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PART INFORMATIVA 

1. Informe de neteja 



2. Mesura de govern: 

— Pla d’acció del Pou de la Figuera 

 

Desenvolupament de la sessió  

 

La presidenta saluda els assistents i obre la sessió.  

PART INFORMATIVA 

1. Informe de neteja 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bé, doncs, presentem aquest informe de la situació de la neteja al districte. El districte 

de Ciutat Vella és l’indret de la ciutat on es generen molts residus, hi ha una generació 

molt elevada de residus, donada la centralitat, donada la quantitat de persones que 

passen pels nostres carrers i també donada per una molt alta densitat en alguns 

espais, amb carrers estrets, que això fa que a l’hora de deixar les deixalles, doncs, 

evidentment, es crea una sensació i es crea una acumulació de residus que 

s’enfronten amb una quantitat important de recursos. El Districte de Ciutat Vella és qui 

té un pressupost més elevat per habitant en la recollida de residus i en la neteja. Però 

sabem que això no és suficient, coneixem la realitat dels nostres carrers i coneixem la 

percepció de veïns i veïnes, i hi ha una voluntat clara d’aquest equip de govern de 

revertir aquesta situació, tant pel que fa a la percepció com pel que fa a la realitat. 

Ecologia Urbana és el departament central que tira endavant les polítiques de recollida 

de residus i de neteja. Ho fa de manera centralitzada, però des del Districte de Ciutat 

Vella s’hi aporten també recursos extraordinaris, per tant, s’hi aporten recursos 

econòmics per tal de suplementar i de reforçar aquesta tasca pròpia d’Ecologia 

Urbana. Ja des del 2018 s’han anat implementant proves pilot i modificacions en els 

horaris, en els recorreguts, mitjançant reunions amb veïns i veïnes. Però, per exemple, 

la prova pilot d’Escudellers –que segueix funcionant– o la prova a Comtal, Estruc, 

Moles, etcètera, no?, reordenació de recorreguts i, a més a més, també supressió 

d’alguns torns en alguns casos per evitar les molèsties veïnals, sobretot a la nit, de 

soroll. 

Des del 2018 ja s’estan implementant proves pilot, però és, doncs, pels volts de l’estiu 

del 2020 que, amb aquest equip municipal, comencem a fer una diagnosi entre veïns, 

pla de veïnatge i altres departaments municipals en què s’identifiquen una sèrie de 

carrers i places als quatre barris (29 al Raval, 13 al Casc Antic, 11 al Gòtic, 19 a la 

Barceloneta) en què es necessita més reforç i es comença a treballar de quina manera 

es pot fer aquest reforç. 

A més a més, hi ha uns recursos extraordinaris en forma de plans d’ocupació de 

persones que són a peu de carrer comprovant l’estat dels carrers, reordenant les 

deixalles i també orientant els equips de recollida, que el 2018 van ser 33 persones 

extra; el 2019, 31; el 2020, hi ha un salt qualitatiu, que n’hi ha 52; i aquest 2021 ara per 

ara n’hi ha 45. Per tant, hi ha tota una sèrie de persones que estan treballant al 

districte per reforçar aquest treball ordinari. 



A més a més, també, després de l’estiu del 2020, es va implementar un pla de xoc que 

va representar 18 persones més treballant al districte amb tres màquines més 

fregadores, que no hi eren al districte, i també la implementació d’una màquina d’aigua 

a pressió que el que feia, aprofitant que hi ha menys persones deambulant pel districte 

i passejant pel districte, era netejar paviments. 

El novembre del 2020 es van netejar fins a 61 sectors diferents. El desembre, es va fer 

una segona passada. El febrer del 2021 s’ha fet una tercera passada i, a més a més, 

s’ha passat amb aquestes màquines i aquestes persones pels carrers més estrets, 

pels carrers amb pilones i, per tant, per alguns dels indrets per on no s’havia passat. El 

maig del 2021 hem acabat una quarta repassada, i aquí estem planificant a veure 

quines més n’hi ha d’haver. Tot això són recursos extres. A més a més, s’han fet 

intervencions en gairebé 1.500 façanes, tant patrimonials com ordinàries; s’han netejat 

les parades de flors de les Rambles, també, i s’ha fet un repàs del paviment dels 

contenidors. I, a més a més, en l’informe també teniu les campanyes de comunicació 

per fer pedagogia, que són una continuïtat de les habituals. 

Evidentment, el que veiem és que hi ha una disminució tant d’IRIS (Incidències, 

Reclamacions i Suggeriments) com de queixes de veïns i veïnes. Aquesta és una 

realitat objectiva, però és cert que la percepció segueix sent que el districte encara 

necessita més neteja. I d’aquí, també, des de l’abril, s’està començant a treballar amb 

uns grups de treball interns i també amb veïns per veure de quina manera podem 

treballar una neteja més col·laborativa. 

I, si us sembla, jo ho deixo aquí per després donar resposta.      

La presidenta agraeix la intervenció. Tot seguit, obre el torn dels grups municipals. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda. Des d’aquí agrair tota la informació que trobem 

a l’informe que ens heu fet arribar. És una informació àmplia i concisa de la neteja del 

districte. Però, des del Grup d’Esquerra Republicana, volem fer algunes aportacions. 

