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Acta del Consell Sectorial de Prevenció i Seguretat 
 

Data: 3 de març de 2021 

Lloc:  Sala de Plens de la Seu del Districte de l’Eixample  
Telemàtica: https://meet.jit.si/CSPS_03-03-2021;  streaming: https://youtu.be/2njNaAHPzcA 

Hora:  18.00 h. 
 

Ordre del dia:  
 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
2. Valoració i Informe polític, a càrrec del Regidor del Districte 
3. Presentació a càrrec del tinent d'alcalde Sr. Albert Batlle:  

a. Mesura de Govern: Telèfon 112 
b. Reforç nocturn de GUB a l'Eixample 
c.  Mesura de Govern: La GUB vers les violències masclistes 

4. Informe sobre Prevenció i Seguretat. Presentació de dades a càrrec de Mossos d'Esquadra i 
Guàrdia Urbana. 

5. Torn obert de paraules 
 

Membres de la Taula: 

Sr. Jordi Martí. Regidor del Districte de l'Eixample i President del Consell 
Sr. Albert Batlle. Tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat. 
Sr. Domènec Escarré. Intendent de la Guàrdia Urbana de la UT Eixample 
Sr. Josep Hermosa. Intendent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de l'Eixample 
Sr. Marc Martínez. Conseller de Prevenció i Seguretat 

 

Assistents :  

 Sr. Jordi Matas. Conseller Tècnic del Districte de l’Eixample  
 Sra. Ma. Carme Méndez. Consellera del grup municipal BeComú 
 Sr. Alexandre Pons. Conseller del grup municipal BxCanvi 
 Sr. Pedro Juan Sánchez. Conseller del grup municipal Ciutadans 
 Sr. David Viadé. Conseller del grup municipal ERC 

Sra. M. Àngels Vila. Directora Serveis de Prevenció 
Sra. Noèlia López. Inspectora de la Guàrdia Urbana de la UT Eixample 
Sr.  Xavier Orriols. Inspector sots-cap  de Mossos d'Esquadra de l'ABP Eixample 
Sra. Gemma Garcia. Tècnica 5a. Tinença d’Alcaldia 
Sra. Isabel Pagès. Cap departament de comunicació.  
Sra. Anna Guitart. Tècnica de Prevenció de l'Eixample 
 
Sr. Vicenç Gasca. AVV Sant Antoni 

 Sra. Lídia Núñez. Som Sant Antoni  
 Sr. Jordi Arias. Sant Antoni Comerç 

Sr. David Pou. Eix Encants Nous  
 Sra. Elisabet Prat. Coreixample 

Sr. Xavier Llobet. Coreixample 
 Sr. Pablo Soler. AFA Sant Miquel 
 Sra. Maite Millat. Dominiques 

Sra. Goretti Pomés. Escolàpies Llúria 
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Desenvolupament de la sessió 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 
Marc Martínez, Conseller de seguretat, dona la benvinguda i agraeix la presència per via telemàtica dels 
assistents i explica breument com s’estructurarà el Consell.  
Sense cap comentari, es dona per aprovada l’acta de la sessió anterior. 
 

2. Valoració i Informe polític, a càrrec del Sr. Jordi Martí, Regidor del Districte de 

l’Eixample. 

Jordi Martí, Regidor del Districte, dona la benvinguda als assistents tot i essent amb les circumstàncies 
actuals, que no es pugui fer de forma presencial. 

Davant la situació extraordinària que estem vivint expressa l’agraïment a les forces de seguretat, GUB i 
CME, davant les situacions de conflicte i que actuen amb una professionalitat indiscutible. Condemna 
total i absoluta l’ús de la violència ja que no és el camí, ni la via, i no és justificable en cap condició ni 
context.  

