta és de real ajut per al teixit 

productiu s’havia de fer bé, ja que entraven molts actors en joc i no és una proposta 

d’urgència. 

Sí que és cert, com deia el conseller Pequeño, que hi ha pinzellades recollides en el 

Pla de desenvolupament econòmic 2018-2023, però aquesta era una iniciativa 

defensada des de l’ànima de botiguera, perquè és el que realment he fet durant molts 

anys. Entre nosaltres tenim conselleres que també estaran d’acord amb mi perquè 

saben el que és aixecar una persiana cada dia i passar hores darrere d’un taulell. 



Malauradament, estan a l’equip de govern i no han defensat aquesta proposta. I veure 

actualment els meus veïns lluitant per mantenir els seus negocis oberts i proporcionar 

llocs de feina em fa tenir la força per avui ser la seva veu. 

I sí, té raó i crec que responia al Grup de Ciutadans quan deia que les reunions no es 

fan a les cinc de la tarda, es fan al migdia, però en aquestes reunions veiem el tècnic 

de Comerç perseguint per WhatsApp els comerciants perquè no tenen quòrum. O 

sigui, no es presenta ningú en aquestes reunions i així és difícil treballar. Per què? 

Perquè els botiguers, perquè la gent que estem treballant..., bé, jo hi estava abans, no 

hi estic ara, estic aquí. Però és un moment molt dur, un moment on no estem per 

perdre el temps, com ja he dit, amb unes reunions, és un moment on pensem que 

persones davant la seva expertesa fan una proposta..., i que aquesta proposta es faci 

efectiva. 

Lamentem moltíssim que no surti aquesta proposta avui d’aquí. El que sí que, bé, 

agraïm el compromís de treballar i espero que aquest projecte, que sí que ha sortit 

d’alguns pensaments d’alguns comerciants..., no es posin la medalla el dia de demà si 

és que surt endavant. 

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Gràcies, presidenta. Nosaltres, el nostre grup, tot i que no estem d’acord amb la via 

d’execució d’aquest projecte..., però, clar, un projecte que pot beneficiar comerciants i 

restauradors, i que a part pot crear externalitats positives, no hi podem pas votar en 

contra. Nosaltres ho faríem d’una manera diferent i més àgil, però considerem que, a 

partir d’aquí, és una bona idea. 

Gràcies. 

El Sr. David Pequeño Gutiérrez 

Sí, bueno, simplemente comentar que esas pinceladas a que hace referencia la 

consellera, pues, están en la línea estratégica 6 del Pla de dinamització comercial, que 

tiene seis acciones como muy concretas, que van desde las propuestas de 

implementar el Cinema a la fresca, l’Òpera i comerç, Música al Palau Güell, la 

Ravalstoltada del Raval, el Carnaval al mercat a Casc Antic, la rehabilitación del Call 

jueu con el MUHBA. Es decir, que no son solo pinceladas, sino que son acciones 

concretas que ya están recogidas. 

Y por último, pues, destacar que el modelo de turismo que propone Junts per 

Catalunya dista años luz del que plantea este Gobierno, y por nuestra parte estaremos 

al lado de los vecinos y vecinas, incluidos los comercios de proximidad, frente a los 

que proponen que Cataluña sea un parque temático para turistas. 

c) Precs 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès 

que Josepha Vilaret, més coneguda com “la Negreta”, i mare de família 

nombrosa, va ser una de les protagonistes dels rebomboris del pa, revolta 

popular espontània contra l’augment del preu del pa i d’altres aliments 

bàsics, que es va produir a Barcelona el 28 de febrer de 1789; Atès que, arran 

d’aquests fets, Josepha Vilaret va ser detinguda, condemnada a mort i 



executada amb 5 companys més, víctima de la defensa d’unes condicions de 

vida millors per a les classes populars barcelonines; Atès a l’arrelament de 

Josepha Vilaret en la memòria popular dels veïns i veïnes del Gòtic, com 

posa de manifest el fet que un espai social del barri fos batejat amb el seu 

sobrenom de “La Negreta”; Atès que l’any 2020, dels 4.592 carrers i espais 

públics que hi ha a Barcelona únicament 345 estan dedicats a dones, és a dir, 

un 7,5% del total; Atesa la dificultat d’obrir nous vials a Ciutat Vella i la 

importància de preservar els noms històrics de les places i carrers del 

districte pel seu valor patrimonial; Atès que fa uns anys, l’enderrocament 

d’un immoble situat a la confluència dels carrers de la Rosa i d’en Carabassa 

va donar lloc a un nou espai públic, que és utilitzat amb freqüència pel veïnat 

i que encara no té nom, que el Govern del Districte de Ciutat Vella elevi a la 

Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, durant la propera reunió 

d’aquest òrgan, la proposta de donar el nom de Placeta de Josepha Vilaret, la 

Negreta, a l’espai públic resultant de l’enderrocament d’un immoble situat a 

la confluència dels carrers de la Rosa i d’en Carabassa. 

La presidenta recorda que tant els grups que presenten els precs com el Govern 

municipal disposen de dos minuts d’intervenció. Tot seguit dona la paraula a la 

portaveu del Grup d’Esquerra Republicana per exposar el primer prec. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Gràcies, presidenta. Bé, abans de tot m’agradaria fer una esmena ara. Al prec registrat 

consta el nom de Josepha Vilaret, amb pe hac i, bé, el volem canviar per efa, que és 

com realment és.  