Primer, veiem que és la major despesa del Districte, amb un pressupost de 103 milions 

d’euros, més el Pla d’ocupació, 941.000 euros, i més el Pla de reforç de 183.000 

euros. Però, com afirma en els seus informes, els resultats en molts casos no són 

totalment satisfactoris, com afirma l’auditoria externa i molt distant de les auditories 

externes d’altres districtes. I les seves conclusions són que s’ha de fer canviar la 

percepció dels veïns i les veïnes pels esforços realitzats.  

Han sentit alguna vegada la història del rei que anava nu i ningú li deia? Doncs, els 

convido a passejar per algun carrer estret del Gòtic sense mascareta i a veure les 

olors que ens arriben, i provin a caminar sense sabates per l’avinguda Drassanes i 

veuran com s’enganxen els peus a terra.  

La nostra opinió és que la clau de tot és la supervisió de tots aquests diners invertits 

en neteja i que no es reflecteixen a l’espai públic, el control real dels serveis de neteja i 

garantir el compliment dels contractes. Per una altra part, que es controlin les 

conductes incíviques per reduir els comportaments incívics.    

Un altre punt que li volia comentar són els grafits i els actes vandàlics. No està clar 

quan es fan càrrec de la neteja, i molts veïns, entitats i comerciants es veuen afectats 

per aquesta activitat que afecta inclús a la percepció de seguretat. Haurien de fer un 

protocol clar de neteja per informar les comunitats de veïns, tenint en compte que és 

molt més probable que un veí de baixos recursos pateixi aquestes pintades que un veí 



de Sarrià. I, si us plau, netegin els edificis municipals d’aquestes pintades, alguns fa 

més de sis mesos que n’estan plens. 

I, per acabar, comentar que és un tema recurrent per a nosaltres mateixos que vam 

portar al plenari en forma de proposta el 16 de juliol de l’any passat; proposta que va 

ser acceptada i, com veiem a l’informe, poc ha millorat la percepció de la neteja. Ja 

l’any passat vam recalcar que els anys anteriors de la pandèmia tot passava per culpar 

el turisme massificat que patim, però hem vist que això no és així, perquè amb una 

despesa similar a altres anys i amb una davallada del turisme no hem millorat, per la 

qual cosa cal fer una reflexió més profunda. 

Moltes gràcies.      

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, agrair a tots els treballadors i treballadores que es deixen la 

pell per intentar mantenir net el districte de Ciutat Vella, perquè tots sabem que 

treballen diàriament i molt, tot l’ús intensiu que pateix el districte per la seva centralitat. 

Agrair la presentació d’aquest informe. Sempre és positiu veure com evolucionen les 

dades de satisfacció, pressupost i els plans d’ocupació. Però dir-li, regidor, que a 

vegades comparar les dades posa en evidència coses que l’haurien de fer reflexionar, 

coses que ens denuncien veïns i comerciants i ciutadans i que no apareixen en aquest 

informe. 

La realitat és clara: a Ciutat Vella es destinen molts diners i un gran pressupost a la 

neteja, això no es pot negar. Però, realment, és efectiva aquesta inversió? Els diem 

que no, els carrers, places, jardins no estan nets, i no és que no es netegi, perquè es 

fa, sinó per les conductes incíviques de moltes persones. Quantes sancions s’han 

posat per embrutar l’espai públic del districte? Quantes persones s’han sancionat per 

pintar els edificis amb pintades i grafits en els nostres carrers i places? O per 

l’incompliment sistemàtic de tots els articles de l’ordenança de civisme que tenen a 

veure amb la neteja? Això no apareix en aquest informe, i hauria sigut positiu. 

Centrant-nos en l’informe, està clar que la percepció ha millorat, però és que a pitjor no 

podríem anar. Afirmar que com les queixes s’han reduït implica que ha millorat l’estat 

general de la neteja del districte és no ser realista. Regidor, les coses no van així. 

Només cal entrar a les xarxes socials i veure les queixes de diferents veïns dia rere 

dia, on denuncien constantment l’estat de l’espai públic de Ciutat Vella. I, si no, parlar 

amb els veïns quan es desallotgen els macrobotellots que hi ha en el districte i que no 

es netegen fins a hores i dies després. O com es troba la platja o els diferents parcs i 

jardins de Ciutat Vella. O una cosa tan simple com és passejar pel districte. 

Parlar que s’ha fet un pla de xoc o de reforç no és suficient, perquè no és més net el 

que més neteja, sinó el que menys embruta. I està clar que les diferents campanyes 

de comunicació han sigut insuficients. 

Potser el que haurien de fer són accions més contundents i, en el cas que no es 

segueixin o en el cas que no es compleixin, posar sancions, perquè per a això tenim 

els mecanismes i tenen al seu abast moltes mesures per poder posar sancions. 

Per acabar, ens agradaria fer un esment dels plans d’ocupació. Veiem que és una 

bona eina per tal que persones amb situació d’atur o de risc puguin incorporar-se al 

mercat laboral. El que no veiem tan bé és que els programes durin com a màxim un 

any. Si vostès volen fomentar l’ocupació de qualitat, amb aquesta eina no ho estan 

fent. 