Agraïment extensiu també, a tota la gent que no està en primera línia però que tenen una tasca central, 
per tal de pal·liar els efectes dels aldarulls. Són la gent dels serveis de neteja, als reposadors de 
contenidors, als que asfalten i milloren l’espai públic, a tots aquells que, en moments d’excepcionalitat, 
treballen perquè tot estigui a punt i perquè la ciutat torni a recuperar la normalitat  

Cal fer tot el possible perquè des dels poders públics es miri d’apaivagar uns moments en què la ciutat 
viu molt tensionada i que la pandèmia està deixant i deixarà una fractura econòmica molt important i 
castigarà col·lectius que ja tenien una vulnerabilitat important, en particular als joves. Se’ls ha deixat un 
futur amb incerteses, amb patiment, dificultats i complicacions. Un polvorí que qualsevol espurna pot 
provocar un esclat. Ens hem de demanar a nosaltres mateixos, els servidors públics i en especial els 
polítics, de fer el possible per no provocar espurnes. Ser conscients que hi ha unes causes i hem de 
donar resposta a la urgència i a l’aldarull, un malestar que està al substrat dels esdeveniments i 
violències que hem patit els darrers dies a la ciutat.  

 

3. Presentació de les mesures de Govern:  a)  Telèfon 112, b) El reforç nocturn de GUB a 

l’Eixample, a càrrec del tinent d’alcalde Sr. Albert Batlle. c ) la GUB vers les violències 

masclistes  

 

Albert Batlle, 5è. Tinent Alcalde, manifesta la seva solidaritat al districte l’Eixample que és el que està 
patint els aldarulls, violències i destrosses a l’espai públic en les darreres dues setmanes. Solidaritat 
absoluta al sector i eixos comercials que han estat víctimes d’aquest vandalisme. Fa una crida a la 
desmobilització, a la contenció i a la solidaritat. Agraïment absolut als MMEE i GUB, amb la funció 
d’evitar el col·lapse de la ciutat i de l’atenció de la seguretat ciutadana, i al conjunt dels serveis 
municipals, especialment dels serveis de neteja que són imprescindibles per al bon funcionament de la 
ciutat. 
 
S’adjunta la presentació (annex 1) 

 
a) Mesura de Govern 112. És la integració de tots els serveis d’emergència en una sola línia, el 112. 
Dona compliment a una normativa europea, té més capacitat de resposta, més fàcil de recordar, 
sobretot per als nens i atén en 5 idiomes. A més, té un sistema per poder accedir a la resta d’idiomes.  
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b) Reforç nocturn GUB. S’han reestructurat les unitats nocturnes de GUB, que té menys efectius que 
durant el dia. Fins ara teníem 5 unitats nocturnes, amb una unitat nocturna compartida entre dos 
districtes . Des de gener del 2021 hi ha 2 unitats nocturnes singulars, una per a Ciutat Vella i l’altra per a 
l’Eixample per atendre contingències específiques en temes de seguretat. També s’estan enquadrant a 
les noves promocions. L’Ajuntament de Barcelona treu 1.000 noves places de GUB que en creixement 
net, descomptant les jubilacions i la 2a. activitat, serien 700 places. De 2.800 a inici de mandat es 
passarà a 3.500 efectius. També ha hagut un creixement important de MMEE. Actualment s’està 
corregint la infradotació que havia a Barcelona. 
 
