
Consell Plenari                                                                                                         
Districte de l’Eixample  

4 de desembre de 2018 

ACTA núm. 6/2018 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL 
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE  

A la Sala de Plens del Distr icte de l ’Eixample de l ’Ajuntament de la 
ciutat  de Barcelona, el dia 4 DE DESEMBRE DE 2018 ,  s ’hi reuneix el 
Consel l  del Distr icte, en sessió ordinària, sota la presència de la 
regidora de l ’Ajuntament de Barcelona la I l· lma. Sra. Trini  Capdevila i 
Burniol.   

Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consel lers:  
  
Sr. Joan Rodríguez i  Portel l  

Sra. Laia Canet i Sarri  

Sra. Crist ina Caballer i Ferrater  

Sr. Josep Lluis Soldevi l la i Cabau  

Sr. Xavier Ortega Codines  

Sra. Isabel Pal lejà i Mi là  

Sr. Carles Albert Ortega i Alemany 

Sr. Albert Cerr i l lo Lladó  

Sr. Francesc Magrinyà Torner  

Sra. Eduard Corbella Cervelló  

Sra. Carme Méndez Bota  

Sr. Jordi Matas Vi là  

Sra. Mar ina Marcian Garcia  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdell ívol  

Sra. Tània Raf í i Gal indo 

Sr. Albert Vi ladot i Solé  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda  

Sr. Pedro Juan Sánchez Muri l lo  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos  

Sr. Roger Bujons i Tomàs 

Sra. Anna Serra Bienvenido  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany 



 

Assist its per la secretària del Consell del Distr icte, Sra. Imma Vergés 
Ll istosel la, que cert if ica.  
 
Hi concorre també el regidor del Distr icte de l ’Eixample, I l· lm. Sr. 
Gerardo Pisarel lo Prados.   
 
Constatada l ’existència de quòrum legal,  la presidència s aluda els 
assistents i obre la sessió a les 19.00 hores, quan comença.   
 
A continuació es real itza una transcripció l i teral de les intervencions 
dels consel lers i  conselleres i regidors i regidores del Consel l Plenar i 
del Distr icte de l ’Eixample.  
 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bon vespre a totes i a tots. Moltes gràcies per haver vingut al 
Consel l Plenar i d’avui,  d’aquí, del Distr icte de l ’Eixample. Consel l  
Plenar i que serà, doncs, l ’ú lt im d’aquest  any; el proper ja ens n’anirem, 
segurament, al mes de març de l ’any que ve.  

Jo, com que ara som molta gent i quan acabem, generalment, som 
menys persones i  menys entitats,  voldria aprof itar per desit jar -vos a 
totes i  a tots que aquestes festes nadalenques ho passeu el mil lor  
possible, s igueu el més feliços que pugueu amb la vostra família. I  
també voldria desit jar que aquesta felic itat es pogués fer extensiva a 
totes les persones que viuen al nostre país i  que, tr istament, hi hauran 
unes quantes famílies que t indran un mal Nada perquè tenen les seves 
persones est imades tancades a la presó per segon any consecutiu.  

Per tant, jo espero i desit jo profundament que aquest any proper, el 
2019, aquesta situació d’ injust íc ia es vegi resolta en el nostre país.  

I  amb aquest desig, us el faig extensiu,  començaríem el plenari d’avui 
amb una proposició que presenta el Part it  Demòcrata , que ha t ingut el 
suport d’Esquerra Republ icana, de Barcelona en Comú, del grup que la 
presenta i de la CUP.  

Donarà lectura a aquesta declaració inst itucional en Joan Rodríguez. 
Consel ler, té la paraula.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, és una declaració que va en la l ínia del que es comentava ara de la 
situació dels presos polít ics i de la decisió que han pres de començar 
una vaga de fam. I  llegeixo simplement la part declarat iva, que diu que 
el Distr icte de l ’Eixample aprova la següent declaració inst itucional.  

Primer, donar suport als presos polít ics Jordi Sànchez, Jordi Turull,  
Joaquim Forn i  Josep Rul l en l ’ in ici  d’una vaga de fam en denúncia de 
l ’actuació del Tribunal Const itucional que, en la seva manera de 



procedir davant dels recursos d’empara presentats p els presos polít ics, 
evita l ’accés de les seves pet icions als tr ibunals europeus i 
internacionals.  

Segon, donar suport a les accions judicials impulsades pels presos 
polít ics per tal d’aconseguir que es revisi una presó provisional injusta i  
injust if icada.  

Tercer, instar el Tribunal Constitucional que resolgui sense dilacions 
indegudes els recursos d’empara presentats pels presos polít ics.  

I ,  quart,  not if icar aquest acord al Govern de la General itat,  al Par lament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al S enat, al Parlament Europeu, 
a Amnist ia Internacional i a l ’Of icina de l ’Alt  Comissionat de l ’ONU per 
als Drets Humans, i  donar trasllat també d’aquesta moció al Tribunal 
Const itucional.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Els grups que no han donat suport a la declaració inst itucional han 
demanat un minut per fer l ’expl icació de per què no hi han donat suport.  
Tindria, doncs, la paraula, pel Part it  dels Social istes,  el senyor Joan 
Ramon Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Moltes gràcies, presidenta.  