Dir-los i repetir-los, com li diran els meus companys consellers, que el districte no està 

net. I aquí hem de ser tots conscients. La veritat és que les diferents aplicacions que 

tenim per denunciar aquestes coses no són suficients, perquè dia rere dia, Consell 

rere Consell i reunió rere reunió tothom es queixa del mateix: la falta de neteja del 

districte de Ciutat Vella.    

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. La neteja de la via pública al districte de Ciutat Vella és 

l’assignatura pendent per excel·lència. Hem passat anys filosofant sobre la saturació, 

la massificació dels carrers sense ser capaços de desllodrigar aquest mal endèmic que 

és la brutícia als nostres carrers. Ha quedat palès que un districte sense alta ocupació 

de la via pública també pateix un excés de brutícia. I ens preguntem per què 

succeeixen aquests fets? Doncs, fàcil, perquè el problema no està en la quantitat de 

gent que utilitza l’espai públic, sinó com l’utilitza i el grau de permissivitat que 

l’Ajuntament de Barcelona, aquests darrers anys, ha permès. Que hi ha un ús intensiu 

de l’espai públic és cert, però assumiu la vostra deixadesa com a Govern municipal. 

Les xarxes socials i els mitjans de comunicació van plens de denúncies a tots nivells: 

des de brossa, excrements, plagues de rates i paneroles, pintades, pixums i un llarg 

etcètera.  

Examinant els pressupostos, no has de ser una fletxa en números per poder 

comprovar que traieu d’unes partides i sumeu d’altres. No heu incrementat res en 

neteja; el que heu fet és moure números entre projectes. L’any 2018 partim d’un 

pressupost en neteja municipal de 106 milions d’euros; enguany el pressupost és de 

103 milions d’euros. Ens heu retallat 3 milions d’euros dient que heu fet més coses. 

Això vostre és un miracle increïble. El Pla de reforç té un muntant de 183.000 euros i 

els quatre anys del Pla d’ocupació puja 3 milions d’euros. Hi ha xifres que esgarrifen 

per si soles: un treballador de la neteja per cada 500 habitants censats al districte. 

Dit això, entenem que, amb la reducció de pressupost, el servei sigui deficient. 

Des de Junts hem de dir que els plans d’ocupació són una molt bona eina per generar 

riquesa quilòmetre 0 i pensem que són insuficients i que hauríem de trobar la manera 

de fer créixer els plans actuals. 

La neteja de contenidors així com la desinfecció és imprescindible i a dia d’avui també 

és insuficient. La neteja de paviments també és insuficient, en molts dels casos on et 

trobes un racó net en el districte és gràcies a la insistència de les veïnes i comerciants 

que ajuden a mantenir l’entorn d’una manera salubre, o bé netejant ells mateixos o 

trucant molts cops al telèfon del civisme. Altres paviments ja normalitzem que són 

catifes de cagades de coloms i gavines. 

En l’informe, sobre les pintades, netegeu BBVA, Zurich International, entre d’altres 

grans empreses i grans tenidors, i fa uns mesos Junts per Catalunya realitzà un prec 

demanant la neteja de grafits a la Reial Acadèmia de Medicina i al Campus Raval, i 

ens responeu que s’ho han de fer ells, una altra decisió totalment aleatòria a dit del 

Govern municipal, aquest Govern progressista i d’esquerres que neteja façanes de 

bancs. 

Per acabar, tancar aquesta ronda, direm que tenim el districte infectat de rosegadors i 

paneroles, rates com a conills que es passegen davant del mateix Districte, colònies 

de rates pels carrers de la Barceloneta, Raval sud, Gòtic, Casc Antic. També vàrem 

presentar un prec i, tan amples, responeu que ja es fan les actuacions necessàries.    

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



 

 

El regidor 

En el plenari anterior i en aquest hem presentat l’informe de millora de l’enllumenat i de 

la millora de la neteja en el sentit de mostrar la voluntat municipal i d’aquest Govern 

municipal que aquests són temes importants, perquè milloren la vida dels barris, 

perquè milloren la vida de veïns i veïnes, millorar la neteja i millorar l’enllumenat.  

Sabem que no som infal·libles i que no arribem a tot arreu i hem dit clarament que una 

cosa són les dades objectivables d’allò que podem veure de les denúncies que entren 

al Districte respecte a la manca de neteja, i veiem com han baixat, i la tendència no és 

la de la pandèmia, sinó que segueix baixant. Ara bé, som conscients, perquè tots som 

veïns i veïnes dels barris, que el barri necessita encara que estigui més net. I, per tant, 

hi ha la voluntat de seguir treballant amb aquests grups de treball, com comentava, i 

amb les neteges col·laboratives, que ja hem començat algunes reunions en el barri del 

Raval. 

D’altra banda, nosaltres no mesurem la percepció de la neteja a través de les xarxes 

socials, perquè les xarxes socials representen a qui representen i el que representen, 

sinó que ho fem a través de les enquestes de satisfacció i a través de tot allò que ens 

entra al Districte de denúncies, IRIS, etcètera. I després hi ha una altra cosa que és 

important, que és saber separar quina és la responsabilitat dels privats, també en 

algun dels problemes que hi ha, que és responsabilitat de l’interior de les cases i de 

l’interior d’edificis, i el que és de l’exterior. Però, en tot cas, només, doncs, mantenir 

aquesta voluntat i aquest compromís en la neteja i en l’enllumenat.   