c) Mesura de Govern la GUB vers les violències masclistes. El tinent d’alcalde passa la paraula a M. 
Àngels Vila, Directora de Serveis de Prevenció. Aquesta mesura pretén aglutinar sota un mateix 
paraigües funcions que ja s’estaven fent i fer passos endavant per fer-los créixer. La GUB participa en 
diferents operatius en aquesta matèria: tenen un procediment específic per treballar els casos de 
violència masclista, rep formació, participa en el circuit de ciutat, treballa en l’àmbit del tràfic d’éssers 
humans. Amb aquesta mesura es vol evidenciar un canvi de paradigma i es vol fer un pas endavant per 
garantir i prestar el millor servei de protecció a la ciutadania i treballar per la detecció i l’anticipació de 
les situacions més greus. Les actuacions consisteixen en una comissió permanent, treballant de manera 
coordinada GUB, serveis socials, àrea de feminismes, salut, MMEE i altres serveis municipals. S’ha fet 
prova pilot al Districte de Sant Martí i s’anirà implementant a la resta de districtes. En aquest àmbit, a la 
Policia de barri se li han ampliat funcions, se’ls dona més formació, amb major capacitat de detecció i de 
derivació cap el millor recurs. És un pla ambiciós que planteja actuacions que ja s’estan fent, i que es 
faran a curt i llarg termini. 
 

4. Informe sobre Prevenció i Seguretat. Presentació de dades a càrrec de Mossos d’Esquadra 

i Guàrdia Urbana. 

 
Josep Hermosa,  Intendent del CME, comença agraint les mostres de solidaritat i suport cap a la policia i 
alhora dona tot el seu suport i solidaritat als comerços i teixit associatiu que han patit els aldarulls. 
 
Presentació de dades comparatives de l’any 2019 respecte el 2020, any atípic degut a la pandèmia i que 
ha condicionat la vida associativa, comercial, delinqüencial i de l’activitat policial encaminada a lluitar 
contra la delinqüència.  
 
S’exposen les dades de les infraccions penals: amb un descens del 52,3%, de 59.391 delictes al 2019 a 
28.314 al 2020. S’observa un descens del 32,4% de detencions i un 36,9% en les investigacions. Hi ha un 
increment en la resolució de conflictes en un 7,55%, passant d’un 18,6% a un 26,1%. 
 
La mitjana de delictes al mes al 2019 era de 4.979/mes i al 2020 ha estat de 2.363/mes. Al 2019 hi ha un 
punt d’inflexió, amb descens delinqüencial respecte al 2018 per l’arribada d’efectius de MMEE i GUB a 
Barcelona, i sobretot a l’Eixample i Ciutat Vella. Al 2020, l’estat d’alarma i el confinament ha condicionat 
molt l’activitat delinqüencial. Entre febrer-març del 2020 va començar una davallada dels actes delictius 
amb el pic mínim a l’abril. Després es remunta una mica durant el maig-juny-juliol i es manté estable la 
resta de l’any. Del 52,3% de descens de delictes, el delicte contra el patrimoni és el que més baixa, passa 
de 56.543 al 2019 a 25.473 al 2020 (un 54,9% menys). 
 
S’assenyalen dades importants del 2020:  

delictes contra les persones baixa en un 12, 1% 
delictes contra la seguretat viària baixa en un 7,6% 
delictes contra l’ordre públic baixen en un 6,9%  
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delictes contra la salut pública al carrer augmenta en un 236 % degut a la pujada de l’activitat policial 
conjunta de GUB i MMEE dedicada a la lluita contra el tràfic de drogues. Es van desmantellar més de 
10 pisos on es venia i/o es consumia droga. 
robatori amb força baixa en un 28,56% 
robatori amb força a domicili baixen en un 38,2%, de 1.037 al 2019 passen a 641 al 2020 
robatori amb força a empreses es manté igual 
robatori amb força a vehicle disminueix 
robatori amb força a establiments  hi ha una davallada molt important, del 49,9%, de 1.076 al 2019 a 
539 al 2020,  

 
Dels robatoris amb violència i intimidació, als espais públics ha disminuït degut a la manca de turistes, al 
2019 va ser de 1.639 i al 2010, de 989 amb una baixada d’un 39,7%. Les estrebades (arrancades de 
bossa, mòbil) han baixat un 51,2%. El robatori amb violència o intimidació a establiment comercial ha 
disminuït un 36,5% al 2020. 
 
