Districte de l’Eixample

Consell Plenari Districte de l’Eixample
13 de juny de 2019
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 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 TRETZE DE JUNY DE 2019, s’hi reuneix el Consell del Districte, en sessió
ordinària, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona
la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol.
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:
Sr. Joan Rodríguez i Portell
Sra. Laia Canet i Sarri
Sra. Cristina Caballer i Ferrater
Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau
Sr. Xavier Ortega Codines
Sra. Isabel Pallejà Milà
Sr. Carles Albert Ortega Alemany
Sr. Albert Cerrillo i Lladó
Sr. Francesc Magrinyà Torner
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló
Sra. Carme Méndez i Bota
Sr. Jordi Matas Vilà
Sra. Marina Marcian Garcia
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol
Sra. Tània Rafí i Galindo
Sr. Albert Viladot i Solé
Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo
Sr. Óscar Zayas Sadaba
Sr. Alejandro Muñoz Mateos
Sr. Roger Bujons i Tomàs
Sra. Anna Serra Bienvenido
Sr. Joan Ramon Riera Alemany
Assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Imma Vergés Llistosella, que
certifica.
Excusa la seva absència el regidor del Districte de l’Eixample, Im. Sr. Gerardo
Pisarello Prados.
Constatada l’existència de quòrum legal, la presidència saluda els assistents i obre la
sessió a les 19.20 hores, quan comença.
La Sra. Trini Capdevila i Burniol, presidenta del Consell del Districte de
l’Eixample, dona les gràcies, en nom del Districte i en nom seu com a presidenta, a
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totes les entitats que han volgut assistir a l’última sessió del Plenari, que té com a únic
punt de l’ordre del dia l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i el comiat dels
consellers del Districte, del regidor i de la presidenta. Assenyala, però, que de manera
excepcional es donarà la paraula a les entitats que vulguin intervenir. Explica que
podrà parlar una persona per entitat i demana que, si bé no es controlarà el temps
perquè aquestes intervencions no estaven previstes, tothom intenti no excedir els cinc
minuts.
Tot seguit, pren nota de les persones que volen intervenir i excusa el Sr. Pisarello,
regidor del Districte, que està tornant de Madrid i es preveu que arribi cap al final de la
sessió.
- A. ÚNIC: APROVACIÓ D’ACTA
-

De la sessió ordinària del 7 de març de 2019

La secretària constata que ningú no vol fer cap esmena a l’acta, que es dona per
aprovada.
La presidenta dona pas a les persones representants d’entitats que han demanat
intervenir.
La Sra. Mireia Sánchez es presenta com a mare i representant de l’Associació de
Famílies d’Infants de l’Escola Entença i llegeix un escrit que ha redactat l’escola,
des del cor, i que voldrien que es tingués en compte:
«Fa tres anys l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona van
crear a l’Eixample la nostra escola pública, l’escola Entença. La van ubicar
provisionalment en mòduls dins el recinte de l’Escola Industrial amb la promesa
d’instal·lar-la definitivament a l’espai de la Model. Després del primer curs vam veure
amb sorpresa com l’Administració ubicava una altra escola a l’espai que ens havien
promès. Davant d’aquest fet desconcertant ens vam esforçar a dialogar amb
l’Ajuntament i el Consorci des del primer dia per trobar una solució. Cada any entraven
cinquanta infants nous i agreujaven els problemes d’espai. A més, vam descobrir que
l’escola estava ubicada a la vora d’una subestació elèctrica, per tant, a les limitacions
d’espai s’hi van afegir els perills d’accidents i els riscos potencials dels camps
electromagnètics per a la salut dels infants. Les administracions van deixar passar el
temps.
»Després de moltes protestes, en període preelectoral l’Ajuntament ens va assegurar
que començaríem el curs vinent en una nova ubicació provisional més segura i
espaiosa, els Jardins de Marcos Redondo. Ara, dues setmanes després de les
eleccions, ha trencat la seva última promesa i ens ha dit que ens haurem de quedar un
altre curs en un espai impracticable, al costat d’una subestació elèctrica, i amb una
incertesa absoluta sobre el futur de la nostra escola.