La presidenta obre el segon torn de paraula dels grups municipals. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

A veure, la voluntat està molt bé; els fets són els que es demostren. I si és tan amable 

d’anar a un banc d’aquí davant, de la plaça Bonsuccés, sota els arbres i seure, 

l’admiro profundament, perquè està ple de cagades de colom. 

Gràcies. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Només refermar que el compromís pot estar, però es mesura amb accions. I la veritat 

és que en aquest plenari hem presentat tots precs i no s’han dut a terme.  

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Bé, només demanar al Govern municipal que, com ha dit la companya d’Esquerra, per 

no fer aquestes deliberacions a dit amb la neteja dels grafits i tal, es creïn uns 

protocols i que entrin tots dins del mateix sac a l’hora de netejar les pintades. 

La presidenta agraeix les intervencions i comunica que s’han exhaurit tots els temps 

d’intervenció.   

2. Mesura de govern: Pla d’acció del Pou de la Figuera 

La presidenta recorda els temps d’intervenció: per al Govern, vuit minuts, que es 

partiran entre el Grup de Barcelona en Comú i els Socialistes, i la resta de grups 

disposen de quatre minuts. Tot seguit, dona la paraula al regidor. 



El regidor 

Presentem el Pla d’acció del Pou de la Figuera, el Pou de la Figuera, que és com es 

coneix administrativament aquesta plaça dels barris de Sant Pere i Santa Caterina, i el 

veïnat organitzat el coneix com «el forat de la vergonya». Més d’una dècada després 

d’acabada la urbanització d’aquest espai, aquest espai, tal com el van dissenyar veïns 

i veïnes amb un objectiu o amb diversos objectius clars: crear un espai comunitari. És 

l’única plaça completa de sauló de la ciutat, és un pulmó verd dins d’un barri de trama 

de carrers moderns i és una plaça…, i aquest era també un dels objectius d’aquell 

moviment veïnal que es va organitzar per dissenyar la plaça i per defensar l’espai 

públic, una plaça que no fos captiva d’un model econòmic i social centrat en el cotxe o 

en el turisme, sinó que fos un espai que fos model per als usos veïnals. 

A més a més, anys després es va completar amb el casal de barri, gestionat per una 

federació d’entitats, i pel casal de joves. 

Deia que anys després la plaça segueix sent central en la vida comunitària del barri, és 

on més actes es fan, més actes veïnals i comunitaris es fan, és on es desenvolupa 

bona part de la festa major o multitud d’activitats durant tot l’any. 

Ara bé, durant aquests anys, s’ha produït també un deteriorament físic de l’espai, de 

l’espai de joc, per exemple. Cal constatar un manteniment que segurament és 

insuficient, perquè l’espai públic no està en les condicions que hauria d’estar. I en els 

darrers anys, a més a més, s’han produït uns usos delinqüencials a la plaça i als 

entorns que han provocat que hi hagi veïnes i col·lectius que no fan ús d’aquest espai. 

Per tant, hi ha la voluntat ja des del Consell de Barri del novembre del 2019…, que 

vam iniciar un treball de diagnòstic i propostes de millora que hem continuat amb un 

procés participatiu, que ha estat complicat per la pandèmia, però en el qual s’han 

recollit gairebé 800 propostes, han participat gairebé 300 veïns i veïnes i s’han creat 

19 espais de participació. 

Finalment, ha sortit aquest pla d’acció, que està pressupostat amb 650.000 euros amb 

diversos objectius, que beuen d’aquells objectius de la lluita veïnal: la potenciació dels 

usos veïnals, les millores de l’entorn físic, la promoció de la dinamització 

socioeconòmica i, després també, enfortir la comunicació. 

Pel que fa a l’activitat econòmica, cal donar resposta a les necessitats sociolaborals de 

la població o sobretot del jovent, donar suport al comerç de proximitat al temps que 

facilitem l’obertura de noves activitats econòmiques en clau de diversificació i 

proximitat. És una zona prioritària per a la compra de locals. Cal potenciar, i 

comencem a potenciar, iniciatives de formació ocupacional i per a joves. I, a més a 

més, també condicionarem la sala multimèdia, per exemple, de l’espai jove. 

Pel que fa als usos de l’espai públic, aquest és un espai que ha de ser el centre 

neuràlgic de la vida veïnal i comunitària del barri, ho ha de seguir sent. Hem de posar 

la vida al centre, cal treballar comunitàriament per garantir un espai segur i ple de vida 

veïnal. D’aquí, doncs, una de les línies d’acció, que serà l’elaboració del Pla de 

dinamització de la plaça, la creació d’un espai de treball per millorar la comunicació 

entre entitats i veïns i veïnes i cossos policials per millorar la convivència. I, a més a 

més, també cal visibilitzar la memòria col·lectiva de la plaça. 