Les infraccions administratives relacionades amb la Llei 4/2015 protecció ciutadana, i sobretot han 
augmentat durant el confinament per fer complir les mesures anticovid. Si abans teníem una mitjana de 
275 /mes, ara en tenim 682/mes. Al 2019 eren 2.866 i al 2020 s’ha passat a 8.183. 
  
El furt a l’Eixample ha disminuït. El tipus de víctima era el turista i ara per la pandèmia, és el ciutadà veí 
de l’Eixample o alguns comerços. S’ha fet un Pla de recollida de denúncies per furt a comerços. És una 
reclamació històrica. S’ofereix la recollida de denúncies en el propi comerç. S’ha parlat amb Associacions 
de comerciants vinculades a Barcelona comerç i Barcelona oberta i s’estendrà a totes les Associacions 
comercials. Hi haurà persones formades que ajudaran al comerciant a emplenar la denúncia per furt, la 
qual serà recollida pel cos policial segons la quinzena (1a. quinzena GUB, 2a. quinzena MMEE). Aquest 
Pla es complementa amb el projecte de cita prèvia del CME, on l’Eixample té dues línies de treball per a 
les denúncies pel servei de cita prèvia, amb temps d’espera mínim. Es continua oferint la línia tradicional 
per recollir les denúncies per a situacions sobtades. 
 
Properament s’obrirà una oficina conjunta GUB-CME al carrer Girona amb el carrer Aragó que respondrà 
a una demanda del ciutadà del centre del l’Eixample de quan es va tancar l’Oficina de plaça de 
Catalunya. S’obrirà a l’inici del mes d’abril. 

 
Domènec Escarré, Intendent de la GUB, comenta com ha condicionat la pandèmia, sobretot als primers 
mesos de la covid. Va ser una situació molt complexa i molt desconeguda per a tothom, on havien de 
continuar treballant al carrer, sense protocols definits a l’inici. Dona el seu agraïment als companys i 
companyes de la unitat que en tot moment van seguir treballant i donant servei a la ciutat. També vol 
donar el ple reconeixement al col·lectiu de neteja de les dependències policials, que van contribuir 
perquè continuessin treballant, tot i havent casos positius.   
 
Vol destacar la gran coordinació a nivell de ciutat i districte entre GUB i CME S’està treballant de manera 
àgil i conjunta, i es va cap a la finestreta única.  
 
El 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia, on ha hagut una reducció d’activitat en alguns camps, 
però que ha obert un gran camp de feina amb el control de les mesures de covid, i ha suposat alhora 
una ampliació de la visió policial. Han continuat amb els equips de proximitat, els equips de policia de 
barri i el grup de delinqüència urbana. Ha seguit oberta l’oficina de denúncies i ha continuat el servei 
d’educació per a la seguretat. 
 

L’accidentalitat del trànsit al 2020 es va reduir un 41% a la ciutat i un 42% de ferits. Al districte va haver-
hi 50 persones greus i 3 morts. És un descens però continuen sent dades molt sensibles i d’impacte 
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important. Durant el 2020, en delictes per seguretat viària, ha hagut dos grans paquets tramitats per via 
penal, un relacionat amb la conducció sota els efectes de l’alcohol i altres drogues (≈200),  i  l’altre, per 
conducció sense carnet de conduir (≈ 200). S’han fet més de 3.000 proves d’alcoholèmia, de les quals 
prop de 850 persones conduïen sota l’efecte de l’alcohol.  
 
L’activitat de la policia administrativa ha augmentat. S’inclouen, entre d’altres, totes les mesures covid, 
les inspeccions a locals, festes i consum de begudes al carrer.  
 
Les infraccions de les ordenances municipals s’han reduït excepte en dos apartats, el relacionat amb la 
normativa covid i l’ordenança del medi ambient, que fa referència a les molèsties de soroll nocturn i 
entre veïns i que ha pujat més del 100%. Pel gran volum de trucades que han hagut, es disculpa perquè 
no s’han pogut donar cobertura en un primer moment. Es distribueixen els recursos per cobertura en 
funció del incident més crític i més urgent. Al districte s’ha engegat una prova pilot perquè aquest tipus 
de problemàtica es gestioni per un servei de mediació, i no tant policialment. 
 
