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Consell Plenari Districte de l’Eixample 
25 de juliol de 2019 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL 

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la ciutat de Barcelona, 
el dia VINT-I-CINC DE JULIOL DE 2019, se celebra la sessió constitutiva del Consell 
Municipal del Districte de l’Eixample, sota la presidència del regidor de l’Ajuntament de 
Barcelona l’I·Im. Sr. Jordi Martí Grau. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers: 
 
Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova 
Sra. Cristina Caballer Ferrater 
Sr. Albert Cerrillo Lladó 
Sr. Toni Colomina i Rivelles 
Sr. Eduard Corbella Cervelló 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 
Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín 
Sra. Maria Lloveras Caballé 
Sr. Francesc Magrinyà Torner 
Sr. Marc Martínez Navarro 
Sr. Jordi Matas Vilà 
Sra. Maria Carme Méndez Bota 
Sr. Gabriel Morcillo Figueras 
Sra. Isabel Pallejà i Milà 
Sr. Alexandre Pons Abella 
Sra. Alícia Puig Fernández 
Sra. Tània Rafí Galindo 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
Sr. Pedro J. Sánchez Murillo 
Sra. Marta Sendra Ibáñez 
Sr. Pol Serrano Pueyo 
Sr. Josep Solé Ribas 
Sr. Rafael A. Yepes Ruiz 
 
Assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Imma Vergés Llistosella, que 
certifica. 
 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.05 hores, quan comença. 
 
 
1. Constitució del Consell del Districte. 
 
El Sr. Jordi Martí Grau, president de la sessió, constata que hi ha tots els 
consellers; dona les gràcies a tots els veïns i totes les veïnes de l’Eixample presents, 



 
 Districte de l’Eixample  
                                                                                                                                                                       Departament de Serveis Jurídics -Secretaria 

 
 

 

així com als tècnics, i esmenta els dos punts que formen l’ordre del dia (constitució del 
Consell del Districte i votació de la proposta de nomenament de la presidència ). 
 
Tot seguit, recorda que aquesta sessió, constitutiva, la presideix ell de manera 
excepcional, tal com estableixen les normes, però durant el mandat farà de regidor del 
Districte, i dona la paraula a la secretària perquè doni compte dels decrets. 
 
La secretària indica que la constitució del Consell de Districte es realitza d’acord amb 
la Carta municipal de Barcelona, les Normes reguladores de funcionament del districte 
i la resta de normativa municipal i, específicament, a l’empara dels tres decrets 
d’alcaldia següents: Decret de 10 de juliol de 2019, de nomenament com a regidor del 
Districte de l’Eixample l’il·lustríssim Sr. Jordi Martí Grau; Decret de 22 de juliol de 
2019, de delegació en els regidors i regidores de districte de la convocatòria i 
presidència de les sessions constitutives dels respectius consells de districte, i Decret 
de 22 de juliol de 2019, de nomenament de membres del Consell Municipal de 
Districte de l’Eixample. 
 
El president posa de manifest que els consellers i les conselleres han donat 
compliment als requisits previstos a les Normes reguladores de funcionament dels 
districtes per poder accedir al càrrec, i fa referència específica a la presentació per part 
de tots ells de les corresponents declaracions per al registre d’interessos. D’altra 
banda, assenyala que els consellers resten assabentats del règim de prohibicions i 
d’incompatibilitats que li resulta d’aplicació, de conformitat amb l’ordenament vigent, i, 
de conformitat amb el que disposa el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, han de donar 
resposta a la pregunta «Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec de conseller o consellera del Districte de 
l’Eixample, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i la Carta municipal de Barcelona?». 
 
A continuació es recullen, literalment, les respostes a aquesta pregunta de cada 
conseller/a, que la secretària anomena per odre alfabètic de cognom. 
 
Sra. Eva Maria Barlabé Vilanova (GMERC): «Prometo per imperatiu legal i per servir 
la ciutadania de Barcelona i el mandat del poble de Catalunya, pels drets, les llibertats 
i la justícia social». 
 