Un altre dels objectius, les millores de l’espai públic per millorar les condicions físiques 

de l’entorn i té també diverses línies, com el Pla de manteniment i millores, la 

renovació de l’espai de joc en clau de ciutat jugable o bé l’obertura del Casal del Pou 

cap a la plaça. 



I després un altre dels objectius és ser capaços d’explicar cap enfora la realitat de la 

plaça i la moltíssima vida comunitària que té aquesta plaça. Creem una xarxa de 

comunicació comunitària i una estratègia de coordinació i promoció d’activitats a la 

plaça. 

Per tant, estem presentant aquest pla transversal que contempla la situació de l’espai 

des de diversos punts de vista i l’afronta amb mesures que van des de la millora d’allò 

físic, dels usos, dels usos socioeconòmics i de la comunicació.       

La presidenta dona la paraula al Partit Socialista. 

El Sr. Joan Julibert Jiménez 

Bona tarda. Desde el Partido Socialista queremos mostrar el apoyo a la medida de 

gobierno que hoy se presenta, ya que será una herramienta útil para la mejora del 

espacio rompiendo estigmas y dinámicas, promoviendo la seguridad, la formación y la 

inserción laboral, además porque con el empleo es más fácil acceder a la vivienda.  

También es una muestra de que desde el Gobierno del Distrito no huimos de los retos 

y que trabajamos por la mejora de la vida de todas las personas, que no miramos a 

otro lado y que hablamos con quien haga falta cuando haga falta en la búsqueda del 

bien común, teniendo siempre presente cuál es el sentido de nuestro papel en los 

barrios, que es el de escucharlos y el de construir con ellos.   

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

La Sra. Alba Segura Gomila 

Moltes gràcies. Bé, bona tarda a totes. Avui vostès ens presenten una mesura de 

govern que tracta de millorar la situació del conjunt del Pou de la Figuera. Des del 

nostre grup municipal compartim totalment la necessitat i la urgència de realitzar un 

canvi en aquesta zona perquè aquest espai torni a ser un espai on totes les veïnes se 

sentin còmodes, sentin que l’espai és seu i es converteixi en un espai de trobada 

agradable per a tothom. 

Els estem profundament agraïdes que, d’una vegada per totes, s’hagin posat a 

treballar per millorar aquest espai, que actualment està tan degradat. 

Tot i estar totalment d’acord amb la vostra intenció i amb la diagnosi que heu elaborat, 

hi ha diverses coses que sí que ens agradaria comentar en relació amb el procés que 

s’ha dut a terme i a la mateixa mesura de govern. 

Els donaré diverses dades. La primera és: a la mesura de govern comenteu que a la 

zona que s’intervindrà hi ha uns 8.477 habitants, i ens sorprèn i negativament que al 

procés participatiu que heu dut a terme només hi hagi una participació de 278 

persones. A part d’això, m’agradaria saber d’aquestes 278 persones quantes han 

respost a un qüestionari en línia i no han participat activament al procés. 

Per altra banda, hi ha una llista detalladíssima amb tot d’explicacions incloses dels 

serveis que hi ha a la zona que serà intervinguda. Quants d’ells han estat inclosos en 

aquest procés? A quants heu anat a picar a la porta per parlar? Sabem que amb tots 

no ho heu fet. 

Per altra banda, a la sessió de retorn en què es comenta la mesura de govern que es 

va fer al final del procés, de les 278 persones que van participar al llarg del procés 

només 24 van assistir-hi. D’aquestes 24, 17 eren representants d’entitats i, per tant, 

només 7 eren veïnes. És preocupant. 



Aquestes dades els les dono perquè espero que, d’una vegada per totes, s’adonin que 

vostès, el Govern que sempre s’ha proclamat com els defensors de la participació, han 

enterrat la participació. De debò vostès consideren que de 8.500 persones en 

participin 278 és un èxit, és una victòria per a la participació? Jo no sé si soc jo qui els 

aixafa la festa, però per a mi no és una victòria, és un funeral. És a dir, que no em 

sorprèn, eh?, després de veure tants processos participatius i després de veure com 

prometeu i prometeu i després els veïns no reben cap retorn ni cap acció per part 

vostra, no ens ve de nou. 

Per altra banda, també m’agradaria que ens expliquéssiu què voleu que us diguem de 

la mesura. No ens heu fet partícips del procés, ni des de dins ni anar-nos informant del 

que anava passant. No heu pensat ni tan sols a convocar una reunió abans de la 

presentació d’avui perquè l’oposició puguem fer-vos preguntes d’aquesta mesura de 

govern, que, ho reitero, la necessitem, sí, i la diagnosi està estupenda, també. Però jo 

ara tindria dues opcions: o fer-li les quaranta mil preguntes que els podria haver fet en 

aquesta reunió o simplement no comentar re. Som conscients que no tenen cap 

obligació, ni una, de fer-nos partícips ni de reunir-vos amb nosaltres per posar en 

comú dubtes o reflexions, però la veritat crec que el mínim que podríeu fer, si voleu 

que el districte funcioni, perquè normalment i per la meva experiència quan es treballa 

en equip les coses surten millor… Però sembla que a vostès això de treball en equip 

no és que els agradi gaire, i menys amb l’oposició. 

Gràcies.    