Servei d’educació per a la seguretat amb sessions als instituts, a primària i a secundària (43 centres, 
5.486 alumnes, 215 sessions). Es van tractar temes de trànsit, bullyng, seguretat, consum de drogues, 
perspectiva de gènere, sempre a petició del Centre educatiu.  
També es fan sessions de sensibilització a associacions, empreses i grans organitzacions amb formació 
de seguretat especialment en els desplaçaments in itinere. 
 

5. Torn obert de paraules  
 

Preguntes / Comentaris Respostes  

Xavier Llobet, Coreixample, agraeix la gestió de 
GUB i la bona feina als Jardins de la Torre de les 
aigües Es feia un mal ús de l’espai (gossos 
deslligats). Han evitat que sigui un problema 
veïnal.  

Jordi Martí, agraeix les paraules pel que fa al 
reconeixement de les dificultats de la gestió de 
l’Interior d’Illa de la Torre de les Aigües, amb la 
pressió urbana existent. 

Pedro Juan Sánchez, Conseller del GM Ciutadans, 
exposa que la GUB i CME al Districte de Sarrià 
s’han trobat, en l’últim mes, amb casos de nois i 
noies que atraquen a nens i nenes. Pregunta si hi 
ha una previsió pel que pugui passar al nostre 
districte, o tenir-ho en compte de cara que 
tinguéssim molta pressió d’aquests grups 
delinqüencials en el nostre districte.  

Albert Batlle vol matissar que la pressió policial i la 
manca de turisme ha fet que es desplaci l’acció del 
grup delinqüencial de l’Eixample i Ciutat Vella cap 
districtes perifèrics, com Sarrià i Sant Gervasi. La 
petita delinqüència que abans actuava aquí, ha 
canviat de tipologia de víctima; també el fenomen 
en sí mateix. 

Alexandre Pons, Conseller del GM BxCanvi, 
agraeix l’actuació i explicacions dels cossos de la 
GUB i CME en aquestes dues setmanes de greus 
disturbis. Fa menció al plenari del 8/10/2020, que 
va aprovar per unanimitat una proposició del seu 
grup BxCanvi en què s’instava al govern a 
presentar en aquest Consell l’informe de totes les 
actuacions de Seguretat Viària i Urbanisme tàctic 
del 2020, però no s’ha presentat. Volia que 
constés a l’acta. Tampoc consta en el punt de la 
convocatòria, quan es va aprovar per unanimitat. 

Jordi Martí explica que la intenció del Govern és 
donar tota la informació. Als Plenaris del districte, a 
les Comissions de Presidència, al Plenari municipal, 
en preguntes als responsables de Seguretat, als 
responsables d’Urbanisme, a la Tinent Alcalde Sra. 
Sans, etc., s’han donat totes les informacions i així es 
continuarà fent. Si hi ha demandes més explícites i 
es poden lliurar, així es farà. 
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Maite Millat, Dominiques, explica els problemes 
que té l’escola en relació a les obres de l’AVE. 
Han demanat que a les entrades i sortides (9h i 
17h) hi pugui haver una parella de la GUB al 
semàfor de davant de l’escola pel perill que 
provoquen les obres de la Diagonal. Estan molt 
preocupats per la situació. Els nens passen pel 
mig dels cotxes, hi ha un carril específic per a 
camions. A més és un tema de seguretat perquè 
els pares aparquen per deixar els nens i els 
lladres aprofiten per fer robatoris, i a l’igual que a 
Sarrià també roben als alumnes més joves. 
Necessiten GUB fixe. 