»A tu, que per acció o inacció has estat incapaç de sumar per trobar una solució real
per a la nostra escola, va dirigida aquesta carta. Si us plau, no t’oblidis de qui som,
som la comunitat de l’escola Entença, som escola pública i som barri, però per sobre
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de tot som persones i ciutadans, adults i infants, amb drets i deures que exercim de
manera responsable i sense descans. Pensa en totes les promeses que ens has fet i
no has complert quan ens has dit que treballaves per trobar una solució. Pensa si has
fet tot el que estava al teu abast, si has esgotat totes les vies possibles, si has parlat
amb tothom des de l’entesa i l’acord o si, al contrari, ens has utilitzat com a arma
llancívola.
»Pensa si has estat capaç de canviar dinàmiques polítiques i burocràtiques que, com
gegants, passen per sobre dels drets dels infants, o si, com els mateixos que critiques,
només tens el mèrit de defensar-te bé en el camp de les paraules buides i de les
promeses. Pensa veritablement què has fet i tant de bo no et faci vergonya adonar-te
de qui ets.
»Pensa si ens has rebutjat, si creus que és molt millor que no estiguem al teu costat
per un temps ni que sigui provisional. Pensa si sense nosaltres ets més feliç, si és
impossible la teva vida sense la pista de futbol on vas dues hores una vegada a la
setmana, sense el parc davant de casa on el teu gos va a pixar o sense l’hort urbà on
fa tant de goig fer el vermutet cada quinze dies. Si has pensat que sobrem al barri, que
és una sort que no siguis tu el protagonista d’aquesta història o que som una amenaça
per al teu confort i els teus privilegis, fora bo que deixessis de mirar-te el melic i
comencessis a connectar amb la crua realitat, aquella que no ofereix un espai digne
per educar els infants.
»Pensa totes les vegades que t’has fet ressò de la nostra lluita a través de les xarxes
socials des del sofà de casa teva, des de la comoditat del teu despatx. Pensa si
després de repiular has fet alguna cosa més o ja et bastava per sentir-te bé amb tu
mateix. Pensa si has baixat al carrer a acompanyar-nos. Pensa si t’has interessat per
com es viu i es gestiona en l’àmbit familiar la incertesa de no saber on estudiarà el teu
fill o filla i què pot significar que un infant passi gairebé vuit hores al dia al costat d’una
subestació elèctrica.
»Pensa si t’has adonat que la nostra lluita no és la lluita d’una escola sinó la lluita de
tota l’escola pública. Si fins ara no ho havies entès, cal que et moguis, no per
nosaltres, sinó per tu mateix. Pensa si has opinat amb vehemència sense conèixer el
nostre problema a fons. Pensa si has fet judicis de valor sense contrastar-los, si has
verbalitzat solucions impracticables i irresponsables en les teves converses de bar o
des de les pàgines d’un mitjà de comunicació.
»Tant és, les teves paraules han estat llançades com a dards contra les esperances de
cadascuna de les persones de la comunitat Entença i els seus infants. Si alguna cosa
hem après en aquests anys és que abans de parlar sempre cal reflexionar.
»Avui estem molt pitjor que a l’inici: no tenim ubicació definitiva i estem en una
ubicació provisional impracticable. Estem cansats de promeses incomplertes, farts de
mentides. Estem decebuts per la incompetència política i la manca de generositat
ciutadana. Hem constatat que l’esforç personal que implica la lluita de carrer no
sempre té la seva recompensa. Tenim ràbia i ens sentim perduts, més que mai. Però
no estem sols, som 225 famílies i som Entença, som pública i aquesta és la nostra
força. Sempre endavant. Gràcies.»
(Aplaudiments)
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La Sra. Sara Tolosa es presenta com a representant de la Plataforma Proeducació
Pública i de Proximitat; felicita la companya que acaba d’intervenir, a qui diu que
tothom es troba en el mateix vaixell, i comenta que no porta la intervenció preparada
però parlarà d’un tema molt important, de ciutat i de societat: l’educació pública.
Subratlla que els polítics no només han d’escoltar la ciutadania, sinó que també l’han
d’escoltar activament i treballar per solucionar els problemes, sobretot quan afecten la
infància. Concreta que, en aquest cas, a Barcelona hi ha un problema molt greu en
l’educació pública i de proximitat (una mancança estructural de places), i observa que
les famílies, que estan apostant per l’educació pública, necessiten que les institucions
les acompanyin.
Remarca que les famílies no volen haver de marxar del barri (o, fins i tot, del districte),
motiu pel qual necessiten més escoles públiques de proximitat i una ciutat i una
societat sostenibles que vagin acompanyades de polítiques reals, de fets i no només
de paraules. Afegeix que la ciutadania ha triat uns polítics i paga els seus seients i
aquests han de respondre a les demandes de les persones, que en molts d’aquests
casos tenen fills i filles de tres anys i han de marxar del districte per una mancança
estructural i endèmica de la ciutat.