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Per fi tenim el primer document on podem conèixer les accions 

que durà a terme el Govern municipal en els propers anys i els anys que queden de 

mandat. Unes accions que arriben tard, molt tard, però entenem que millor tard que 

mai. 

Des del mandat passat porten duent a terme accions que no acaben de funcionar a la 

plaça, i creiem que és perquè vostès no ho han considerat una prioritat. Però veïns, 

comerciants i persones que fan vida en aquest espai tan complex porten demanant 

solucions des de fa molts anys. 

Aquí ens presenten un conjunt d’accions que volen dur a terme, després de realitzar 

un procés participatiu, que no entrarem a parlar del procés participatiu, perquè ja 

n’hem parlat extensament i la consellera d’Esquerra ja n’ha parlat extensament. Però, 

en aquest procés participatiu, la conclusió a què arriben totes les persones que han 

participat és que en aquest espai no passen coses bones, i això no només cal fer un 

procés participatiu per saber-ho. 

Tenim la gran sort que en aquest espai i al voltant hi ha moltes persones que treballen, 

dinamitzen i utilitzen aquest espai i volen convertir-lo en un espai que passin coses 

positives. I des de Ciutadans els volem agrair moltíssim la feina que s’ha fet, que s’ha 

dut a terme des de les entitats, els dinamitzadors, com els diferents joves que han 

volgut formar part d’aquest projecte utilitzant les cistelles, les porteries, i també els 

usuaris de l’hort comunitari i el projecte Mescladís. Tots ells han volgut dignificar una 

zona amb diferents activitats i accions. 

El Pou de la Figuera, o el forat de la vergonya, és un espai complex, a ningú se li 

escapa. Ja ho hem dit en diferents ocasions i vostès ho han dit en diverses ocasions, 

tot i que sigui complex, no vol dir que no es facin coses per millorar la vida de veïns i 

dels pocs comerciants que queden a la zona, perquè últimament desapareixen tots els 



comerciants que volen fer alguna iniciativa a la zona. Però el que està clar és que si no 

hi ha un compromís ferm del Govern municipal per millorar l’espai públic, establir 

mecanismes de millora a l’activitat econòmica i explicar tot el que es fa a la zona, serà 

molt complicat canviar l’opinió que es té de l’espai. 

Per això compartim els objectius d’aquesta mesura i alguna de les accions que es 

volen dur a terme. Però, des de Ciutadans, creiem que haurien d’establir accions a 

curt, mitjà i llarg termini per tal de no crear falses expectatives, ja que el calendari i el 

pressupost que ens presenten no és realista. També dir que haurien de ser més 

ambiciosos, perquè aquest Pla especial del Pou de la Figuera no és més que un recull 

de propostes d’altres plans de districte, accions que no són específiques per a aquest 

espai, i potser no són les més adequades, però el temps ja ho dirà. 

Els demanem concreció, com sempre els hem demanat, en un pla tan necessari i tan 

especial haurien de tenir la concreció més necessària. 

Per acabar, dir que des de Ciutadans és prioritari aconseguir millorar l’espai públic, 

també alguns fanals que segueixen sense funcionar al cent per cent, millorar l’espai 

dels jocs infantils i poder crear dos espais diferenciats per edats, millorar les cistelles, 

les porteries, incús podent ampliar una miqueta l’espai, i apostar per tal que es puguin 

fer fires amb els comerços que hi han a la zona, perquè n’hi han, potenciar també 

l’espai Mescladís com un espai de transformació econòmica i formatiu, potenciar un 

espai on les diferents entitats que hi han al barri puguin gaudir de l’espai i que sigui 

l’espai exterior del Casal de Joves Palau Alòs, sense oblidar que quan estigui construït 

el casal de la gent gran també s’haurà de potenciar els usos per tal que sigui amable 

per a les persones grans. Hem d’aconseguir que en aquest espai pugui participar 

tothom i que tothom se senti còmode en aquest espai tan concret. 

Jo, també per demanar, crec que és important que siguem capaços de comunicar tot 

el que es fa a la plaça, que a dia d’avui no es comunica, tot i que el Casal el Pou de la 

Figuera hi fa moltes coses. 

La veritat és que aquest pla em sembla poc ambiciós i poc realista a la mateixa 

vegada. Aquí els demanem, com els hem dit sempre i ho torno a repetir, concreció i 

propostes concretes.      

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Com ja han comentat tant l’equip de govern com els meus 

companys de l’oposició, el resum d’aquesta mesura de govern de 77 pàgines és que 

Ciutat Vella invertirà 650.000 euros en un pla d’acció per al Pou de la Figuera. El pla 

d’acció se centra en quatre eixos: activitat socioeconòmica, activitat i usos de l’espai 

públic, millora de l’espai físic, comunicació i xarxes comunitàries, i recull un total de 17 

accions, entre altres. 

Permeteu-me dir-vos que sou el Govern de les bones voluntats i zero solucions. D’altra 

banda, us haig de dir que presentar una mesura de govern en què els dos grups 

municipals que formen govern hagin de dir la seva em sembla donar una imatge 

lamentable, les veïnes no es mereixen un govern coaccionat, tensat, forçat, imposat ni 

obligat. En fi, vosaltres sabeu com ho feu. 