Sra. Cristina Caballer Ferrater (GMJxCat): «Prometo per imperatiu legal amb lleialtat 
al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb el meu compromís per la llibertat 
dels presos i les preses polítiques, pel retorn dels exiliats i les exiliades i pel progrés 
del districte de l’Eixample». 
 
Sr. Albert Cerrillo Lladó (GMJxCat): «Ho prometo per imperatiu legal amb lleialtat al 
mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb el meu compromís amb la llibertat 
dels presos i les preses polítiques i el retorn dels exiliats i de les exiliades i el progrés 
del districte de l’Eixample». 
 
Sr. Toni Colomina i Rivelles (GMERC): «Ho prometo per imperatiu legal i per servir 
la ciutadania de Barcelona i el mandat del poble de Catalunya, pels drets, les llibertats 
i la justícia social». 
 
Sr. Eduard Corbella Cervelló (GMBC): «Prometo per imperatiu legal seguir treballant 
pels barris d’aquest districte i per un Eixample més habitable, més respirable i més 
feminista». 
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Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC): «Ho prometo per imperatiu legal i per 
servir la ciutadania de Barcelona i el mandat del poble de Catalunya, pels drets, les 
llibertats i la justícia social». 
 
Sra. Jhosselyn Mycaela García Espín (GMERC): «Ho prometo per imperatiu legal i 
per servir la ciutadania de Barcelona i el mandat del poble de Catalunya, pels drets, les 
llibertats i la justícia social». 
 
Sra. Maria Lloveras Caballé (GMBC): «Ho prometo per imperatiu legal». 
 
Sr. Francesc Magrinyà i Torner (GMBC): «Ho prometo per imperatiu legal, i prometo 
treballar per un territori, per un Eixample, més habitable i més ecològic». 
 
Sr. Marc Martínez Navarro (GMPSC): «Sí, ho prometo». 
 
Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC): «Ho prometo per imperatiu legal i em comprometo a 
treballar per una Barcelona més justa socialment, verda, lliure, democràtica i 
republicana, on els nens i nenes puguin jugar a cada cantonada». 
 
Sra. Maria Carme Méndez Bota (GMBC): «Prometo per imperatiu legal treballar pels 
veïns i veïnes de l’Eixample, per la solidaritat, pels drets socials i per la justícia». 
 
Sr. Gabriel Morcillo Figueras (GMJxCat): «Ho prometo per imperatiu legal amb 
lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb el meu compromís amb la 
llibertat dels presos i les preses polítiques, el retorn dels presos i preses polítiques i el 
benestar del districte de l’Eixample i la ciutat de Barcelona». 
 
Sra. Isabel Pallejà i Milà (GMPSC): «Sí, ho prometo». 
 
Sr. Alexandre Pons Abella (GMBcnxCanvi): «Sí, ho juro amb l’ajuda de Déu». 
 
Sra. Alícia Puig Fernández (GMBC): «Ho prometo per imperatiu legal i em 
comprometo a seguir treballant per un Eixample més just, sostenible, habitable i que 
posi la vida la centre». 
 
Sra. Tània Rafí Galindo (GMERC): «Ho prometo per imperatiu legal i per servir la 
ciutadania de Barcelona i el mandat del poble de Catalunya, pels drets, les llibertats i 
la justícia social». 
 
Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC): «Sí, ho prometo». 
 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs): «Sí, ho prometo per millorar la qualitat de 
vida dels veïns de l’Eixample». 
 
Sra. Marta Sendra Ibáñez (GMPSC): «Sí, ho prometo». 
 
Sr. Pol Serrano Pueyo (GMJxCat): «Ho prometo per imperatiu legal amb lleialtat al 
mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb el compromís per la llibertat dels 
presos i les preses i pel retorn dels presos exiliats i també em comprometo amb el 
benestar del districte de l’Eixample i la ciutat de Barcelona». 
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Sr. Josep Solé Ribas (GMERC): «En representació del jovent del districte, perquè es 
pugui emancipar en uns barris feministes, socialistes i ecologistes, i pels valors 
republicans, per imperatiu legal ho prometo». 
 