No, jo només esmentar que jo crec que, en aquest Consell  Plenar i,  sigui 
en format de proposició, s igui en format de declaració inst itucional,  hem 
portat tots i cadascun dels capítols del procés, no? I,  f rancament, jo ja 
t inc ganes de passar pàgina. Vull  dir,  nosaltres ja ho hem dit  de moltes 
maneres. Jo t inc un gran «apreci» pel Quim Forn, personalment, però 
no crec ni que el capítol d’avui sigui  la mil lor de les estratègies ni que 
sigui la mil lor de les estratègies tot el procés que portem arrossegant 
des del 2012.  

I  ja està.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula la consel lera Jiménez de Parga.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Bueno, nosotros no hemos apoyado esto porque esta declaración  es un 
ejemplo, una vez más, del uso i legít imo que se quiere hacer de este 
Pleno, que ni puede ni debe hacer declaraciones para presionar e 
interferir  en la labor de la just ic ia con la pretensión de desprestigiar la y 
socavar su legit imidad democrát ica.  



Los señores que están en la cárcel están ahí porque se saltaron la ley. 
Se les juzgará, se les condenará o no, y como a cualquier hijo de 
vecino. La ley la tenemos que cumplir todos.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, consellera.  

Té la paraula el consel ler del Part it  Popular Alejandro Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gracias, señora presidenta.   

Nosotros no aceptaremos esta declaración por var ias razones. Primero, 
porque está l lena de errores e interpretaciones part idistas. Los presos 
son presos preventivos; presos polít icos es una interpretación que 
algunos hacen. Si las otras personas que huyeron  no lo hubieran hecho, 
probablemente ahora estas personas no estarían en pr is ión preventiva.  

Los argumentos los tendrá que decir el juez escuchando a las dos 
partes. Si los argumentos de la defensa son buenos, los absolverá; y s i 
han del inquido, pues, evidentemente, los l levará a pris ión. El Tribunal 
Const itucional ya ha expl icado el porqué del t iempo en responder a este 
recurso.  

Gracias.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Doncs, ara ja passaríem a l ’ordre del dia del plenar i d’avui.   

El pr imer punt de l ’ordre del dia  ser ia l ’aprovació de l ’acta de la sessió 
del dia 4 d’octubre.  Si no hi hagués cap persona que t ingués alguna 
objecció a fer, es donaria per aprovada.  (Pausa.)  

I  passaríem a la part informativa, que jo cedir ia la paraula a la 
secretàr ia jur ídica del Distr icte, la senyora Imma Vergés.  

Secretària jurídica del Districte de l’Eixample, Sra. Imma Vergés 
Llistosella:  

Moltes gràcies, presidenta.  

Despatx d’of ic i.  En primer l loc, es dona compte de l ’ampliació del 
contracte central itzat de manteniment de via públ ica, lot 2, del Distr icte 
de l ’Eixample, de data 17 de setembre del 2018, per un import de 
209.721,37 euros amb Constraula Enginyer ia i Obres.  

En segon l loc, es dona compte de l ’aprovació pel pr imer tenint d’alcalde 
i regidor del Distr icte de l ’Eixample, amb data 17 de setembre del 2018, 
del contracte de l loguer del local Dos de Maig, número 259, com a 



magatzem del Distr icte, per un import de 2.323,20 euros per a aqu est 
any i 9.292,80 euros anuals f ins a l ’any 2022, amb Sabi Peremart í 
Francisca i Sabi Fra.    

En tercer l loc, es dona compte de la signatura pel gerent del Distr icte 
dels següents convenis amb la Universitat Politècnica de Catalunya, 
aprovats amb data 29 d ’octubre del 2018, cadascun d’ells per un import 
de 1.950 euros per al 2018 i de 7.050 euros per al 2019; són dos 
convenis de pràct iques d’estudiants de la Universitat Poli tècnica de 
Catalunya a la Direcció de Servei de Ll icències i Espai Públ ic i dos 
convenis de pràct iques d’estudiants de la Universitat Poli tècnica de 
Catalunya al Departament d’Obres i Manteniment.  

En quart l loc, es dona compte de l ’adjudicació pel gerent del Distr icte 
dels contractes per a l ’execució de les següents obres. En primer l loc,  
arranjament de les voreres del carrer Casanova, aprovat el 16 de 
novembre del 2018, per un import de 40.651,69 euros a Oser ma 1992 
Obras y Servic ios. En segon, arranjament de voreres del carrer Aribau i 
París, aprovat el 9 de novembre del 2018, per un imp ort de 35.211,76 
euros a Oserma 1992 Obras y Servic ios. En tercer, arranjament de 
voreres del carrer Bai lèn i Casp, aprovat el 16 de novembre del 2018, 
per un import de 44.507,66 euros a Oserma 1992 Obras y Servic ios. En 
quart l loc, obres d’adequació de l ’OAC al carrer Aragó, número 328, 
aprovat el  16 de novembre del 2018, per un import 106.419,49 euros a 
Taber Contract, SL.  

En cinquè l loc, es dona compte que la Comissió de Govern de 
l ’Ajuntament celebrada amb data 29 de novembre del 2018 ha aprovat el 
conveni de col· laboració empresar ial en act ivitats d’interès general 
entre l ’Ajuntament de Barcelona i Cel Urbà, SL per al mecenatge 
d’act ivitats culturals de l ’equipament ubicat al carrer Nàpols, número 
268-270 de la ciutat  de Barcelona, amb una aportació d’ 1 mil ió d’euros 
en la forma i termini que s’hi estableixen.  