Llavors, avui volem parlar d’una dona forta, valenta, arrelada a tota la ciutat de 

Barcelona però especialment arrelada al Gòtic, on va viure i posteriorment al seu 

assassinat va ser enterrada. Josefa Vilaret, àlies la Negreta. Josefa Vilaret era una 

dona lluitadora, mare de família nombrosa, que es va convertir en una de les 

protagonistes dels «rebomboris del pa». Aquesta revolta espontània va ser causada 

per l’augment dels preus del pa i dels aliments bàsics. Josefa Vilaret va ser detinguda, 

condemnada a mort i executada amb cinc companys més, víctima de la defensa 

d’unes condicions de vida millors per a les classes populars de Barcelona. 

L’arrelament de la Josefa Vilaret en la memòria popular dels veïns i veïnes del Gòtic, 

com posa de manifest el fet que hi hagi un espai social al barri batejat com La Negreta, 

provoca que avui els demanem que eleveu a la Ponència del Nomenclàtor dels carrers 

de Barcelona, durant la propera reunió d’aquest òrgan, la proposta de donar el nom de 

placeta de Josefa Vilaret, la Negreta, a l’espai públic resultant de l’enderrocament d’un 

immoble situat a la confluència dels carrers de la Rosa i d’en Carabassa, espai que 

s’ha convertit en una plaça on els veïns i veïnes fan vida popular i activista i realitzen 

tot tipus de trobades i actes diversos. Considerem que aquesta dona és un símbol i un 

grandíssim exemple per a moltes altres dones, ja que va ser la primera dona que es va 

convertir en líder i s’ha de visibilitzar com a tal. 

Gràcies. 

La Sra. Patrícia Victòria Martínez Àlvarez 



Gràcies, presidenta. Des de l’equip de govern valorem molt positivament la iniciativa 

que ens trasllada Esquerra Republicana de Catalunya en forma de prec. Un dels 

objectius i línia de treball que el Govern de la ciutat ha impulsat en els darrers anys ha 

estat la feminització de Barcelona, feminització que mirem d’aconseguir a través de la 

nostra acció en els àmbits del recull de la història i de la memòria, i això inclou sens 

dubte el nomenclàtor dels carrers i altres senyalitzacions, però també en àmbits com el 

de la millora i intervenció estructural a fi de garantir l’amabilitat dels nostres carrers i 

places per a totes les dones. La feminització de la ciutat, a més, nosaltres la concebem 

posant en el centre allò que senten, expressen i volen les dones, i mirant d’impulsar-ne 

llavors acció política. 

La figura de Josefa Vilaret, la Negreta, ha estat volguda i estimada per les veïnes i 

també veïns del districte de Ciutat Vella des de fa molt de temps, segurament perquè 

molta gent d’aquest districte ha sentit que s’hi podia reflectir en ella. Per a nosaltres la 

clau de la memòria i el reconeixement del passat té aquest sentit, que puguem 

reflectir-nos-hi des de les vivències concretes i històries concretes que som avui. La 

realitat de moltes dones de la Barcelona del segle XVIII se sembla molt a les realitats 

de moltes dones del nostre districte avui. La ciutat de Barcelona va comptar durant el 

segle XVIII amb diverses institucions per poder atendre la pobresa femenina. Mentre 

els gremis d’homes miraven de regular i de contenir l’activitat econòmica de les dones i 

passaven per alt reconèixer les aportacions femenines a l’economia de la ciutat, a 

Barcelona s’anaven fent presents diversos edificis dedicats a recollir dones amb 

dificultats. La Casa del Retir, entre Robadors i Sant Pau estava dedicada a dones que 

volguessin deixar la prostitució, per exemple. S’establí també el Montepío General 

para Viudas, Pupilos, Impedidas, i la Casa de la Misericòrdia, que des de 1712 estaria 

regentada per les germanes terciàries i a final de segle seria remodelada. 

Abans no acabés el segle XVIII serien les dones novament, com bé ens ho heu 

recordat, les protagonistes d’una protesta contra la pobresa, els preus i l’economia del 

moment. Entre els carrers de la Boqueria i el Pastim, a Sant Agustí, algunes dones 

cremaren barraques de fusta de venda de pa. Josefa Vilaret, la Negreta, va ser una de 

les impulsores del que es coneix com el rebombori del pa, de 1789, una denúncia 

femenina davant el preu de la vida i la corrupció del Govern de la ciutat. 

Ens agradaria que la memòria de la Negreta ajudés encara més de com ho fa ja a 

despatriarcalitzar la ciutat i a visibilitzar la importància de l’autoorganització femenina. 

Per això mateix considerem que és una bona oportunitat pensar a trobar un espai de 

memòria institucional vinculat al poder masculí per deixar-hi escrit el nom de la 

Negreta. Volem, a més, que aquest procés de buscar i pensar el lloc més adient sigui 

de la mà de les dones i els homes que ens hi vulguin acompanyar des del districte. 