Sr. Rafael Yepes Ruiz (GMCs): «Sí, prometo para mejorar la vida de los vecinos del 
Eixample». 
 
El president observa que aquestes respostes són una mostra de la diversitat i la 
pluralitat que segur que hi haurà al llarg de les sessions, i manifesta el desig que 
aquesta pluralitat no impedeixi el diàleg franc i el contrast d’idees amb l’objectiu de 
treballar junts per millorar la vida dels ciutadans de l’Eixample. Entén que tothom 
comparteix aquest objectiu, que ha estat explicitat en algunes de les intervencions. 
 
Tot seguit, declara constituït el Consell del Districte de l’Eixample i dona per finalitzat 
aquest primer punt. 
 
 
2. Proposta de nomenament de la Presidència del Consell del Districte, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 22.1 de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, i l’article 12.1 de les Normes 
Reguladores de Funcionament dels Districtes. 
 
El president enuncia el punt i assenyala que el Grup d’ERC ha proposat la regidora 
Eva Baró —la saluda— com a candidata a la presidència del Districte i no hi ha hagut 
cap altra candidatura, de manera que tot seguit la secretària anomenarà cada 
conseller/a perquè facin la votació. Afegeix que, si la proposta s’aprova, el resultat 
s’elevarà a l’Alcaldia i al Plenari perquè els òrgans corresponents el ratifiquin. 
 
La secretària anomena, per orde alfabètic de cognom, els/les consellers/es, que 
s’apropen a l’urna i hi dipositen els seus vots. 
 
El president llegeix en veu alta cada papereta. En totes (vint-i-tres) hi ha el nom de la 
consellera Eva Baró. 
 
(Aplaudiments) 
 
El president celebra que la primera decisió s’hagi pres per unanimitat, cosa que 
demostra que de vegades els polítics també es posen d’acord, i felicita la Sra. Eva 
Baró, a qui donarà la paraula després de donar-la als portaveus dels grups perquè 
justifiquin el sentit dels seus vots. 
 
El Sr. Alexandre Pons Abella (GMBcnxCanvi) saluda tots els presents, especialment 
els veïns, als quals agraeix l’interès i el compromís amb les seves institucions, i es 
presenta com a conseller municipal i portaveu del Grup de Barcelona pel Canvi (la 
seva tasca com a tal comença avui), un grup municipal format a l’Ajuntament pel 
regidor Manuel Valls i la regidora Eva Parera. Tot seguit, subratlla que comença el 
mandat amb moltes ganes i il·lusió i, sobretot, amb la voluntat de treballar perquè el 
districte i els seus ciutadans siguin escoltats i perquè les decisions sempre estiguin 
dirigides al servei públic. 
 
Indica que Barcelona pel Canvi és un moviment polític de centre que vol que 
Barcelona torni a ser la capital catalana, espanyola i europea que era, líder de 
transformació, que torni a ser competitiva, oberta i tolerant amb tothom i, sobretot, que 
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torni a ser segura. El seu grup treballarà amb aquest objectiu defensant el 
constitucionalisme davant del populisme. 
 
Remarca que en el ple de constitució de l’Ajuntament de Barcelona, tant el Sr. Valls 
com la Sra. Perera van demostrar que Barcelona pel Canvi és un grup d’oposició 
compromès, motiu pel qual va donar suport a la investidura de la Sra. Colau com a 
alcaldessa com a mal menor per evitar que l’independentisme assumís el poder de 
Barcelona, cosa que hauria perjudicat la ciutat i el seu futur, i assegura que també a 
l’Eixample el grup treballarà amb responsabilitat i disposat a acordar totes les 
polítiques que siguin necessàries. 
 