Comenta que no és normal que a la ciutat hi hagi 1.400 vacants d’escola concertada i
360 d’escola pública, i insisteix que els polítics, davant dels problemes (en aquest cas,
fa molts anys que dura), no es poden limitar a fer declaracions als mitjans i posar-se
medalles, sinó que han d’actuar i fer la seva feina, que consisteix a fer política.
Observa que les famílies, a més de treballar i tirar endavant vides familiars complexes,
fan tot el que poden per millorar la situació, per aconseguir una societat i una ciutat
més sostenibles i millors per als seus fills i filles, però no troben la mateixa actuació per
part dels polítics, ni del Consorci d’Educació, on hi ha un problema de manca de
transparència.
Per acabar, subratlla que cal reclamar l’escola pública i de proximitat, no haver de
marxar del barri i poder portar els fills i les filles a l’escola caminant de la mà, així com
entendre que aquesta lluita és de tothom perquè el problema també ho és.
(Aplaudiments)
La Sra. Anna Simó, representant de la plataforma Salvem el 41, assenyala que
avui, quan fa exactament un any que quatre veïnes van venir per primer cop per
queixar-se davant la imminent supressió de l’autobús 41, la plataforma vol agrair que
se l’hagi convidat a acomiadar les persones que pleguen —els desitgen molta sort— i
vol donar les gràcies també, i sobretot, a tothom que durant aquest any ha donat
suport a la plataforma, que continuarà treballant i lluitant fins al final.
A continuació, posa de manifest que els que han fet la feina dels dolents fan la seva
feina pactant amb qui sigui i continuaran quatre anys més al seu lloc, i observa que
l’alcaldessa potser podria aprofitar els propers quatre anys per anar arreglant tots els
nyaps que ha anat fent, entre els quals hi ha el del 41.
D’altra banda, comenta que els membres de la plataforma, que confiaven que es
complís l’acord signat amb l’Ajuntament (ha trigat gairebé un any a arribar) i que, fins i
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tot, se n’anés més enllà, ara estan una mica espantats pel que ha passat amb les
pobres famílies de l’escola Entença, que fa que es preguntin de què serveixen els
acords signats.
En darrer lloc, subratlla que les lluites veïnals sorgeixen de necessitats de la gent, i
desitja bon estiu i molta sort a tothom.
(Aplaudiments)
La presidenta dona les gràcies a totes les entitats que treballen pel districte traient
temps de les seves vides privades i agraeix les seves intervencions al llarg del mandat
per reivindicar allò que consideren important per al barri i per al districte.
Dit això, dona pas a les intervencions dels regidors que avui s’acomiaden del Districte
davant la constitució, el proper dissabte, del nou Ajuntament. Afegeix que el portaveu
de cada grup tancarà la intervenció del seu grup.
El Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMDPSC) posa de manifest que avui es tanca
un mandat però la feina continua, i expressa comprensió davant l’atzucac en què es
troben les famílies de l’escola Entença.
La presidenta, davant d’una interrupció per part del públic, diu a les entitats que ja han
tingut l’oportunitat de dir el que volien i els demana que permetin que la sessió
continuï.
Davant de noves protestes espontànies per part del públic, que reclama respostes,
actuacions i que acabin les mentides i el boicot a la vida de les famílies i a l’educació,
la presidenta pregunta a les persones que estan impedint que la sessió continuï si
permetran reprendre-la o bé volen que se suspengui i que tothom marxi.
Finalment, explica que el regidor del Districte en aquest moment no hi és i, per tant, no
pot donar resposta a les entitats, però ho farà el Sr. Francesc Magrinyà com a
portaveu del Govern del Districte —aclareix que ella no forma part del Govern—, a qui
tot seguit donarà la paraula abans de reprendre l’ordre del dia.
El públic continua increpant i la presidenta assegura que coneix perfectament la
problemàtica. En aquest sentit, subratlla que sempre ha estat al costat de l’escola
Entença i ho va estar quan les famílies es van tancar a l’Ajuntament. Afegeix que ella
és la presidenta del Districte i, per tant, de tots els ciutadans i totes les ciutadanes del
districte.
Dues persones del públic retreuen al Govern que ningú no s’hagi preocupat per les
famílies de l’escola, que ningú no els hagi dit res, ni els hagi demanat disculpes ni hagi
facilitat cap solució, i subratllen que tots són responsables de la situació actual.