I ,  f inalment, en sisè l loc, es dona compte de l ’aprovació per la Comissió 
de Govern del Distr icte de 29 de novembre del 2018 de la proposta de 
preus públ ics per al 2019.  

Això és tot.  

Presidenta de l  Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies.  I  vul l aprof itar per donar -l i la benvinguda a la nova 
secretàr ia, la senyora Imma Vergés; desit jar - l i  molt,  molt  bona feina i 
agrair- l i ,  doncs, la seva col· laboració amb les tasques del Distr icte. 
Moltes gràcies.  

Secretària jurídica del Districte de l’Eixample, Sra. Imma Vergés 
Llistosella:  

Gràcies, presidenta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  



Passaríem al proper punt de l ’ordre del dia, que seria l ’apartat  
d’ informes. En l ’ordre del dia els consta un informe sobre habitatge ,  que 
ha estat ret irat.   

Al segon punt hi havia també un informe de pressupostos que, a petic ió 
de la Junta de Portaveus que acabem de celebrar, per de cisió de tots 
els grups, el Govern també ha ret irat.  

I ,  per tant, passaríem directament a l ’ informe del regidor. Regidor, té la 
paraula.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

Gràcies, presidenta.  

Molt bona tarda, molt bon vespre a tothom. Vull afegir -me a les paraules 
també de la regidora presidenta sobre el desig de bones festes, tenint  
en compte que estem en aquest darrer Ple d’aquest any. I  també, 
naturalment, afegir -me al fet,  un cop més, de lamentar que això es 
produeixi en una situació d’excepcional i tat com la que estem vivint,  on 
hi ha persones que nosaltres sí que considerem que estan 
empresonades per raons polít iques i que la decisió de mantenir aquesta 
presó prevent iva durant més d’un any és una decisió contrària a dret,  
una decisió ant i jur ídica, clarament, que va molt més enllà que es pugui 
estar o no d’acord amb els posicionaments polít ics de les persones que 
estan al là i que, per tant, continuarem denunciant i  continuem 
lamentant.  

Des del punt de vista del Distr icte, hem t ingut la celebració del  Dia per 
a l ’Erradicació de la Violència Mascl ista, on hem af irmat el compromís 
de l ’Ajuntament i del Distr icte amb aquesta qüestió, amb aportacions 
pressupostàr ies molt  concretes; t indrem les festes de Sant Antoni;  hem 
t ingut les medalles d’honor recol l ides el passat dimecres, 28 de 
novembre, per part  de La Fal· lera Gegantera i de l ’est imat Joan 
Bordetas i Castells, en un acte que va ser, la veritat,  força emotiu.  

I  després hem t ingut, si més no, dos acords de distr icte que a mi em 
sembla que són enormement importants.  El pr imer és el de La Model,  
no?, que s’ha presentat avui,  que és f ruit  d’un treball que va començar 
fa molt,  molt de temps. De fet ja el 2009, no?, i on la regidora 
Capdevila, de fet, va tenir un paper important en aquel l moment com a 
membre de l ’associació de veïns. I  s’ha aconseguit un acord que per mi 
és força bo, un acord en què han part icipat vint - i-vuit  ent itats, més de 
tres-centes persones; i f inalment l ’espai de La Model, que era un espai 
fosc, no?, en molts sent its, doncs, després d e l ’acord al qual es va 
arribar amb la General itat,  f inalment allà t indrem equipaments, t indrem 
zones verdes, t indrem habitatge, moltes de les necessitats bàsiques que 
té aquest distr icte.  Hi ha alguns pet its elements que queden per 
resoldre, evidentment, com passa sempre, però crec que, quan 
portàvem des del 2009 amb això sobre la taula, que s’hagi arr ibat a 
aquest acord transversal és important.  

Puc dir el mateix del cas de Sagrada Famíl ia, on portàvem cent trenta 
anys amb una situació, diguem-ne, irresol ta. Finalment, s ’han pogut 
regularitzar la relació amb el temple i el paper del temple en aquesta 



matèria, on el temple s’ha corresponsabil itzat per inversions en matèr ia 
de mobil itat,  no augmentar el nombre de visitants. És a dir ,  un seguit 
d’elements que  em sembla que seran molt importants per al distr icte, i 
en realitat seran molt importants per a la ciutat.  

Altres temes de distr icte que em sembla que es poden posar de 
manifest,  jo dir ia la inauguració de l ’ interior d’ i l la de Montserrat 
Figueras, fa molt  poc, que és important perquè aquí el que fem és 
deixar enrere un concepte de plaça dura, eh?, a Barcelona, que cal 
revisar, efect ivament, i incorporem un disseny verd, que és compatible 
amb els reptes que planteja el canvi c l imàtic . I ,  per tant, és un avenç 
important i un exemple d’una inic iat iva que s’hauria de reproduir també 
en altres casos, no? 

El 15 de desembre presentarem la inauguració, farem la inauguració de 
la plaça Anna Lizaran, a Fort Pienc, que també era un clam important. 
Quan vam presentar e l Pla de convivència al Fort Pienc, sabíem que la 
plaça t indria un paper central per introduir més aire a la zona, per 
acabar amb els racons que teníem al là que generaven inseguretat i que, 
per tant, hi havia una demanda veïnal molt important. I  celebrem q ue 
això s’hagi dut a terme.  