Per això rebutgem aquest prec. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, em sap molt de greu, sincerament, que rebutgin aquest prec. Crec que la millor 

manera hauria estat xerrar o fer alguna esmena abans de rebutjar un prec que l’únic 

que busca és alçar les dones i alçar l’empoderament femení als carrers de Barcelona. 

Sabeu que sempre potenciem, i hi donem suport, qualsevol procés participatiu on els 

veïns tinguin capacitat de presa de decisió en el que passa al seu districte. I per tant, 

bé, només dir que ens sap greu que no hagin parlat amb nosaltres abans per intentar 



modificar això i que al final sortís endavant. Però bé, que si ho feu, al final això és el 

que compta, que hi hagi un nom més de dona a Barcelona, a Ciutat Vella, al Gòtic, i 

endavant. 

També ens agradaria dir-los que sempre que aquest procés participatiu respecti certes 

coses, com per exemple l’hodonímia medieval dels carrers del Gòtic, que és molt 

important... I per altra banda també ens agradaria que es parlés amb els veïns que es 

veurien afectats pel canvi de nom per tal d’intentar arribar a un acord. O sigui, que no 

només es parli amb l’espai social La Negreta, sinó que tots els veïns del Gòtic siguin 

còmplices d’aquest canvi de nom. 

Gràcies. 

La Sra. Patrícia Victòria Martínez Àlvarez 

Sí, només emfasitzar que és un rebuig formal, però que manifestem el nostre desig i la 

nostra intenció de, efectivament, buscar un lloc idoni que ens ajudi a més a més, com 

he dit abans, a substituir un símbol de memòria patriarcal precisament per un símbol 

de memòria feminista. 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el 

tancament de dues llars d’infants al Districte de Ciutat Vella, i que totes dues 

afecten, potencialment, al barri de la Barceloneta, i atès que només hi ha una 

alternativa possible al barri de la Barceloneta per a l’escolarització de la 

primera infància, que el govern del Districte de Ciutat Vella dugui a terme un 

estudi de les necessitats de les famílies per a l'escolarització de la primera 

infància, i s'implanti de manera urgent una alternativa d’escolarització per 

aquests infants de 0 a 3 anys de proximitat. 

La presidenta dona la paraula a la portaveu del Grup d’Esquerra Republicana. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Gràcies, presidenta. Aquest prec els el presento a causa d’una necessitat evident al 

districte i més concretament al barri del Casc Antic i de la Barceloneta, que han perdut 

cadascun una llar d’infants. És evident que una escola bressol o una llar d’infants, ja 

sigui privat o públic, és un servei de primera necessitat per a les famílies i que a més 

ha de ser un servei de proximitat. És per això que creiem des del Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana que ja hi havia necessitat de places públiques. Quan molts 

alumnes quedaven fora de la llista d’admesos, almenys tenien una sortida d’una llar 

privada, però ara ni tan sols tenen aquesta alternativa i aquestes famílies es veuen 

abocades a marxar fora del districte. 

Per aquest motiu, demanem un informe urgent de la situació, ara que ja han començat 

les preinscripcions d’escola bressol pública, i que es prenguin les mesures necessàries 

per obrir de manera urgent i excepcional un equipament d’una escola bressol al barri 

per assolir aquesta necessitat, perquè la falta de serveis fa que moltes famílies optin 

per marxar del barri. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Bé, el seguiment de l’evolució de necessitats d’escolarització zero-tres a la ciutat és 



constant per part de l’Institut d’Educació. Coincidim amb la vostra petició de l’informe i 

ens comprometem a l’actualització de l’estudi, donat el canvi de la situació al barri, 

però seria una falsa promesa la implantació urgent d’una alternativa d’escolarització 

per a totes les famílies amb infants zero-tres, tant a la Barceloneta com arreu de la 

ciutat. Companys d’Esquerra Republicana, ho sabem perfectament. 

Per responsabilitat, per no adquirir compromisos que no són reals, com diverses 

persones d’aquest Plenari han dit prèviament, no acceptarem el prec, el rebutgem, 

però des del compromís que hem tingut sempre en l’augment de places de bressol 

municipal al districte. Exemple d’això és l’Escola Bressol l’Aurora, al Raval, així com 

també ho és el compromís d’ampliació i impuls d’altres alternatives, com els casals i 

espais familiars de petita infància. 

Els transmetem també una petició de cara al nou Govern de la Generalitat, on 

esperem que hi tinguin un paper rellevant. Esperem i desitgem que compleixin el seu 

compromís electoral per fer universal i gratuïta l’escolarització bressol a Catalunya i 

d’aquesta manera es revalidaria i complementaria l’acord de pagament parcial que es 

va facilitar gràcies a un acord amb En Comú Podem en els pressupostos de 2020, i 

repararien el deute adquirit des del 2012 amb l’aturada del finançament de la bressol 

per part de la Generalitat. 

La presidenta informa que hi havia prevista la intervenció telemàtica de la Sra. Àngels 

Simarro, de l’Associació de Veïns de la Barceloneta, però atès que no està connectada 

procedeix a llegir l’escrit que els ha adreçat. 