 

Jordi Martí explica que aquesta escola està immersa 
en unes obres afectades per un canvi de normativa 
en els trens de llarga velocitat, i són obres llargues i 
que impacten. Aquesta escola ha de tenir una 
actuació aquest any dins dels entorns escolars. S’ha 
d’eliminar 1 carril al carrer Nàpols i millorar el 
xamfrà. La prioritat per a la qualitat ambiental i per a 
la seguretat dels petits ha fet que es donés prioritat 
als entorns escolars i així s’ha fet. Ara bé, posar una 
parella de GUB a cada escola és impensable.  

Domènec Escarré comparteix la realitat de l’escola 
que mereix una especial atenció. Explica que quan es 
distribueix el servei i les patrulles a les escoles, 
sempre es defineixen a quines escoles s’han de fer 
cobertura, però si la patrulla ha de fer una detenció 
o ha d’atendre un accident amb ferits, ha d’anar a 
fer aquella actuació. Aquesta escola és prioritària. 
De fet els va arribar una felicitació cap a una dels 
agents per la intervenció que estava fent. Seguiran 
fent vigilància.  

Jordi Arias, Sant Antoni Comerç manifesta la 
problemàtica de la venda ambulant-recuperadors 
(Rda. St. Antoni amb Riera Alta) que persisteix i 
no se soluciona. A més destacar que tot i haver 
baixat els furts, el comerç continua patint-ne. Per 
exemple, aquesta setmana una associada n’ha 
patit un petit atracament amb un ganivet. Hi ha 
sensació d’inseguretat al barri. 

L’Intendent de la GUB explica que, quant al Mercat 
de la Misèria, el volum que es veia durant tot el dia 
l’estiu passat ha canviat força. Ara  s’hi posen a les 
5/6h del matí i quan arriba GUB cap a les 6h30 es 
desplacen a Ciutat Vella o a places petites. Hi ha una 
presència especial diària per al control de venda 
ambulant. A més, el districte dedica uns recursos 
perquè a Sant Antoni hi hagi una dedicació i 
presència policial en temes de seguretat i 
convivència. Es creu que, conjuntament amb CME, 
actualment està controlat. 

Elisabet Prat, Coreixample, estan molt agraïts que 
per fi es pugui fer la denúncia de furt al propi 
establiment, in situ, ja que feia anys que s’estava 
demanant i alleugereix molt la càrrega dels 
comerciants. Tothom ho valora molt 
positivament. 

 

Xavier Llobet, Coreixample, s’afegeix a les 
paraules del Jordi Arias. Planteja una opció 
perquè els comerços que tenen obertura a 
Consell de Cent i Roger de Llúria poguessin obrir 
una porta/una finestra  a l’interior d’illa de Torre 
de les Aigües. Seria una forma subtil de ser vistos 
i que no es donessin certes activitats. Podria ser 
un alternativa dissuasiva.  

D’una altra banda, pel que fa als aldarulls 
d’aquests dies, vol fer constar que el món del 

Jordi Martí manifesta que es pot estudiar la 
proposta i veure si la normativa, necessitats i 
requeriments ho permetin.   Aquests interiors d’illa 
quan tenen una activitat, els requeriments de 
seguretat baixen perquè els ciutadans que l’ocupen 
generen condicions de seguretat. S’estudiarà el 
projecte amb les necessitats d’avui.  

Està totalment d’acord, així com tot el Govern, en la 
llibertat d’expressió sense violència, respectant el 
dret de manifestació i de protesta, alhora que es 
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comerç està a favor de la llibertat d’expressió 
però en contra de la violència. Fa la proposta que 
els 2 llocs on la gent s’hi va a manifestar, la 
Subdelegació del Govern i la Delegació de 
Govern, es traslladessin per estar més tranquil el 
cor de la ciutat. 

 

respecti el dret del conjunt de la ciutat de viure en 
pau.  