També s’ha produït,  després de gairebé una dècada, la ret irada de les 
carpes del mercat provisional de Sant Antoni,  que era quelcom demanat 
pels veïns i pels mateixos comerciants,  sobretot.  I  a part ir  del gener 
començarem un procés part icipatiu, com a altres rondes, per acabar de 
pensar,  diguem-ne, com serà,  f inalment, el  dibuix f inal de tot aquest 
procés. Però el fet que s’hagin ret irat les carpes la veritat és que és una 
notíc ia bastant important.  

Des del punt de vista de la mobil itat,  el  26 de novembre és ja l ’ú lt ima 
fase d’ implantació de la nova xarxa bus, s’ha produït i,  per tant, hem 
acabat aquesta fase d’ implantació i ara entrem en una segona fase, que 
és una fase de seguiment, d’avaluació, de revisió de cada l ínia –
precisament, un tema que es discutirà avui,  que veig la gent del V41 
també– ,  que és, un cop acabada la implantació, com mil lorem, no?, el 
que tenim, com fem els ajustos necessaris, què és el que cal corregir.  I  
això també està sobre la taula.  

També a mi em complau dir que s’ha consolidat la xarxa de carr i ls bic i,  
amb dos-cents quilòmetres, que ens acosta a les mil lors ciutats del món 
en aquest sentit .  També és cert que aquí queden reptes,  perquè, un cop 
que estens la xarxa de carr i ls bic i,  tens el repte de com aco nseguir,  
doncs, bé, això, all iberar les voreres de bic ic letes, que la gent 
s’acostumi a no fer servir les bic ic letes de manera incorrecta.  Aquí hi ha 
una part de control pol icial,  al començament, on s’hauran de posar 
multes perquè la gent assumeixi aquesta  responsabi l itat,  i  després hi ha 
una part de civisme també on entre tots hem de fer, diguem -ne, la 
pedagogia per sent ir -nos orgul losos que s’hagi pogut fer aquest canvi.  

I ,  f inalment, en matèria de seguretat,  com sabem, totes les dades en 
matèria de percepció de la seguretat  de la ciutat,  del que ha sort it  en el 
darrer baròmetre, són en general bones; són bones, f ins i  tot dades 
històr iques, les dades que proporciona la Guàrdia Urbana. I  és cert que, 
a part ir  de l ’est iu, hem t ingut la pujada d’algunes dade s, com és el cas 



dels furts. Però, la veritat,  jo crec que estem en una situació en què la 
col· laboració amb la General itat,  entre General itat i Ajuntament, i,  per 
tant, entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra ha mil lorat molt.  La 
relació.. . ,  diguem-ne, e l  conseller Buch aquí s ’ha implicat  molt,  sobretot  
en el que té a veure amb tràf ic de drogues en pisos. I  això ens ha 
ajudat molt i ens ha permès aquí, a l ’Eixample, als poquets casos que 
hem t ingut, doncs, poder fer intervencions més o menys ràpides. I  to t i 
que és un problema que ens preocupa i ens ocupa, eh?, crec que estem 
bastant bé, sobretot per aquesta coordinació que està sent possible 
entre l ’Ajuntament i la Generalitat.  

Bé, ho deixaria aquí i després ja faria més consideracions.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, regidor.  

Ara té la paraula, pel PSC, el consel ler Joan Ramon Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Moltes gràcies, presidenta.  

Un informe breu. En primer l loc, comentar que j o no t inc la sensació que 
estem vivint un moment d’excepcional itat,  ni polít ica ni democràtica. I ,  
en tot cas, l ’excepcional itat la creen els que no respecten l ’estat de 
dret.  

Dit  això, em sumo a la felic itació del Joan Bordet as per la medal la 
d’honor, que se l i va fer entrega l ’altre dia. I  entro en matèria, una mica, 
en l ’ informe.  

Certament, el regidor ha fet una mica un ràpid –molt ràpid–  repàs de les 
coses que han passat en aquest període dels darrers dos mesos. Però 
jo em pregunto: del que ha passat en aquest distr icte, què ha sigut 
mèrit  o què ha sigut demèrit  del senyor regidor del Distr icte? Perquè, 
realment, t inc els meus dubtes al respecte. De fet ,  he fet l ’exercici de 
mirar l ’agenda públ ica del regidor, perquè... ,  bé, ha sigut un exercici  
molt senzi l l  i  molt ràpid de fer, perquè he pogut esbrinar que en els 
últ ims dos mesos ha fet uns casaments, ha inaugurat una escola bressol 
que era el resultat d’un pacte polít ic entre Socialistes i el PDeCAT del 
2015, ha fet una Audiència Pública que va durar t renta-cinc minuts, un 
Consel l de Barr i i  un acte del Consell de les Dones.  

Dit  això, he de dir,  el senyor regidor ha fet un exhaustiu informe que 
l ’hagués pogut fer la t inent d’alcalde Janet Sanz par lant de La Model, 
parlant dels equipaments i parlant de carr i ls bici,  per exemple.   