Atesa la millorable situació de l’única escola bressol municipal, La Mar, al barri, deficient 

manteniment, no adaptada, manca d’ascensor a la planta superior i capacitat limitada, volem incidir 

en la urgent necessitat per al proper curs escolar 2021-2022 d’una nova instal·lació per a infants al 

barri, ja que fins a la data no s’ha valorat per l’ajuntament la repesca com a bressol pública de la 

que existeix al Centre, que té data de tancament, Sant Joan Baptista. Hi ha una ubicació, on hi ha 

la Ludoteca Andrea Dòria, que no podem oblidar. És un equipament temporal, fins que es puguin 

fer les obres de la segona bressol, segons dictamen que en el seu dia va determinar l’ajuntament, i 

lliure adaptació com a tal. Seria molt més econòmica que edificar-ne una de nova. D’altra banda, 

no voldríem que el barri perdés el servei de ludoteca, tant utilitzar per les nostres famílies. 

Per tant, instem a fer l’estudi per a la seva possible polivalència, bressol-ludoteca, o bé l’opció de 

buscar espai per mantenir aquest equipament dins el barri. 

A continuació, dona la paraula a la Sra. De la Cruz. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Perdó per l’anticipació. Bé, dir que en part entenc que ara mateix engegar per a aquest 

curs una nova escola bressol seria molt complicat, evidentment. I agraeixo l’informe. 

M’agradaria tindre aquesta informació quan la tingueu. I veig que teniu una 

preocupació evident sobre les places d’escola bressol, el qual m’alegra, que penseu 

en aquesta necessitat per al barri. És rebutjat però agraeixo la predisposició. 

Merci. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Jo només, bé, agrair també... I evidentment crec que compartim la preocupació, per 

això també instava, no?, a treballar des de tots els fronts on tenim competències i 

responsabilitats. I evidentment avaluarem la situació. 



6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, 

atès que la plaça Pere Coromines i la plaça Pieyre de Mandiargue són un 

espai públic situat a prop del CUAP Pere Camps, i atesa la crisi sanitària que 

vivim, s'hauria de tenir una atenció especial amb les zones properes a espais 

sanitaris i mantenir-se el més desinfectats possible, per això, cal que el 

Districte de Ciutat Vella realitzi una desinfecció diària de la Plaça Pere 

Coromines i Plaça Pieyre de Mandiargue, i que tots els serveis municipals 

posin una especial atenció per reduir la brutícia, el soroll i evitar que aquesta 

plaça sigui un espai sobreocupat. 

La presidenta dona la paraula al portaveu del Grup de Ciutadans. 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

Gràcies, presidenta. Bien, la plaza de Pere Coromines y la plaza de Pieyre de 

Mandiargues es un espacio público situado cerca del CUAP Pere Camps. Debido a la 

crisis sanitaria que vivimos, se debería presentar una atención especial a zonas 

cercanas al espacio sanitario y deberían mantenerse lo más desinfectado posible. 

Pedimos que el Distrito de Ciutat Vella realice una desinfección diaria de la plaza de 

Pere Coromines y de la plaza de Pieyre de Mandiargues, y que todos los servicios 

municipales pongan una atención especial para reducir la suciedad, el ruido y evitar 

que estas plazas sean un espacio sobreocupado. 

Gracias. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Gracies, presidenta. Bona nit. És habitual dedicar entre cinc i deu persones a l’ús de 

l’espai. Normalment són veïns grans que estan en aquella zona. És veritat que 

comparteixen també a vegades amb gent sense llar... Però des del Departament de 

Salut no tenim cap queixa de cap necessitat en el tema del CUAP Pere Camps. I per 

això entenem que el servei que estem prestant fins ara és suficient. A la plaça de 

Mandiargues «baldegem» al matí, a les dotze del migdia, i totes les nits d’una a dues. I 

a la Plaça de Pere Coromines «baldegem» també a la nit, de dues... a dues. I, bé, 

sempre que es «baldeja» després fem una desinfecció la setmana, que normalment 

això dura fins a setembre. Llavors, aquest servei ja nosaltres l’estem prestant. Fins ara 

no té cap queixa formal. Entenem que el servei és correcte. 

Estarem vigilant igualment aquesta problemàtica que esteu explicant, però no 

acceptem el prec. 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

Sí, sí, lo entendemos, que lo están haciendo, pero necesitamos más. No es que no lo 

estén haciendo. Resulta que este ruego no solamente beneficia a los ciudadanos, a 

vecinos y vecinas del barrio, sino que beneficia a los profesionales sanitarios que 

están trabajando justo al lado de esta plaza. Nada más que esto. 

Gracias. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 



No, no, entenem la queixa i en som totalment conscients, i per això estem fent aquesta 

feina. No tenim cap queixa de la part sanitària. Llavors, entenem que el que estem fent 

és correcte, però igualment vigilarem i mirarem si hem de reforçar alguna cosa. Farem 

el corresponent. 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, 

atès que actualment s'han fet unes sessions participatives per pacificar el 

Barri del Raval, i que aquestes sessions no han comptat amb les persones 

més afectades pels canvis de mobilitat, que el Govern Municipal paralitzi, de 

moment, els canvis de mobilitat en el Raval fins que es faci una participació 

real de tots els agents implicats en el barri. 