Per acabar, felicita la Sra. Baró, a la qual el seu grup ha donat suport pel sentit de 
responsabilitat i per l’acord al qual van arribar les forces polítiques a l’Ajuntament, i li 
demana que exerceixi el seu càrrec amb la responsabilitat necessària i amb 
imparcialitat amb tots els grups. Entén que així ho farà. 
 
El Sr. Pedro Sánchez Murillo (GMCs) agraeix l’assistència de tots els presents; 
felicita la Sra. Baró; qualifica d’honor el fet de tornar a representar els veïns de 
l’Eixample un mandat més, i manifesta el desig que d’aquí a quatre anys els 
representants municipals puguin mirar els veïns als ulls i dir-los que han millorat la 
seva qualitat de vida. Per això, anima el Govern a arribar als acords de districte que 
siguin necessaris (la voluntat per part del seu grup hi serà). 
 
A continuació, enumera les quatre qüestions que considera que cal solucionar més 
urgentment, per les quals entén que cal començar a treballar de seguida: 
 
1. Ubicació definitiva de l’escola Entença. El mandat anterior va acabar amb la 
protesta dels pares d’aquesta escola, i no es pot permetre un altre any de protestes i 
frustració d’un grup de pares. El seu grup estén la mà al Govern per arribar a l’acord 
que calgui en un tema molt important atès que té a veure amb l’educació de la ciutat i 
l’educació dels fills d’aquest grup de veïns. 
 
2. Freqüència de pas de l’autobús 41 (a la sala hi ha la representant de la plataforma 
Salvem el 41). És inadmissible que es trigui 40 minuts per fer un trajecte i que, a més, 
s’hagin de fer diferents transbords. El seu grup estarà al costat dels veïns i de la 
plataforma i amb la mà estesa al Govern. 
 
3. Superilles. Caldria implementar una campanya que incentivi l’ús de l’autobús i del 
metro. 
 
4. Persones incíviques. Aquestes no esdevenen cíviques d’un dia per a l’altre, de 
manera que cal una nova normativa que obligui qui incompleix la normativa en matèria 
de vehicles de motor per vorera i bicis, entre altres coses. Considera que aquest 
mandat tothom ha d’adoptar el compromís de millorar aquesta reglamentació, ja que 
actualment la seguretat no està resolta i no es pot permetre que passin coses com els 
quatre atropellaments que hi va haver a l’Eixample, el districte amb més elements de 
motor a les voreres. 
 
Espera que aquests temes no siguin temes de partit, sinó de districte i de ciutat. 
 
El Sr. Albert Cerrillo Lledó (GMJxCat) felicita la Sra. Baró com a nova presidenta del 
Districte i dona la benvinguda als regidors adscrits, als companys consellers i les 
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companyes conselleres municipals que avui prenen possessió de l’acta, i als veïns i 
les veïnes presents. 
 
A continuació, comenta que, per a ell, la política local és capacitat d’entesa, de 
negociació, de consens i, en determinats casos, de dissentiment. Entén que sense un 
bon govern no hi ha política local ni es poden conduir eficientment les polítiques 
públiques, i, alhora, sense una oposició lleial i constructiva tampoc no hi pot haver un 
bon govern i una qualitat institucional. 
 
Indica que durant aquest mandat caldrà solucionar problemàtiques de districte, de 
ciutat i d’àrea metropolitana, i el seu grup, que treballarà per aportar solucions i millorar 
la vida dels veïns i les veïnes, donarà suport al Govern de BC i del PSC en tot allò que 
sigui positiu per als ciutadans, però sense deixar de denunciar i fer oposició a tot allò 
que consideri que pot ser perjudicial per a la ciutadania. 
 
Conclou que el Grup Municipal de Junts per Catalunya, un grup polític renovat, 
il·lusionat i amb moltes ganes de treballar pels barris, serà una oposició ferma, però 
institucionalment lleial i, per tant, exercirà les tasques d’impuls i control del govern; 
subratlla que el seu grup es posa a disposició de tots els veïns i veïnes, així com de 
les entitats, per tal de millorar la seva vida, i desitja bon estiu a tothom. 
 
El Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC) saluda el nou regidor, tots els 
consellers, tant els nous com els que repeteixen, i els consellers i regidors que ja no hi 
són, especialment la Sra. Capdevila, present a la sala. Envia també una abraçada a la 
Sra. Jiménez de Parga, que no sabia que aquest mandat no continuaria. D’altra banda, 
saluda tots els veïns i observa que no és habitual que el dia de la constitució del 
Plenari la sala estigui tan plena. Subratlla que això significa que hi ha moltes 
expectatives, ganes i un compromís amb el districte i amb la seva transformació, que 
entén que tots els presents comparteixen. 
 
A continuació, desitja sort i encerts a la regidora Baró, que comprovarà que en aquest 
plenari de vegades passen coses atípiques. En aquest sentit, comenta que malgrat la 
fractura, la divisió i el debat dur que hi va haver durant el mandat passat, es van 
construir consensos i hi va haver votacions curioses, per exemple que un grup donés 
suport a un altre amb compromís per la proposta i no mirant qui era el proposant. 
Entén que aquest és un dels fets diferencials de l’Eixample, un districte que està 
clarament en transformació. 
 
Tot seguit, posa de manifest que hi ha molts projectes en marxa i molts projectes 
provisionals que cal consolidar i subratlla que el Grup del PSC té moltes ganes de 
treballar-hi amb diàleg polític i treball veïnal. Afegeix que, a parer del seu grup, la 
proximitat no és només la política que es fa des del districte o des dels barris, sinó que 
és també, o ha de ser, un valor que impregna tota la política del país, de l’Estat i de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Per acabar, desitja molta sort i encerts a tothom. 
 
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC) felicita i saluda tots els consellers; 
manifesta el desig que, com en el mandat anterior, hi hagi bona sintonia entre tots i 
s’arribi a bastants acords malgrat les discrepàncies —el Grup de BC continuarà 
treballant en aquesta línia—, i posa en relleu la importància de la participació de la 
ciutadania a les sessions, ja que les seves intervencions sempre tenen un impacte en 
el funcionament del Districte. 
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A continuació, assenyala que el Govern vol treballar especialment per l’emergència 
climàtica (la contaminació de Barcelona incideix molt intensament al districte) i per la 
qualitat de l’espai públic i els eixos verds (ja hi ha dos projectes que comencem amb 
consens entre tota la població: el primer tram de Consell de Cent i Girona, una mostra 
de com es treballa amb el veïnat per trobar una proposta amb la qual es pugui 
avançar), així com per uns equipaments públics per a la gent i per una millora de les 
escoles (el futur del territori està en el futur dels infants). 
 
Manifesta el desig del Govern de donar resposta a les demandes veïnals (sempre 
s’han acabat trobant solucions); comenta que ja s’ha arribat a acords amb les escoles 
Entença i Xirinacs en relació amb la contaminació, i indica que també es pararà 
especial atenció a la gent gran i la gent jove i es treballarà per aconseguir un territori 
més habitable, ecològic i socialment just. 
 
Tot seguit, diu a la Sra. Baró que superar la Sra. Capdevila com a presidenta del 
Districte és complicat, però el Govern espera que la col·laboració sigui molt bona, 
també amb els tècnics del Districte, i que es millori en tot allò que sigui possible. 
 
En darrer lloc, insisteix que el Govern espera que es generin més consensos com el 
de la Model o el de les superilles. 
 
El Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol (GMERC) observa que, un mandat més, cal 
recordar els presos polítics i les preses polítiques, així com els exiliats i les exiliades, i 
dona les gràcies a les 29.444 persones que van fer que ERC fos el partit més votat a 
l’Eixample i a Barcelona. Afegeix que, si bé això no ha estat suficient per governar, el 
partit ha doblat el nombre de consellers a l’Eixample (actualment en són sis) i comença 
el mandat amb moltes ganes de treballar i de fer una oposició constructiva però 
exigent, sense fallar a la ciutadania. 
 