Domènec Escarré exposa que és molt útil que els 
facin saber el que passa i les incidències que es 
donen en aquest tipus d’espais. Aquest espai és molt 
peculiar i no és fàcil de controlar; per visualitzar-lo 
s’ha d’entrar dins. El Sr. Xavier Llobet ens va 
comunicar el que estava passant i van poder 
intervenir. El dispositiu que tenien per a la venda 
ambulant de la zona centre ha estat derivat al 
control i vigilància dels interiors d’illa, perquè 
pràcticament ha desaparegut. Estan fent visites als 
interiors d’illa i volen potenciar les patrulles ciclistes 
que és un model de desplaçament més idoni. 

Pablo Soler, President AFA Col·legi Sant Miquel, 
reconeix que amb el Programa Protegim les 
Escoles s’ha millorat molt. La seva escola es troba 
a l’eix Muntaner i els cotxes van molt ràpid i han 
tingut molts ensurts. Les baranes no són 
suficients, necessitarien les pintades amb 
limitacions de velocitat. L’escola té entrades pel 
carrer Muntaner, Rosselló i Còrsega. L’entrada 
per carrer Còrsega ara pel Covid es fa servir molt i 
ja ho vaig parlar amb l’agent de la GUB que va 
venir; s’acumulen 400 famílies al matí i tarda. Per 
part del Districte es va dir que es limitaria 
l’aparcament de les voreres de les bicicletes i 
motocicletes i no s’ha posat cap senyal i hi ha una 
aglomeració amb el problema sanitari que 
suposa. Agrair el comentari que les escoles són 
una prioritat però cal fer-ho i demana que no hi 
hagi distincions entre escoles públiques i 
concertades. 

Jordi Martí. Les escoles i entorns escolars són una 
prioritat perquè milloren la seguretat i milloren la 
qualitat ambiental, amb la reducció de trànsit. Al 
2022 ha d’haver més millores que s’han de parlar 
amb la comunitat educativa del centre. 

El nostre compromís és pacificar el trànsit a 
l’Eixample, però també arriba un moment que no es 
poden fer més illes al voltant de les escoles i s’ha de 
dialogar amb tothom, incloure amb els que es 
resisteixen. 

Pel que fa a la senyalització del carrer Còrsega ,ho 
anotem. S’ha d’aconseguir que el motorista li quedi 
clar que no pot entrar fins la porta del lloc on vol 
anar. 

 

*resposta compartida amb la resposta a Goretti 

Pomés d’Escolàpies 

 

Vicenç Gasca, en nom de l’AVV Sant Antoni vol 
agrair i donar el reconeixement a la GUB i al CME 
a la tasca que han fet els darrers dies. Reconeix el 
dret a la manifestació i d’expressió i rebutja tot 
tipus de violència. Reconeixement dels cossos 
policials per defensar el patrimoni dels botiguers. 
Demanen la màxima contundència i eficàcia per 
preveure aquestes actuacions. Voldria reforçar el 
que ha dit el president, Jordi Arias, i preguntar 
com arriben a les 5 del matí si no es pot circular a 
aquella hora. Pel que fa als furts, els delinqüents 
van on hi ha gent , és a dir als mercats, a Sant 
Antoni, a on passeja la gent. Per aquest motiu 
demanen que continuï la presència policial.  

Jordi Martí comenta que, pel que fa a la Ronda Sant 
Antoni i en resposta també al Jordi Arias, s’ha 
reservat una partida d’inversió per fer millores 
d’espais, accessibilitat, condicions de seguretat,... 

Sobre el tema furts als mercats i al comerç comenta 
que quan va prendre possessió del càrrec, el primer 
que va fer va ser anar a Sant Antoni Comerç, a l’estiu 
del 2019, era un moment difícil, van haver de 
contractar seguretat privada per les obres de la 
superilla...Ara hi ha una situació molt diferent,  tot i 
la pandèmia, hem de ser-hi a prop. Quant a delictes 
s’està en una altra situació a la de fa 2 anys i la 
pandèmia ha ajudat en aquest sentit. 