La presidenta anuncia que en aquest prec hi haurà la intervenció d’un veí. Dona la 

paraula a la portaveu del Grup de Ciutadans per formular-lo. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, parlàvem a l’informe del regidor la poca participació en aquest 

procés participatiu sobre mobilitat. Per això els demanem que paralitzin de moment els 

canvis de mobilitat en el Raval fins que es faci una participació real de tots els agents 

implicats. Setze persones, onze veïns, de 47.000 persones empadronades només en 

el Raval no és un procés participatiu, ni gran ni coherent. 

La veritat és que, com hem dit, els comerciants se senten abandonats, sobretot en 

aquest tema, i crec que tots hem de treballar conjuntament perquè aquests moviments, 

aquests canvis es facin d’acord amb comerciants i veïns de la zona. 

Gràcies. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Sí, gràcies, presidenta, un segon. (Pausa.) Perdoni. Sí, en principi no els acceptem el 

prec. Jo li recordo que aquestes dues sessions de participació, d’informació i de 

propostes venen derivades del procés de participació que es va fer el 18 amb el Pla de 

mobilitat. Allí s’assentaven les bases i ara estem en la situació de concreció. En tot 

cas, com vostè ha dit, eh?, hi ha hagut efectivament setze persones, jo crec que són 

més que onze veïns. En tot cas, vam obrir un Decidim, s’han recollit quaranta-quatre 

vots veïnals, trenta-un que s’han originat en les sessions i tretze també en el Decidim. 

Tota la documentació del canvi s’havia posat amb prou temps en el Decidim i els 

canvis i les accions que volem proposar. Aquestes quaranta-quatre aportacions 

s’estan analitzant i es respondran una per una [inintel·ligible #] Decidim, i en principi 

quedarà clara quina és la resposta del Govern municipal. 

Entenc que la situació ara de pandèmia i la participació on-line... està dificultant molt. 

Efectivament, l’horari no és el millor per als comerciants, però hem tingut moltes 

bilaterals amb els comerciants, hem tingut acceptació amb l’eix, n’hem tingut amb la 

Boqueria, hem tingut moltes conversacions més informals amb comerciants per poder 

explicar-los..., si no han pogut venir a la participació. Jo sí que li dic que, tota aquesta 

gent que diu que està més afectada, em doni els telèfons perquè no tenim cap 

problema per explicar les raons. Creiem que el pla està prou justificat. Tenen tota la 

informació i es demostra en la informació tècnica, perquè hi ha hagut un treball tècnic 

excel·lent, per demostrar les millores que es fan... 



La presidenta demana al Sr. Ibarra que vagi acabant. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

També li recordem que hi ha una demanda general dels comerciants de pacificar el 

barri. 

En tot cas, no li acceptem el prec però li demanem que ens enviï els telèfons per poder 

parlar amb qui vostè diu que estan més afectats. 

Gràcies. 

La presidenta recorda que en aquest moment havia d’intervenir telemàticament el Sr. 

Pere Ortega però, atès que no està connectat, llegeix l’escrit que els ha adreçat. 

M’interessa, si us plau, introduir aquest tema relacionat amb la mobilitat particular dels que vivim al 

districte de Ciutat Vella. Visc i estic empadronat a un carrer de vianants, carrer Comtal» no dic 

número 9, «amb circulació restringida. No tinc vehicle però sí la necessitat d’accedir a la meva 

finca amb vehicle privat, llogat o prestat per algun conegut, per diferents motius, sempre puntuals: 

descàrrega de materials, compres, mudances... Per no tenir vehicle particular no tinc dret a una 

targeta per accedir fins a la porta de casa meva, i això vulnera i limita els meus drets envers els 

altres ciutadans. Si us plau, demano que es tracti aquest tema. 

Tot seguit dona la paraula a la Sra. Barea. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, senyor Ibarra, no deixen de sorprendre’m mai, en aquests 

moments, i no és positiu. Aquesta reclamació no la fa només Ciutadans, ho han 

demanat diversos veïns. Però no es preocupi que li faré arribar el telèfon de molts 

d’aquests veïns. El meu ja el pot apuntar perfectament, perquè jo no podré entrar a 

segons quin carrer. Sap per què? Perquè jo no tinc cotxe, però quan em volen venir a 

recollir o necessiti entrar en el districte, a moltes de les zones, hauran de donar voltes i 

voltes. Això afectarà la contaminació. 

Parlar d’onze o setze veïns, miri, la diferència és tan minsa que crec que s’ho haurien 

de replantejar. 

El problema que planteja aquest veí és del carrer Comtal, però podrien ser altres i 

tants carrers com el que està. Però sap el que passa? Que quan una petició vostès la 

deneguen constantment, no són capaços de parlar amb tothom... Parlar amb l’eix és 

parlar amb un gruix molt important, però hi ha molts comerciants que no estan 

associats a cap eix i que no formen part de la Boqueria. Amb el qual, li recomano..., i si 

vol l’acompanyo jo, comerç a comerç, amb aquells que m’han presentat aquesta 

petició perquè els expliqui els motius. 

I que em digui que això ha sigut dintre d’un pla i amb temps suficient..., bé, les 

tecnologies són el que són i no tothom... 

La presidenta demana a la Sra. Barea que vagi acabant. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

...té accés a aquestes tecnologies. 



Gràcies. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Tinc temps per contestar? Més que res per contestar al veí. 