La presidenta dona la paraula al Sr. Magrinyà i insisteix que si després de la seva
intervenció les entitats no permeten que la sessió continuï, aquesta se suspendrà i
tothom haurà de marxar.
El Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E) diu que el Govern lamenta la mala
notícia que ha hagut de donar a les famílies de l’escola Entença aquesta setmana,
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però considera que sí que ha fet tot allò que ha pogut, i ha estat molt. Reconeix, però,
com ja ha fet el Govern, que es va prendre una decisió complicada en el moment
d’obrir la segona escola i es va cometre un error. Tanmateix, es posa en valor el fet
d’haver creat dues escoles públiques.
Tot seguit, informa que aquesta tarda s’ha enviat per correu electrònic la convocatòria
per a una reunió el dijous de la setmana vinent a les 17.30 hores al conservatori per
parlar no només directament amb els representants de l’AFI de l’escola Entença, sinó
amb tothom, i avançar.
Dit això, observa que cada cop que es fa una escola de proximitat s’ha de guanyar un
terreny a la ciutat, i això vol dir que s’han d’entendre Generalitat i Ajuntament i, en
ocasions, també la Diputació, i comenta que, a parer seu, els partits han de tenir
l’honestedat que això és prou important perquè sigui possible.
A continuació, repeteix que el Govern hi ha treballat molt —entén que aviat se’n
veuran els resultats— i subratlla que hi ha coses que s’han d’explicar molt millor —
repeteix que el Govern ha convocat una reunió el dijous de la setmana que ve.
La presidenta, davant diverses increpacions del públic, demana respecte; insisteix
que l’AFI de l’escola Entença ja ha tingut l’oportunitat d’intervenir i ho ha fet, i dona la
paraula al conseller Riera perquè reprengui la seva intervenció, que anirà seguida de
la de la resta de consellers que han de prendre la paraula.
El Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC) dona les gràcies a tots els regidors, els
tres regidors executius i els regidors adscrits, i posa de manifest que a l’inici del
mandat ell va preguntar a la presidenta, a la regidora, si seria capaç de resoldre el
tema de la Model, i aquest s’ha tancat durant aquest mandat, un gran èxit col·lectiu del
qual tothom pot estar satisfet per haver-hi col·laborat.
A continuació, comenta que, si bé sovint als consells no hi ha diàleg sinó monòlegs
seqüenciats en què cadascú emet l’argument corresponent a cada moment, en aquest
cas tots els consellers, tant del govern com de l’oposició, han treballat amb una
maduresa absolutament excel·lent i amb un diàleg sincer, cosa que ha fet, per
exemple, que en alguns debats arran de l’argumentació d’un grup, un altre hagi canviat
la votació. Entén que aquest és el veritable valor de la democràcia i el diàleg polític.
Per acabar, torna a donar les gràcies als portaveus; fa extensiu l’agraïment a la
Sra. Laia Canet i Sarri i a la Sra. Imma Vergés Llistosella per les seves excel·lents
tasques com a vicepresidenta i com a secretària, respectivament, i subratlla que
encara queda molta feina per fer.
El Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP) lamenta profundament la situació en què es
troben les persones que han intervingut en nom de diferents entitats i manifesta el
desig que els consellers del proper mandat sàpiguen resoldre els problemes tant com
sigui possible.
Dit això, comenta que potser convindria posar un cronòmetre a la paret perquè tothom
sabés quant de temps empra en les seves intervencions.
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Una persona del públic retreu al conseller Muñoz que faci aquest tipus de comentaris
en lloc de dedicar la intervenció a dir què pensen fer amb l’escola Entença a partir del
curs vinent.
El Sr. Muñoz respon que el seu grup no tindrà representació al Districte el proper
mandat, però que al començament d’aquest, en intuir que les famílies de l’escola
tindrien problemes, va presentar alguna iniciativa per donar-hi suport.
Tot seguit, s’ofereix per cedir part del seu temps a les entitats perquè puguin tornar a
intervenir.
La presidenta demana al conseller Muñoz que acabi la seva intervenció, que anirà
seguida de la del conseller portaveu del seu grup.
El Sr. Muñoz reprèn la seva intervenció per donar les gràcies als tècnics i a tot el
personal de la casa per la feina feta, així com als consellers, amb qui ha compartit una
legislatura afable malgrat la rivalitat política. En aquest sentit, subratlla que la majoria
de les iniciatives han arribat a bon port gràcies al sentit comú dels grups, que han
assolit acords malgrat la manca d’afinitat.