A continuació, dona la benvinguda als nous consellers i conselleres i als regidors 
adscrits, i dona les gràcies pel suport unànime a la proposta del seu grup de fer 
presidenta del Districte la Sra. Baró, una persona que es dedica a la política des de fa 
relativament poc, després d’haver-se dedicat al món privat (tenia la seva pròpia 
empresa vinculada a la recerca en el món científic i de la salut). Comenta que ell va 
tenir el plaer de coincidir-hi primer en el Grup Municipal d’ERC i després com a 
diputada d’aquest partit, fins que fa pocs dies va deixar el Parlament en prendre 
possessió del càrrec de regidora a l’Ajuntament de Barcelona, i, d’altra banda, indica 
que la Sra. Baró havia estat cap de colla dels Castellers de Barcelona. Afegeix que és 
una persona molt treballadora que segur que, més enllà de les funcions d’ordenar els 
debats, moderar les audiències públiques i fer alguns pregons, es deixarà la pell per 
aquest districte. 
 
Per acabar, afirma que per a ell és un honor seguir treballant des de la presidència, 
podent enviar convocatòries, i és un plaer que aquesta funció recaigui en ERC. D’altra 
banda, manifesta el desig que aquest sigui un mandat ben constructiu i desitja bon 
estiu a tothom. 
 
El president s’excusa per no haver saludat abans la Sra. Capdevila, que va ser una 
gran presidenta i és una persona de referència al districte; saluda també la Sra. Canet, 
vicepresidenta del Districte durant el mandat anterior, i agraeix a tots els consellers 
que no continuen aquest mandat la feina feta en el mandat anterior. 
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Dit això, dona la paraula a la Sra. Baró. 
 
La Sra. Eva Baró i Ramos celebra veure la sala plena de veïnes i veïns, a qui agraeix 
l’assistència; qualifica d’honor i responsabilitat ser-hi al davant, i manifesta la seva 
disposició a donar el millor de si mateixa i contribuir en tot el que estigui a les seves 
mans per facilitar que aquest plenari funcioni de la millor manera possible i que 
l’Eixample, un districte central i el més poblat de Barcelona, amb problemes i reptes 
molt concrets, com ara el fet de connectar gairebé tots els districtes de la ciutat, 
esdevingui el que ella considera que és, un bon motor de Barcelona. 
 
Tot seguit, manifesta el desig que les veïnes i els veïns siguin presents a cada sessió, 
cada cop que convingui debatre, decidir, votar i discrepar sanament sobre tot allò que 
afecti el districte, i espera també familiaritzar-se aviat amb tothom i que això sigui l’inici 
d’un llarg camí de col·laboració. 
 
Dona les gràcies a tots els grups pel vot de confiança i assegura que s’esforçarà molt 
per estar a l’altura de les expectatives i facilitar que les sessions flueixin i tinguin un to 
cordial, constructiu, de respecte i de treball en equip, un equip que es deu als veïns i a 
les veïnes i a la ciutat. D’altra banda, comenta que, si bé tant ella com bona part de les 
conselleres i els consellers i tot l’equip del Districte són nous, segur que tothom agafa 
el ritme de seguida. 
 
A continuació, posa de manifest que li ha agradat molt escoltar els parlaments de tots 
els grups, que coneixen bé els principals reptes del districte, relacionats amb la 
mobilitat, la contaminació mediambiental, la gent jove, l’habitatge o els problemes 
específics que pot tenir un districte amb una població especialment envellida, i 
manifesta el desig que entre tots vagin trobant en cada tema allò que beneficiï la 
ciutadania. 
 
En darrer lloc, dedica unes paraules de respecte, de reconeixement i d’estima a 
l’anterior presidenta, la Sra. Capdevila, una persona treballadora, constant, tossuda i 
molt entregada i apassionada que ha deixat un llegat molt difícil d’igualar. Ella i el seu 
equip, però, s’hi esforçaran, i sap que podran comptar amb la seva guia i el seu 
assessorament. 
 