La presidenta demana al Sr. Ibarra que sigui breu. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Sí. No, també a la Sra. Barea, que té el mateix problema d’accés. En principi, 

justament el pla una de les coses que fa el Pla de mobilitat..., i la concreció de l’acció 

en el Raval el que vol és canviar el model d’accés al barri. És a dir, ara, amb les 

pilones, el sistema és: es donen targetes per a una matrícula i la idea és donar 

targetes per ser resident, i a través d’una aplicació que s’està desenvolupant poder 

permetre a qualsevol veí o no veí, o a algú que fins i tot no tingui cotxe i vinguin a 

recollir-lo perquè té un problema d’accessibilitat, poder accedir-hi. 

Òbviament, estem en l’aplicació del pla. Ens demana Ciutadans que ho parem. No el 

pararem perquè la idea és justament aprofitar les noves tecnologies i donar 

exactament..., millorar les condicions de vida dels veïns en aquest districte. 

Gràcies. 

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè atès 

que, la Ronda Sant Antoni és un ecotò, definit pels barris del Raval i de Sant 

Antoni, un espai on dues realitats socials, econòmiques i urbanístiques 

conflueixen i conviuen; Atès que aquest indret és un emplaçament conflictiu, 

on conviuen segregadament i de manera mes o menys normalitzada diferents 

grups socials, per tant ens trobem amb certa manca de cohesió social; Atès 

que l’espai públic és el qui en teoria hauria d’absorbir i llimar totes aquestes 

diferències, degudament acompanyat de polítiques municipals d’educació, 

ocupació de la via pública i convivència entre d’altres. Que el Govern 

Municipal ideï un pla d’actuació integral per abordar la problemàtica social i 

l’ocupació de l’espai públic a la llosa de la Ronda de Sant Antoni. 

La presidenta dona la paraula a la portaveu del Grup de Junts per Catalunya. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Gràcies, presidenta. A la Ronda de Sant Antoni, al que tots avui coneixem com «la 

llosa», l’espai que va ocupar el mercat provisional de l’actual mercat de Sant Antoni, 

avui dia conviuen realitats socials, econòmiques i urbanístiques totalment divergents. 

Aquestes realitats, moltes vegades oposades, són l’origen de molts conflictes a la via 

pública per l’ús inadequat de la mateixa via per certs grups socials. Junts per 

Catalunya creiem que l’espai públic ha de ser gaudit per tota la ciutadania, seguint 

unes polítiques municipals d’educació, ocupació i convivència.  

És per això que demanem al Govern municipal que s’actuï d’una manera immediata i 

integral per abordar la problemàtica social i d’ocupació de l’espai públic per a fins 

il·lícits. Certa pressió policial, com es pot observar a dia d’avui, no és garantia d’èxit 

per acabar amb aquests conflictes. Manca un recurs de caire social que treballin 



estretament amb els recursos de prevenció i seguretat, que sigui capaç de cohesionar 

aquests diferents grups socials que conviuen en aquest espai. 

Amb referència a la part urbanística, som coneixedors que hi haurà algunes actuacions 

que ja ens va avançar el conseller Ibarra, però desconeixem totalment quines 

actuacions es faran. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Sí, gràcies, presidenta. Sí, li acceptem el prec, després de transaccionar-lo, ja que ens 

demanava un pla que en aquest moment no tenim els recursos per fer, però sí que 

òbviament, com fem a la resta del districte, intervindrem amb tots els serveis que ara 

són necessaris per assegurar la convivència i per millorar les condicions. 

Ja sap, ho ha dit vostè, que en principi ara es farà també una modificació, una 

intervenció en la llosa, una intervenció tàctica. No es posi nerviosa amb la paraula 

«tàctica» perquè en realitat vol dir tàctica, perquè té un límit de temps, perquè la llosa 

en principi no s’hi quedarà tota la vida, perquè hem d’intervenir estructuralment en 

aquest carrer i, per tant, fem una intervenció més de mobiliari en la llosa per 

incrementar l’activitat. Al final, segurament més activitat al final el que fa sempre és 

regular l’espai públic. 

Jo sí que volia comentar, que no hi té a veure el prec, que abans ha fet un comentari 

sobre el tema de les dark kitchens, que ha dit que en la Consultiva no es informar. I he 

preguntat al director de Serveis Tècnics i m’ha dit que sí que es va informar. Jo crec 

que he de defensar la feina dels treballadors del districte perquè en principi sí que es 

va informar, com m’ha confirmat. 

Gràcies. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Conseller Ibarra, em sap molt de greu que en aquest moment [inintel·ligible #], que sempre 

la tenim nosaltres, no estava a l’ordre del dia de la Consultiva. 

Traient aquest punt i a part, amb vostè sempre és un plaer negociar. És d’aquelles 

persones que arribem a enteses, no? 

Gràcies per l’acceptació del prec. Confiem que les actuacions que es duguin de forma 

immediata garanteixin l’ús de l’espai públic a tots aquells veïns i veïnes de la zona, 

cohesionar les diferents realitats que conflueixen en aquest espai del districte. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Senyora presidenta, tinc temps? 