Però, o sigui,  per no anar, vostè no va anar ni a la inauguració del jardí 
Montserrat Figueras, que va ser .. . ,  si no m’equivoco, formava part,  la 
proposta de Montserrat Figueras, de l ’ú lt ima mesura de govern que ha 
presentat el seu Govern en aquest mateix plenari.  Per tant, o sigui,  no 
va ni en el recolzament de la seva pròpia tasca de govern com a 
regidor. Això sí,  eh?, una act ivitat  a Twitter  que tra nscendeix 



l ’Eixample. Vull  dir,  l ’Eixample,  certament, l i  deu semblar poca cosa .  
Vul l  dir,  vostè ja sembla que, via Twitter, es postula com a secretari 
general del món, eh?, i defensor de totes les causes perdudes, algunes 
per guanyar i altres sembla més postura estèt ica que una veritable 
defensa de les causes per les quals val la pe na l luitar.  

Centrant-me novament en l ’Eixample. Nosaltres compart im moltes coses 
de canvi,  de canvi social,  que necessita el nostre distr icte i necessita la 
ciutat.  Però cal arremangar -s’hi,  eh? Cal arremangar -s’hi .  I ,  per 
exemple ,  el  cas d’avui de La Model,  que aquest dematí s ’ha fet públ ic 
una proposta, en el fons el que s’ha fet públic avui . . . ,  o sigui,  estem en 
el mateix moment polít ic del 2009. De fet,  hi  arr ibarem si són capaços 
de portar un pla director a la propera Comissió de Govern. Quan port in 
un pla director a la Comissió de Govern, l lavors estaran en el moment 
polít ic del 2009. Encara no estan ni en aquest moment polít ic. És cert 
que hi ha hagut un procés part ic ipat iu i  és cert que s’han conclòs un 
seguit de criter is del procés part icipatiu que  es tenen – i  és cert–  en 
compte en la proposta de model. Però també, si  ens ho mirem, i els que 
hem seguit  La Model de ben a prop i des de fa bastants anys sabem que 
bona part d’aquests criteris eren pràct icament obvietats.  Eren obvietats, 
ja estava en el planejament del 2001 de La Model –del 2001–  que 
s’havia de protegir  el verd. I  fem un procés part ic ipatiu per concloure 
que cal preservar el verd. Bé, això ho sabem des del 2001. Els 
equipaments? Doncs, amb excepcions comptades, els mateixos del 
2009. Això sí,  marca de la casa: hi posarem un mercat de pagès.  

En qualsevol cas, només esmentar que ha estat un procés part ic ipatiu,  
si més no, per qual if icar - lo d’alguna manera, amable –amable–  per al 
Govern. 

I  dit  això, ho deixaria ara, de moment, aquí i guardo per al segon torn.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Ara té la paraula el conseller Alejandro Muñoz, que avui serà l ’únic 
consel ler del Part it  Popular, perquè l ’Óscar Zayas el tenim malalt .  Jo,  
des d’aquí, desit jo que es mil lor i al més aviat possible.  

I  té la paraula el consel ler Alejandro Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta, l i  ho trasl ladaré de part seva i  de part de 
tot aquest Consel l Plenari.  Ha t ingut un problema de salut i no ha pogut 
venir.  

Gracias, señor regidor, por su informe. Pero, en principio, para ir  a 
temas práct icos que sí que afectan a los ciudadanos de L’Eixample, que 
usted siempre se pierde en general idades, aunque hoy ha sido un poco 
menos general y ha hablado menos de ciudad que otras veces. Pero 
para ir  a temas práct icos que sí afectan a los ciudadanos , nos 



referiremos a su falta de l iderazgo y de cr iterios de gobierno, en 
algunos de el los; después pondremos más ejemplo s, pero ahora nos 
queremos centrar sobre todo en la cuest ión de la l ínea V9, antigua 41.  

La propuesta de los vecinos y sus quejas se centran en una cuestión 
que es concreta: la nueva l ínea les dif iculta l legar al ambulator io y al 
Hospital del Sagrado Corazón, por un lado, y, por el otro, les ha cortado 
el acceso al centro,  a plaza Catalunya, con lo que han d e hacer un 
transbordo de una l ínea a otra.  

La pregunta es clara: ¿ustedes creen que las demandas de los 
ciudadanos son razonables?, ¿creen que t ienen razón o no creen que 
t ienen razón? Han mantenido reuniones con los vecinos, en las que no 
les han aportado apenas ninguna solución; han tenido que ser el los los 
que las aportasen sin ninguna respuesta por su parte. Les prometieron 
unos estudios sobre la l ínea afectada que no les han presentado, 
cuando dijeron que estarían en el mes de octubre. Han tenido reuni ón 
con la plataforma a f inales de noviembre y no les han enseñado ningún 
informe, cuando al día siguiente, en el Consel l de Barri,  lo dieron a 
conocer al resto de vecinos.  

Ahora la propuesta es crear un grupo de trabajo que empiece a reunirse 
de aquí a dos meses, cuando saben que ya no va a haber t iempo para 
cambiar nada, porque en breve vienen las elecciones.  

Si creen que t ienen razón, dejen de ocultarse en sus procesos 
part ic ipativos y en sus reuniones, que no sirven para nada. Dejen de 
dar largas a los vecinos y mantengan un criter io polít ico f rente a TMB. 
¿O es que el problema es que ustedes no t ienen ninguna capacidad ni 
poder para defender los intereses de este distr ito? Carecen de esa idea 
de l iderazgo y de valor polít ico para defender a este distr ito . Se l lenan 
la boca hablando de descentralización,  pero lo cierto es que se han 
rendido y han cedido todo el poder y toda la inic iat iva polít ica a la Casa 
Gran. Cedieron la inic iat iva de modelo a Ecologia, Medi Ambient i  
Urbanisme.  