En la diagnosi participativa amb perspectiva de gènere, tinc la sensació que esteu 

redactant la diagnosi des d’un punt de vista molt optimista, amb molta positivitat, i això 

pot ser bo, sempre que no us allunyi molt de la realitat. Ens preocupa molt que la 

diagnosi, quant a la percepció de les participants, l’equip de govern especifiqui que no 



la comparteix. Podríeu fer un exercici d’assumir responsabilitats, si no compartiu les 

percepcions de la ciutadania com podeu oferir solucions per als veïns i les veïnes? 

Aquests 77 fulls seran un altre brindis al sol i hores perdudes per a tothom. 

M’agradaria fer una proposta al Govern i crec que anava en la línia de la consellera 

d’Esquerra, que això dels processos participatius ho fan molt bé i poden tenir molt 

bona voluntat, però necessitem una visualització acurada i completa de la situació real. 

Així que estaria bé enquestes aleatòries al veïnat diferenciant indicadors com gènere, 

edat, domicili. I les anàlisis de dades estan molt bé, però tots sabem que no són una 

matemàtica exacta: per una banda, està tot el registre oficial, però som conscients que 

a Ciutat Vella viu una certa població submergida que no consta enlloc, però hi són. 

En aquest cas, l’IRIS recull un 34,7% de les queixes sobre la neteja respecte a un 12% 

de ciutat; això ja és una dada per no esperar gaire amb accions a fer, i l’actuació en el 

Pou de la Figuera hauria d’haver estat immediata. 

Des de Junts trobem que ens deixem temes rellevants a tenir en compte en aquest 

pla, per exemple, dins la dinamització socioeconòmica, un territori socialment 

maltractat, no ha desenvolupat cap mesura per a la franja dels majors de 45 o 50 anys 

en situació d’atur, i en aquests casos moltes vegades entren en la mateixa situació que 

els joves, no? Tot i així, valorem molt positivament l’esforç ingent per a la reinserció de 

joves. Els usos i dinàmiques de l’espai públic, la prevenció i la seguretat han d’anar 

lligats a uns bons equips de seguretat contundents i amb facilitat per a la mediació, 

que treballin estretament amb els tècnics municipals.  

No necessitem llums de Nadal, necessitem llums tot l’any. La formació de joves sense 

més porta a la frustració; amb immediatesa s’ha de treballar també on recol·locarem 

els joves que facin les diverses formacions i, el més important, com regularitzar la 

situació de la majoria d’ells. I en aquest aspecte us recordo que vosaltres, el mateix 

binomi governa a Madrid. Hi ha una necessitat imperiosa i és de posar sempre les 

mateixes solucions per a diversos problemes: no arreglarem tot el districte amb la 

compra de baixos de protecció oficial.        

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

El regidor 

Bé, més enllà de les intervencions que tenen a veure amb les batalletes entre partits, 

oposició-Govern, que no crec que aporti res a la vida de veïns i veïnes, a mi 

m’agradaria destacar diverses coses. La primera, un procés de participació 

complicadíssim en pandèmia, que es va haver d’aturar, que es va haver de reprendre, 

que es va fer de manera virtual, que es va fer de manera semipresencial i que hi ha 

hagut tècnics que han estat treballant d’una manera molt intensa perquè pugui 

funcionar. Creiem que hem aconseguit una participació diversa i transversal, amb una 

diagnosi de gènere que ens ha aportat molta llum sobre la realitat del Pou de la 

Figuera. I, efectivament, nosaltres també pensem que arriba tard, si no hi hagués 

hagut la pandèmia, hauríem pogut fer el procés de participació abans, però el vam 

tenir vuit mesos parat pràcticament. L’havíem començat amb el Consell de Barri del 

novembre del 19, anàvem a tirar endavant i no va poder ser per la pandèmia. Però, 

mentrestant, ja hem fet accions. Per exemple, recordem la intervenció de l’Ajuntament 

pel desallotjament de Jaume Giralt, 5, que va ser una intervenció de l’Ajuntament; el 

Petit Pou, l’estiu passat; la primera intervenció en il·luminació que es va fer, amb la 

inclusió de fanals i de llums nous, va ser al forat; s’ha netejat la part arbustiva de bona 

part de la plaça. Hi ha hagut una coordinació durant anys amb cossos de seguretat i 

entitats. S’ha promogut la dinamització. S’han fet trobades constants, tant de la tècnica 



de barri com dels consellers de Districte, amb entitats, amb veïns, amb comerciants, 

etcètera. I, a més a més, amb l’obertura de l’espai de Mestres Casals i Martorell s’ha 

donat un aire nou i s’ha aconseguit coordinar espais amb una dinamització que creiem 

que és excel·lent.  