La presidenta comunica al Sr. Ibarra que li queden vint segons d’intervenció. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Perdoni, senyora Chacón, el [inintel·ligible #] que tinguem nosaltres no excusa que en 

l’ordre del dia hi era i es va parlar sobre el tema en la Consultiva d’Urbanisme i Medi 



Ambient. 

Gràcies. 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès 

que les projeccions del canvi climàtic suposen un augment de la 

temperatura, escassetat d’aigua, pèrdua de platges, un increment del 17% en 

la intensitat de la pluja, provocant un increment de les inundacions, atès que 

la mesura urgent del Pla Especial Urbanístic de col·lectors i dipòsits, 

inclosos al Pla Directori de la Xarxa de Sanejament de Barcelona, i de la 

tercera fase de l’eix drenant de l’Avinguda del Paral·lel i el Carrer de Vilà i 

Vilà, amb l’objectiu de protegir els barris del Raval, Poble Sec i Sant Antoni, 

no millora la situació actual d’inundabilitat al barri del Raval, en la zona sud, 

que el Govern Municipal faci les gestions oportunes per millorar el Pla 

Director Integral de Sanejament de Barcelona, en allò que afecta a les 

previsions d’inundacions al Raval sud, prioritzant l’estudi i les futures obres 

als embornals del carrer de les Flors i del carrer Pintor Fortuny, en el tram 

entre carrer Doctor Dou i Àngels, ja que amb poca pluja es produeixen tolls 

d’aigua i inundacions als pàrquings de la zona i baixos. 

La presidenta informa que en aquest prec hi ha prevista la intervenció de veïns. A 

continuació dona la paraula a la portaveu del Grup de Junts per Catalunya perquè el 

formuli. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Primer de tot, una petita coseta, presidenta. La meva companya sí que m’ha dit que 

sortia a l’ordre del dia i jo desconec de què es va parlar, de fet no me’n vaig 

assabentar. Pot ser errada meva i en públic ho reconec. I passem al prec següent. 

Gràcies, no? 

El canvi climàtic ens porta un augment de la temperatura, escassedat d’aigua, pèrdua 

de platges i un increment del 17 per cent en la intensitat de la pluja, que provoca un 

increment de les inundacions. Aquestes inundacions són un veritable problema a la 

zona del Raval sud. Durant el mes de març es va fer un procés de participació 

ciutadana sobre el Pla especial urbanístic de col·lectors i dispositius inclosos en el Pla 

director de la xarxa de sanejament de Barcelona. En aquest procés participatiu 

s’explica el Pla especial urbanístic d’infraestructures del subsol per a la gestió del risc 

d’inundació recollides en el Pla director integral de sanejament de Barcelona. En 

aquesta explicació és on veiem clarament que les actuacions que realitzaran en l’eix 

drenant de l’avinguda del Paral·lel, aquest col·lector que tant desitgem els veïns i el 

carrer de Vilà i Vilà, milloraran el risc d’inundació a la zona del barri del Poble-sec, 

però el Raval queda pràcticament igual, és a dir que es tornarà a inundar amb un cabal 

de pluja no gaire elevat. 

Per això demanem al Govern municipal que actuï per reduir el risc d’inundabilitat de la 

zona del Raval sud. I, aprofitant l’avinentesa, demanem actuacions prioritàries en els 

embornals del carrer de les Flors i del Pintor Fortuny, aquest últim al Raval nord. Per 

una mala ubicació o deficiència de les obres, no rendeixen la seva funció al cent per 

cent. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 



Sí, li acceptem el prec. En principi, des del punt de vista del drenatge del Raval sud, 

segons les diagnosis que ha esmentat abans del Pla director integral de sanejament 

de la ciutat de Barcelona, es tracta de zones vulnerables per accions d’aiguats, no 

qualssevol aiguats, sinó aiguats forts. Però en tot cas s’espera les possibles 

actuacions per millorar el drenatge i situació d’aquests aiguats. No sé si ho ha 

comentat o espera a la segona intervenció per parlar del carrer de les Flors i del carrer 

dels Àngels. Si vol, m’espero i li contesto. 

Res més. Ah, i gràcies per acceptar l’error, per esmenar l’error. Insisteixo que hem de 

defensar la feina dels tècnics. Gràcies. 

La presidenta comunica a la Sra. Chacón que li queden vint segons d’intervenció. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

No, no, ara el veí, si un cas, explicarà, per no repetir-nos, el cas del carrer de les Flors. 

Però crec que amb la conversa telefònica que vam mantenir el conseller Ibarra i jo ja 

va quedar clar. 

El Sr. Francesc Risa 

Hola, bona nit. Breument, us explico el problema de les inundacions en el pàrquing de 

la finca del carrer de les Flors, que està feta de l’any 2000. Llavors, aquí hi ha un 

pàrquing que està en la segona planta i llavors està per sota del que és el nivell del 

clavegueram. Llavors, abans hi havia una claveguera que estava tot just davant de la 

porta de l’accés que existia i nosaltres no havíem tingut mai cap inundació. Però a 

partir de l’any 2018 nosaltres hem trobat que ens entra aigua. Clar, evidentment, 

contra més volum n’hi ha, perquè cinquanta litres, pel tema de [inintel·ligible #] bestiesa, 

ens n’entra molta. Però quan ha entrat en menys quantitat també hem detectat que 

possiblement les clavegueres que hi havia no les han posat al mateix lloc quan es va 

fer la remodelació del carrer, i nosaltres el que preguem és que ens ho miri un tècnic 

per veure si es pot solucionar el problema. 