En el tema de educación, como luego nos referiremos en el tema de 
Angeleta Ferrer, están sometidos al Consorcio de Educación.  

En el tema del local de la calle Aragón, 317, al que también nos 
referiremos, a Barcelona Act iva.  

Y en el tema del 41, a TMB.  

Además de posponerlo, en el  tema de la Sagrada Familia, ¿t iene 
opinión o no sobre la famosa escalinata y el paseo que debería ir  entre 
las cal les Aragón y Mallorca?  

¿Toman alguna decisión, ustedes, en estos sent idos? Por no tomar no 
toman ni la iniciat iva con la i luminación navideñ a de las cal les, que la 
dejan a los propios comerciantes y se l imitan a pagar la mitad del gasto,  
cuando debería ser, como en el resto de ciudades europeas, una 
cuestión públ ica.  Y así nos evitar íamos problemas como el de este año, 
en que paseo de Gràcia o  Balmes se van a quedar sin i luminación, o 
con una i luminación pobre.  



Otra cuestión que afecta al distr ito: los solares que se adquir irán para 
equipamientos. Su adquisición está prevista para un plazo…, algún caso 
se va a ir  a cuatro o hasta ocho años. Es decir que, contando con los 
procedimientos administrat ivos de valoración y las reclamaciones, que a 
buen seguro habrá, nos vamos no solo al f inal de la próxima legislatura, 
sino a la de dentro de dos legislaturas.  

Si tuviéramos que destacar un elemento de  cont inuidad en su mandato, 
sin duda sería la imagen de la venta ambulante i legal.  El pasado Pleno 
se le reprobó por este motivo, y no hay mejora signif icat iva. Nosotros no 
somos un part ido popul ista como ustedes, que ofrecen soluciones 
rápidas a problemas muy complejos. Sabemos de la dif icultad de la 
cuestión, pero un mínimo exigible es poner las cosas dif íc i les a la venta 
ambulante, s i no son ustedes los que están fomentando que se l leve a 
cabo esta act ividad.   

El sábado pasado, día 1, cualquiera que se pasease por la tarde, a la 
hora de máxima af luencia, en plaza Catalunya podría observar con 
absoluta normalidad como han tomado este espacio públ ico. Ante esa 
normalidad de algo i legal y el poco nervio del Ayuntamiento, no nos 
extraña nada que haya un efec to l lamada. 

Otro tema candente es el de la creciente inseguridad. Usted ha hablado 
de que la inseguridad viene del verano a esta parte. Nosotros creemos 
que viene anter iormente. Hay aquí alguna asociación que ya en el 
Consel l de Seguretat  lo indicó a este Consel l de Seguretat.  

Los últ imos estudios nos hablan de índices de vict imización de hasta el 
25 por ciento en la ciudad, con el segundo dato peor desde que se 
elaboran estos estudios, en el año 83. Solo el año 86 había sido peor 
que este últ imo. Por extensión, en nuestro distr ito hemos sobrepasado 
el 20 por ciento, dato que no se había dado desde antes de los años 
noventa. Ya en el mes de jul io,  desde algunas asociaciones, como le he 
dicho, se les avisó de la creciente inseguridad. Se han detectado ya 
narcopisos en nuestro distr ito y un aumento de los robos en esa zona, 
después del verano, donde están estos ubicados. Les pedimos que, s i 
no son capaces de adelantarse a los hechos, por lo menos hagan caso 
a las advertencias que desde el distr ito se les están haciendo. Sabemos 
que es un tema complejo y no es de fáci l solución, pero implementen 
soluciones preventivas para no tener que l legar a males mayores.  

Otro tema que entronca con este, y no por menor es menos importante, 
es el de los menores no tutelados. Empezaron pequeños problemas de 
convivencia en Fort  Pienc a los que se les ha sumado ahora algunos 
otros en el centro de Calàbr ia con Consel l de Cent. Lo que iba a ser un 
mes de cesión del espacio se ha ampliado al mes de febrero, y sin visos 
de solución. Sabemos que también es un problema complejo, que 
desborda el ámbito del distr ito y que, en or igen, se genera en otros 
países, pero al que estamos contr ibuyendo desde Barcelona al generar 
un efecto l lamada y no tener en cuenta las futuras necesidades que 
habrá que cubr ir.  Porque la l legada de estos jóvenes es exponencial y 
generará más problemas.  

Otros temas que afectan al distr ito y a los que no ponen solución o 
eternizan… En este Consel l Plenar i se acordó estudiar un espacio para 



la asociación de comercio Nou Eixample y para alojar a la Fundación 
Barcelona Comerç en el espacio de La Model, hecho que reportar ía 
grandes benef ic ios al distr ito. A día de hoy,  por lo menos hasta la 
redacción de este informe, andamos mareando la perdiz entre si será o 
no será en este espacio, entre reuniones del grupo impulsor, que se 
aplazan una y otra vez, eternizando la toma de decisiones. ¿Qué pasa 
con este tema? ¿Habrá espacio para estas ent idades? ¿Será en el 
espacio de La Modelo?  