Conclou que, a parer seu, això ha de ser l’inici d’un fantàstic viatge compartit pel 
Govern, l’oposició i, sobretot, les veïnes i els veïns de l’Eixample. 
 
(Aplaudiments) 
 
El president posa de manifest que els vots dels barcelonins a les eleccions del 26 de 
maig van donar lloc a un resultat molt difícil de gestionar, però s’ha dut a terme la 
investidura, s’ha arribat a un acord d’un govern d’esquerres amb el Grup Municipal de 
BC i el PSC, i avui mateix s’ha constituït el Plenari de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que ha de tenir un paper crucial i en què hi ha una relació directa amb 
l’Eixample, el sistema nerviós d’una ciutat que va més enllà del municipi de Barcelona 
(la grandesa de Cerdà és que, sense saber-ho, va construir un sistema que permetia 
el creixement i el desenvolupament metropolità), amb un acord de govern entre BC, el 
PSC, ERC i JxCat. Subratlla que això demostra una gran capacitat de pacte (el mateix 
dia que hi ha conflicte al Parlament espanyol) malgrat que algunes persones diguin 
que la societat catalana està fracturada. 
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D’altra banda, assenyala que ahir i avui s’han escollit les presidències dels deu 
districtes de Barcelona amb molta unanimitat, i en dos mesos s’ha deixat a punt un 
govern i tota l’estructura, tot el cartipàs, que envolta el Govern municipal per poder 
començar aquest viatge, com l’ha anomenat la nova presidenta, que ha de durar 
quatre anys i que ha de permetre millorar les condicions de vida de la gent de 
Barcelona i, en aquest cas, concretament de la gent de l’Eixample. 
 
Tot seguit, explica que, si bé des de fa molts anys ha treballat diferents etapes a 
l’Ajuntament i ha fet moltes coses en l’àmbit municipal tant en el terreny de la gestió 
com en el terreny de la política (president de districte, gerent municipal...), mai no 
havia fet de regidor de districte, l’encàrrec que ha rebut en la constitució del nou 
govern, i és segurament la responsabilitat que més il·lusió li fa, ja que, a parer seu, si 
algun sentit té la política local és la proximitat. En aquest sentit, observa que els 
acords no només es construeixen entre govern i oposició, sinó, sobretot, en el dia a dia 
del diàleg amb la ciutadania (als districtes, el contacte amb els veïns i les veïnes és 
constant i no es pot interrompre en cap moment), i comenta que treballar com a 
regidor de districte a l’Eixample, el sistema nerviós que aguanta el funcionament de la 
ciutat, és per a ell un projecte apassionant. 
 
Posa de manifest que l’Eixample és l’únic districte que té autor: Ildefons Cerdà va 
dibuixar com havia de ser aquest districte, un projecte aprovat fa 160 anys amb una 
visió de futur espectacular que alguns diuen que la pràctica urbanística ha malmès i 
d’altres que ha tendit a millorar-lo. En la seva opinió, totes dues percepcions tenen part 
de raó, ja que en alguns casos no s’ha respectat el projecte, per exemple amb algun 
interior d’illa, i en d’altres la pràctica ciutadana ha obligat a modificar el dibuix utòpic i 
visionari d’algú que vivia en una ciutat i la va imaginar multiplicada per deu (si avui es 
fes el mateix que va fer Cerdà, pràcticament s’ocuparia el país sencer). 
 