Moltes gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Sr. Ibarra. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Sí, efectivament, com ha dit vostè, per una sèrie d’aiguats que van haver-hi el 2018..., 

són els màxims històrics de Barcelona. En tot cas, segur que l’obra de Vilà i Vilà 

justament afectarà la reducció de cabal en el carrer de les Flors, però en tot cas ja està 

passada la seva demanda a Cicle de l’Aigua, que és la que fa, diguem-ne..., bé, Cicle 

de l’Aigua, BCASA, i s’ho miraran. M’han dit que ho miraran. Clar, ells, vull dir, acaben 

mirant si hi ha tolls, etcètera. Però, en tot cas, aquesta afectació la revisaran. I si un 

cas, senyora Chacón, si em pot donar el telèfon d’aquest veí, o si vostè mateix pot 

enviar una carta a Regidoria o un mail a Regidoria, parlem i acabem d’acotar més la 

seva demanda. 

La presidenta dona per acabat l’apartat de precs i procedeix a llegir l’escrit que els ha 

adreçat la Sra. Àngels Simarro, de l’Associació de Veïns de la Barceloneta: 



A raíz de los problemas con los incívicos en la playa y calles de la Barceloneta, pedimos aseos 

públicos en varias calles y que los agentes de seguridad cuando desalojen la playa se utilice un 

camino seguro, por ejemplo, calle de Pepe Rubiales, Ginebra i Judici, para que no se extiendan en 

todas las calles del barrio. Creemos que como opción se les podría sancionar con trabajos 

comunitarios, recoger y limpiar todo lo que ensucian y, como último recurso, cerrar las playas de 

once a seis. 

El regidor 

Bé, doncs, moltes gràcies per la proposta. Som coneixedors des de fa setmanes, i 

evidentment aquestes dues últimes, no?, aquests dos últims caps de setmana ha sigut 

encara més greu, del tema de les aglomeracions. S’han desallotjat fins a 1.500 

persones de les platges tocant a la Barceloneta, o del passeig del Born i del passeig 

de Lluís Companys, i hem tingut molta cura quan s’ha fet, diguem-ne, quan tota la gent 

se n’ha anat, i quan s’ha fet aquest desallotjament d’aquestes platges s’ha tingut molta 

cura en intentar que no s’entrés al barri de la Barceloneta. Però estem parlant de 1.500 

persones. Hi ha hagut un dispositiu de Guàrdia Urbana i de Mossos d’Esquadra amb 

molts efectius, que han fet una barrera humana per impedir que entressin en el barri, 

però estem parlant de 1.500 persones i evidentment, doncs, aquest tipus de dispositiu 

no és infal·lible. I el que s’estava fent era intentar portar tota la gent cap al passeig de 

Joan de Borbó per la banda de Cal Cort. Evidentment, som conscients que era la 

primera vegada que es feia, hi ha hagut fugues, i s’ha d’acabar veient de quina manera 

es pot fer millor. 

Ara bé, és una intervenció i és un dispositiu que no sabem quant podrem mantenir 

perquè requereix de molts dispositius de Guàrdia Urbana i de Mossos, i, doncs, a la 

ciutat hi ha urgències i haurem de veure de quina manera es pot fer. I aquí hi ha la 

necessitat de l’apel·lació a la responsabilitat col·lectiva. 

Pel que fa als expedients, a les multes, se n’han posat, se’n seguiran posant quan 

s’hagin de posar. Sense toc de queda les multes ja són diferents perquè hi ha tota una 

sèrie de supòsits que ja no hi són perquè no hi ha el toc de queda, no? I, per tant, s’ha 

de sancionar no per on es camina, sinó si es fa soroll o si es fan accions que no es 

puguin fer. 

Ens agrada que ens demani lavabos públics, ens agrada molt, perquè nosaltres creiem 

que és una política pública, doncs, que atén una primera necessitat, i veurem de quina 

manera ho podem fer. De la mateixa manera que també ens comprometem a veure 

com podem fer-ho per incrementar la neteja, sobretot en aquells carrers que estan 

més tocant a les platges. 

Pel que fa al tancament de les platges, ara com ara no ens ho estem plantejant. Vostè 

ha dit que era com l’última opció. No ens l’estem plantejant. Haurem de veure com 

segueixen aquestes aglomeracions a les platges i seguirem amb els dispositius de 

Guàrdia Urbana i de Mossos d’Esquadra perfeccionats, diguem-ho així, després de 

l’experiència, i també, doncs, amb agents cívics o el que correspongui, que també 

estan allà. Indicar també que a la Unitat de Platges, que estarà ubicada a la 

Barceloneta, com ho està cada any, hi haurà més agents que no pas l’any passat i 

començarà a funcionar a partir de finals de maig. I creiem que això també hi podrà 

ajudar. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta dona les gràcies a totes i a 

tots i aixeca la sessió a les 22.24 hores. 



 

 

La secretària del Consell 

 

Vist i plau  

La presidenta  
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