En aquest espai passen moltes coses bones. De fet, la majoria de les coses que 

passen són bones. I en el procés de participació, quan nosaltres preguntem als veïns i 

les veïnes que ens defineixen l’espai –i ho tenen a la mesura de govern–, surten 

sempre coses positives: el més gran espai de trobada, divers, ampli, lluita veïnal, 

comunitari, activitats culturals, espai obert, intercultural, la ubicació. Per tant, hi ha tota 

una sèrie de definicions que ens fan els veïns i les veïnes, que no les fem nosaltres, 

que posen en valor tot allò positiu que té el forat. I el que nosaltres diem és que hem 

de coordinar-nos, hem de treballar de forma comunitària perquè aquest pla… I aquí 

em refereixo a la consellera de Ciutadans i li dono les gràcies, perquè ha fet una llista 

de moltes de les intervencions que posem nosaltres en el pla. És un dels plans més 

concrets que hem fet, amb 17 accions aterrades, que després s’han de desenvolupar 

de manera comunitària, evidentment. Hi haurà una comissió de seguiment del pla. I 

nosaltres estarem, conjuntament amb els veïns i les veïnes, fent el seguiment que tot 

el que ens hem compromès a fer es pugui fer.  

I, a més a més, recordar, que no ho he dit, que a aquests 650.000 euros, que són 

específics sobre aquestes accions, s’haurà de sumar la inversió de l’«Impulsem el que 

fas», per exemple, o de la compra de locals, que també aquest ha de ser –és ja– un 

dels espais prioritaris.      

La presidenta obre el segon torn de paraula dels grups municipals. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, moltes gràcies. Honestament de la mesura de govern us diré que la diagnosi sí 

que està molt ben feta, però com totes les diagnosis que feu, això no us ho pot 

retreure absolutament ningú, les diagnosis les feu superbé. Ara bé, les accions també 

estan molt bé, però són molt poc concretes. És a dir, com serà el desenvolupament? 

Jo també vull dir que el cel sigui rosa, però com faré que el cel sigui rosa, no? Doncs, 

és el mateix amb totes les accions que ens expliqueu en mesures de govern, plans de 

desenvolupament o el que sigui. 

Quan parleu de l’espai lúdic infantil, això sí que és veritat que ens agradaria comentar-

ho, esperem que aquest espai es faci en clau de diversitat funcional i que sigui 

inclusiu. I aprofito també per preguntar per què l’oposició no estem convocats a la 

Taula de Diversitat Funcional o a la de Salut Mental o a tantes altres taules que deuen 

haver-hi, però que, com no hi estem convocades, no sabem ni de la seva existència. 

Mireu, de debò que m’hauria encantat poder debatre i compartir opinions ara mateix, 

però és que és impossible. És impossible parlar d’una mesura de govern que no se’ns 

ha explicat.  

Un procés participatiu en pandèmia, comentes; sí, però aquest és un exemple que es 

pot exportar a molts altres processos, com el que es va fer durant el PAD o com el que 

s’està fent durant els processos participatius en Decidim, que hi ha una baixa 

participació impressionant i això és únicament per culpa seva. 

I no és una batalla entre nosaltres, és una batalla perquè els veïns aconsegueixin tenir 

uns processos participatius dignes d’ells mateixos. 

Gràcies.  



 

 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Només demanar una cosa, i per evitar aquestes batalles que vostè ha comentat, 

potser estaria bé reunir-nos en un altre moment abans de presentar les mesures per 

poder treballar conjuntament en el que es mereixen els veïns. 

Gràcies.  

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Senyor regidor, governar és estar al servei del ciutadà; llavors, això vol dir que no 

podem esperar processos participatius si l’assumpte «apreta». La pandèmia no ha 

congelat el temps ni les problemàtiques. Llavors, per això continuo refermant-me que 

trobo aquesta mesura de govern, que arriba tard, al punt més àlgid de la difícil 

convivència en aquest indret està de baixada i s’està calant foc per altres llocs del 

districte. Arribeu tard a tots els focs, i això ho hauríeu de millorar. 

Abans també m’he deixat de dir que el parc infantil, com ha dit la meva companya, ha 

de ser inclusiu. Aprofitem el moment per repensar-lo. Que el servei de recollida de 

papereres només en el torn de nit el trobem molt deficient i que el Pou és un indret on 

l’ús recau majoritàriament en les joves generacions i aquest pla hauria de vetllar per un 

ús més intergeneracional i no veiem la connexió entre generacions per enlloc.   

La presidenta agraeix les intervencions i dona la paraula al regidor perquè tanqui 

aquest debat.    

El regidor 

Bé, doncs, després d’un torn de paraules sense cap proposta, més que una, dir a 

veïns i veïnes del Casc Antic i dels voltants del forat, del Pou de la Figuera, que tenim 

un pla per retornar i per millorar l’experiència quotidiana de veïns i veïnes en aquest 

espai i tenim un pla que està centrat en quatre objectius, com ja hem comentat abans: 

treballar allò físic, manteniment i millores; treballar els usos, els usos veïnals, els usos 

comunitaris, desenvolupar, també, tota l’activitat socioeconòmica i treballar per explicar 

cap enfora les virtuts d’aquest espai lluitat per veïns i veïnes i que els objectius 

d’aquella lluita segueixen sent vàlids. Volem un forat per a tothom, transversal, obert, 

on passin moltíssimes coses i com a punt de trobada de tots plegats. 

Moltes gràcies.  

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta dona les gràcies a totes i a 

tots i aixeca la sessió a les 18.24 hores. 

 

 

La secretària del Consell 

 

Vist i plau  

La presidenta 
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