D’altra banda, destaca l’honestedat d’un membre del Consell del qual no vol dir el nom
en aquest moment i també del seu company Óscar Zayas, que ha pogut conèixer més
profundament durant aquesta legislatura i que l’ha sorprès gratament.
El Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP) felicita el PSC per haver guanyat les eleccions
generals i ERC per les municipals; dona les gràcies a tots els consellers del Districte
per la feina feta dins la discrepància, fins i tot el Grup de la CUP, ja que sempre des
dels límits s’aprèn alguna cosa i sempre afavoreix el diàleg i l’entesa, i posa en relleu
que al llarg del mandat els grups han defensat les seves idees intensament alhora que
tenint sempre molt presents les associacions i els ciutadans de l’Eixample.
D’altra banda, comenta que no es poden confondre tots els partits polítics sense tenir
en compte quines responsabilitats té cadascun. En aquest sentit, i en relació amb
l’escola Entença, demana que cadascú assumeixi les seves responsabilitats.
Dit això, assegura que el PP fa autocrítica, ja que s’ha quedat sense representació a
l’Eixample, però celebra haver-ne obtingut a Barcelona malgrat que era complicat, i per
a aquest grup ja ha començat la campanya electoral per a les properes eleccions, amb
l’objectiu de recuperar la representació al districte i millorar-la a la ciutat i a la resta de
districtes. Afegeix que a Casa Gran, amb els consellers Josep Bou i Óscar Ramírez,
es defensarà els gairebé 6.000 votants que han donat el seu suport al PP, que, com ha
fet sempre, intentarà ajudar les persones sense preguntar-los pel seu vot ni per la seva
ideologia.
A continuació, dona les gràcies al seu company Alejandro Muñoz per la lleialtat i per la
molt bona feina feta, amb sacrificis personals; a la presidenta per haver gestionat tan
bé el temps i haver facilitat que les sessions fossin interessants i útils per als ciutadans
malgrat la quantitat de partits presents al Consell, cosa que en alguns casos ha donat
lloc a moments pesats; a la Guàrdia Urbana per la feina que fa i per haver ajudat quan
l’han necessitat, i als serveis no polítics del Districte, és a dir, els tècnics, per la feina,
el tacte i l’exquisitat en el tracte.
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En darrer lloc, subratlla que el PP no ha donat suport al Pla director de la Model
perquè no incloïa ni l’escola Entença ni l’eix comercial de l’Esquerra de l’Eixample, que
també s’havia promès. Lamenta que ningú no hagi valorat aquest fet, tampoc ningú de
l’escola Entença, i que potser algunes persones ni tan sols hagin escoltat el PP pel fet
de ser el PP, que ha estat sol en aquesta defensa i que continua pensant que aquesta
és la solució als problemes de l’escola. Espera que les persones que prenguin les
regnes del districte encertin en les solucions a aquests problemes i a d’altres.
La presidenta demana brevetat en les intervencions per evitar que la sessió s’allargui
excessivament.
Una persona del públic diu que potser el que caldria és que tothom es quedés tot el
temps que fes falta.
La presidenta li diu que no té la paraula i no la hi pot donar, i insisteix que els
representants de l’escola Entença, de la Plataforma Proeducació Pública i de
Proximitat i de la plataforma Salvem el 41 ja han intervingut i ara no ho poden tornar a
fer perquè es troben en un altre punt de l’ordre del dia. Subratlla que qui vulgui pot
quedar-se a la sala, però respectant les normes de desenvolupament de la sessió.
Intenta donar la paraula al conseller Sánchez, però el públic no deixa de cridar.
Finalment, diu que han aconseguit que se suspengui el Plenari. El públic ho celebra i
la presidenta lamenta que les mateixes persones que reclamen diàleg hagin impedit,
amb les seves interrupcions constants, que la sessió continuï.
Una persona del públic es queixa repetidament que l’han fet callar per un protocol
polític quan l’únic que volen les persones que s’estan manifestant és parlar i trobar
solucions.
Després de diversos crits del públic, la sessió s’interromp durant aproximadament deu
minuts. Quan es reprèn, la presidenta comunica que acaba de convocar una junta de
portaveus amb representació dels portaveus de tots els grups municipals i s’ha decidit
per unanimitat aixecar la sessió.
S’aixeca la sessió a les 20.10 hores.