Su insensibi l idad con los vecinos l lega a tal  punto que a un trabajador 
de este distr ito se le ha invis ibil izado su negocio con las obras de los 
jardines de Montserrat,  y no solo no se ha buscado solución, sino que 
se le quiere hacer cerrar el negocio durante unos días para arreglar el 
suelo, sin buscar siquiera una solución satisfactoria para las dos partes. 
¿Quién resarcirá a este trabajador, señor Pisarel lo, por la falta de 
ingresos en estos días? ¿El Ayuntamiento, o sea, nosotros, o se le 
eximirá del pago de sus obligaciones mientras no puede abri r? Ejemplos 
de la falta de empatía que demuestran por los vecinos de este distr ito.  

Otro tema, señor Pisarello, este grupo t iene preguntas y precs  
pendientes de contestación, que a día de hoy no se han contestado ; s i 
no ha var iado el modo de entrega y no hemos sido informado de el lo, no 
nos han contestado, y están fuera de plazo. Le pedimos que, por favor, 
tenga la mínima cortesía de contestar los.  

Y, por últ imo, señor Pisarello, se lo diré en un tono coloquial:  pise la 
cal le.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Senyor Muñoz, se l i ha acabat el temps, set minuts…  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Diez segundos. Vaya a los consel ls de barri ,  que estamos ahí hasta las 
nueve, las diez de la noche escuchando a los vecinos. Eso es hacer 
polít ica municipal.  

Muchas gracias.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller.  

Té la paraula, per Ciutadans, la  consel lera Paloma Jiménez de Parga.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Gracias, presidenta.  

Bueno, señor regidor, siento empezar todos mis plenos dic iendo lo 
mismo, y es que nos envían el informe del regidor, pues, un rat ito antes 
de que empiece el Pleno. Esta vez tampoco ha seguido mucho el guion 
que nos ha mandado. Y nos ha mandado también, estaba previsto en el 



orden del día, un informe de vivienda, que han ret irado, porque, claro, 
no había t iempo material,  y uno sobre presupuestos,  que hemos pedido 
en la Junta de Portavoces que se ret irara, porque, evidentemente, no se 
puede tratar ese tema a prisa y corr iendo.  

Como teniente de alcalde de Economía, que es usted, ¿cómo es posible 
presentar le a los grupos municipales este presupuesto sin haber 
intentado pactar lo con ningún otro grupo? Ustedes es que olvidan lo que 
es la negociación, lo que es el pacto, lo que es l legar a acuerdos. Y 
ustedes prorrogan y hasta es que ni siquiera lo intentan. Nos lo 
presentan a las doce o la una de la tarde, venga,  rápido, que sí… 
Hombre, esto no es manera de hacer las cosas, la verdad.  

Está claro que usted está tan ocupado viajando a Waterloo y a otros 
sit ios que no t iene t iempo para este distr ito, tal como le han echado en 
cara los dos compañeros que me han preced ido en el uso de la palabra.  

Estamos ya casi en Navidades, este es el últ imo Pleno de antes de que 
termine el año, y, la verdad, la ciudad da bastante pena. ¿Cómo es 
posible que hayan puesto esta i luminación tan tr iste, tan penosa, en una 
ciudad tur íst ica que se supone que t iene que atraer turismo navideño, 
que incite a la gente, pues, a pasearse, a comprar? Y no hablemos ya 
del espectáculo de la plaza de San Jaime. Que alguien me expl ique esa 
mesa, es que no lo entiendo. Es un espectáculo, la verdad, penos o. 

Barcelona, que duda cabe, se ha ido degradando durante su mandato, 
porque ustedes han permit ido y siguen permit iendo conductas incívicas, 
como las de los mal l lamados «graf iteros», que, según hemos podido oír 
todos en la televisión y hemos podido leer en los periódicos,  le cuestan 
a la ciudad un montón de millones de pesetas al año, porque luego hay 
que l impiar todas las cochinadas que pintan. Porque eso ni son graf it is 
ni son nada ,  son unas…, vamos, unas cosas horrorosas.  

Ustedes permiten la ocupación del espacio públ ico por los manteros. Es 
decir,  ustedes permiten una venta i legal que generan unas maf ias, o 
sea, no solo el pobre negrito que está ahí vendiendo las zapati l las, no, 
no, es toda una maf ia que vende los productos que son i legales. 
Ustedes lo permiten y, c laro, esto, en tres años y medio de mandato, ha 
producido un efecto l lamada, porque cada vez hay más. El espectáculo 
del metro de plaza de Catalunya es indignante y, por supuesto, sale en 
las notic ias. Entonces, la imagen de Barcelona se va de gradando.  

La inseguridad, que usted ha dicho que ha mejorado, bueno, pues no es 
lo que oímos. La inseguridad empeora,  esto ahuyenta a una parte del 
turismo, el turismo de cal idad no viene, y perjudica a una parte 
importante de nuestros conciudadanos que vi ven del tur ismo.  

Usted ha hablado también, bueno, del convenio que se ha f irmado con 
la Fundación del Templo, del cual hablaremos después, y que, bueno, 
ha sido un buen acuerdo, y hablaremos más tarde de él.  Pero,  
evidentemente, no se ha solucionado el tema más importante, más 
pel iagudo, que es el de la escalinata y del acceso … ,  la solución de la 
portada.  