Subratlla que treballar per millorar les condicions de vida d’un districte amb la qualitat 
urbana de l’Eixample és una tasca molt difícil, i esmenta els dos grans reptes d’aquest 
mandat: 
 
D’una banda, millorar les condicions d’habitabilitat, una de les obsessions de Cerdà, 
en l’època del qual hi havia un problema gravíssim de salut a la Barcelona vella entre 
muralles, on la gent moria per la pesta i per les malalties infeccioses provocades per 
una densitat elevadíssima, una de les més elevades d’Europa. Observa que avui a 
Barcelona, tot i que continua sent molt densa, no hi ha un problema en aquest sentit, 
però sí que hi ha un problema greu de qualitat de l’aire: la Unió Europea acaba de 
multar l’Estat espanyol, tant per Madrid com per Barcelona, i el repte actual de la ciutat 
és molt semblant al que a mitjan segle XIX tenia la Barcelona vella per les condicions 
d’habitabilitat, que va fer que Cerdà elaborés tota una teoria de l’urbanisme —va 
inventar l’urbanisme modern— per millorar les condicions de vida dels barcelonins i les 
barcelonines de l’època. 
 
D’altra banda, disminuir les desigualtats socials, creixents a les ciutats 
contemporànies, on hi ha una fractura social de la ciutadania. En aquest sentit, 
comenta que un dels màxims orgulls del govern sortint és haver aconseguit contenir el 
creixement de la desigualtat, que des de la crisi s’havia disparat a tot Barcelona, si bé 
va continuar creixent a l’àmbit metropolità. Remarca que encara cal fer molta feina en 
molts àmbits en què el capitalisme contemporani genera condicions de més 
desigualtat, i assenyala que Cerdà també hi va saber reaccionar amb un urbanisme 
orientat cap a la cohesió social. Com a exemple de la cohesió social de l’Eixample, 
comenta que l’urbanista barceloní Serratosa explicava que quan portava les seves 
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netes amb cotxe i entraven a l’Eixample però encara l’havien de travessar tot per 
arribar a casa d’ell, deien «ja som a casa dels avis», ja que, a diferència del que passa 
a la resta de districtes de Barcelona, a l’Eixample les condicions urbanes són 
pràcticament iguals a qualsevol lloc del districte. Observa que, mentre que l’Eixample 
té aquest component d’un socialista utòpic de l’igualitarisme com era Cerdà, a Horta-
Guinardó hi ha des de barris populars amb condicions de vulnerabilitat importants fins 
a classes altes, passant per barris de classes mitjanes, i la morfologia canvia d’una 
zona a una altra. 
 
Subratlla que si fa 160 anys l’Eixample va saber trobar la manera de fer ciutat i fer front 
als reptes que tenia, avui, amb tots els avenços tecnològics i socials que hi hagut, se 
n’han de poder superar els actuals, i expressa l’opinió que, segurament, la millora de 
les condicions d’habitabilitat de l’Eixample en termes de qualitat de l’aire, mobilitat, etc. 
no només contribuiria a millorar la vida de la gent que viu o treballa a l’Eixample, sinó 
també la del conjunt del municipi i, probablement, de l’àrea metropolitana. 
 
Aclareix que no vol dir que pensi que en quatre anys es podrà capgirar la situació, però 
sí que considera que els reptes actuals, enormes, són summament il·lusionants i 
donaran lloc a una bona feina conjunta —entén que hi ha voluntat per part de tothom— 
malgrat les discussions i els conflictes que puguin sorgir, que en política són normals 
atès que s’hi ha de donar resposta a interessos diferents, cosa que s’ha de poder fer 
des de la reflexió, la mirada del passat i el reconeixement del que ha llegat Barcelona, 
una de les millors ciutats d’Europa. 
 
Entén que tothom posarà de part seva perquè les complicitats, els acords i els 
consensos presideixin l’actuació del Districte, la qual cosa permetrà, al llarg dels 
propers quatre anys, arribar a acords també amb la ciutadania, a qui agraeix la 
participació. 
 
Clou la intervenció desitjant bon estiu a tothom i aconsellant molt de descans durant el 
mes d’agost per poder reprendre la feina amb la màxima intensitat a partir de l’1 de 
setembre. 
 
(Aplaudiments) 
 
S’aixeca la sessió a les 20.05 hores. 