 
 
Districte de l’Eixample 
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Goretti Pomés, Escolàpies Llúria, agraeix tota la 
tasca de seguretat a les escoles i explica les 
dificultats existents. Tenen una parada davant la 
sortida del carrer de Roger de Llúria on 
s’acumulen nens i famílies amb sensació 
d’embut, més un carril de Bus que agafa la 
sortida dels petits de l’escola. Han activitat dues 
sortides pel carrer Aragó però són dos carrers 
molt transitats. Voldria plantejar un canvi 
d’ubicació de la parada de Bus, evitar 
l’acumulació de persones, que les tanques ocupin 
tot el tram de carrer i desplaçar el carril bus. 

Pel que fa a l’Interior d’Illa de la Torre de les 
Aigües, comparteix que es fes una obertura als 
comerços cap a dins i s’habilités una terrassa, es 
faria un espai amb més vida. 

Han rebut una carta on es parla d’alumnes 
estudiants de 4t d’ESO a 2n de batxillerat a 
l’interior d’illa Torre de les Aigües i volien saber si 
n’hi havia alumnes de la seva escola. Voldrien 
saber-ne més informació doncs els ha deixat 
preocupats. 

*resposta compartida amb la resposta A Pablo Soler 

AFA Sant Miquel.  

Jordi Martí. De la mateixa manera que demaneu 
reduir un carril BUS, tenim sectors molt importants, 
que ens demanen no tocar més carrils o revertir-ne 
d’altres. Hem de fer un diàleg amb tothom. Avui 
mateix hem donat el premi als guanyadors dels eixos 
verds que es faran en aquest mandat als carrers 
Consell de Cent, Rocafort i Girona. A les Audiències 
Públiques ens trobem als ciutadans que ens diuen 
molt bé però s’haurien de fer més, altres diuen que 
s’haurien de fer menys que ens col·lapsen la ciutat. 
Es tracta d’avançar progressivament, millorar el 
transport públic; molta ve gent de fora a 
treballar,...... 

Caldria pacificar Roger de Llúria però ara eliminar un 
carril és implantejable. Per l'Eixample travessen cada 
dia els mateixos cotxes que per la Ronda de Dalt i 
Ronda Litoral .Es va avançant perquè en un futur no 
hi hagi fum. 

Pel que fa a l’Interior d’Illa, la proposta de la terrassa 
és complicat. La platja es va tancar pel soroll. S’han 
de trobar usos que permetin la convivència i evitar la 
inseguretat que s`ha fet esment 

 

 
Albert Batlle, Tinent Alcalde de Prevenció i Seguretat, fa esment de l’augment de la circulació dins la 
ciutat, doncs la població prefereix, en plena pandèmia, la confortabilitat del vehicle al transport públic. 
S´ha de fer pedagogia per recuperar la confiança en el transport públic que farà baixar sobretot la 
contaminació.   
A partir de l’1 de gener del 2022 comença a aplicar-se la normativa dels carrils amb un sol vial de 
circulació i no es podrà anar a més de 30 de velocitat màxima. La idea és que tots els carrers siguin 
carrers 30. En els mesos de pandèmia, sense mobilitat, es va incrementar significativament la velocitat a 
la ciutat. El transport públic funciona bé, sobre tot a l’Eixample. La xarxa octogonal dels autobusos ha 
estat un èxit, i està canviat hàbits de mobilitat al transport públic. A més, el Programa Entorns Escolars 
comença a funcionar i en uns anys estarà consolidat en la cultura de mobilitat i en l’ús de la ciutat. 
 

El Regidor, dona les gràcies i espera que en la propera sessió ens puguem veure'ns personalment a la 
Sala de Plens del Districte. 
 

 
El Consell finalitza a les 20h. 