Hay dos temas también de los que quiero hacer un apunte que se 
trataron en el últ imo Pleno municipal y que afectan a nuestro distr ito.  
Uno es lo que ha ocurrido en el subsuelo del Mercado de San Antonio, 
en el cual se ha concebido la posibi l idad de la inst alación de un 
gimnasio privado, en un mercado, y, al  f inal,  ha habido que hacer una 
modif icación puntual del plan especial para subsanar un error, una 
chapuza, que ustedes comet ieron, pero, claro, queda peor el remedio 
que la enfermedad, porque, si no se l lega a hacer, los paradistas no 
cobraban la aportación de la empresa del gimnasio, el gimnasio no 
sabía si podía instalarse ahí o no, el Ayuntamiento podía enfrentarse a 
una demanda por parte de la empresa concesionar ia del gimnasio. Es 
decir que, al f inal ,  va a haber un gimnasio low cost pr ivado en un 
mercat .    

Segundo tema, otro tema que también se trató el otro día, es el de los 
siete equipamientos privados que han sufr ido, bueno, una moratoria de 
dos años y que van a ser adquir idos por 32 millones de eu ros por parte 
del Ayuntamiento, que ¿quién va a pagar?, ¿lo van a pagar ustedes o lo 
dejan ya para que lo pague el que venga después? Me temo que así va 
a ser.  

Los equipamientos de Transformadors y el Ateneu de Sagrada Famíl ia,  
supongo que se están dando ustedes una pr isa tremenda por 
terminar los y poder los inaugurar antes de que se acabe el mandato, 
aunque fuimos a las obras y todavía falta, pero, bueno, supongo que 
van ustedes a ir  a toda velocidad para poder colgarse la medalla.  

El tema de la red ortogonal de los autobuses, bueno, se va a tratar 
después, con lo cual no me voy a extender sobre eso. Pero, bueno, 
también deja bastante que desear, por el momento,  y habrá que 
subsanar muchos errores.  

Por el momento, lo dejo aquí.  

Presidenta del Consell del D istricte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Ara, per la CUP, té la paraula la consel lera Anna Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Moltes gràcies.  

Primer de tot,  donar la benvinguda a l ’ Imma Vergés i disculpar el meu 
company Roger Bujons que, bé, no sé si  ho sabeu, hi ha hagut el canvi 
de Ple en menys d’una setmana, no l i ha estat possible reorganitzar la 
seva agenda laboral per arr ibar al Ple a l ’hora i arr ibarà tan aviat com li  
sigui possible.  

Transmetre també la queixa que ens hagi arr ibat l ’ informe del regidor 
amb tan poca antelació; sabeu que les conselleres necessite m cert 
temps per preparar-nos les intervencions i si s ’envia l ’ informe a quarts 
de dotze i acabem de treballar a les sis,  doncs, el m arge de temps que 



tenim per preparar-ho és molt ajustat,  no? Ho hem denunciat  en alguna 
altra ocasió, que creiem que els responsables del Distr icte haur ien de 
ser una mica més conscients o prendre’s més seriosament aquest espai.  
És un espai que ja està mol t mancat de competències, que està molt 
mancat de poder de decisió real i  si,  a més a més, no ens podem 
preparar les intervencions amb temps, doncs, perd el poc sentit  que 
tenia.  

S’ha presentat una declaració inst itucional de suport als presos polít ics 
en vaga de fam. Nosaltres volíem aprof itar també per denunciar que 
continuï exist int  aquest estat,  aquesta situació polít ica d’absoluta 
anormalitat i de vulneració de drets que estem patint per part de l ’Estat  
espanyol. Mostrar tota la nostra solidar itat amb els consel lers en vaga 
de fam, tot el suport  per a el ls, per a les seves famíl ies i per a la resta 
de preses i exi l iades. I  reivindiquem que és imprescindible seguir  
exigint la l l ibertat dels presos polít ics, així com l ’apl icació del mandat 
de l ’1 d’octubre.  

Comentar- l i  a l consel ler Riera que no es tracta d’«aprecis» personals 
amb els consellers en vaga de fam; com es pot imaginar, amb la CUP no 
és que n’hi hagi molts, sinó que es tracta de donar suport a aquestes 
formes de l lu ita que han decidit  adoptar e ls presos polít ics com a 
denúncia a la repressió i a la injust ícia que està t irant endavant l ’Estat  
demofòbic que el seu part it  presideix.  

Volíem donar també tot el suport a les diferents mobil itzacions que hi ha 
hagut aquestes darreres setmanes, les vagues d’estudiants, de 
bombers, de professorat, de personal sanitar i.  Ens trobem en una onada 
de mobil itzacions dels diferents sectors dels serveis públics i creiem 
que l ’Ajuntament no està  exempt de la privat ització d’aquests serveis,  
aquesta pr ivat ització que es denuncia. Per tant, a banda de 
referencialitzar les mobil itzacions que hi ha, creiem que també calen 
accions per fer reali tat una gestió, una t itularitat i una provisió pública 
d’aquests serveis.  

Les mobil itzacions amb motiu del 25 de novembre, que ta mbé s’han 
recordat en l ’ informe del regidor, ens recorden que les dones estem 
vivint en una situació de violència permanent en els diferents àmbits de 
la nostra vida, que queda molt íssima feina per fer i que és 
imprescindible que posem les dones de la clas se trebal ladora al centre 
de les polít iques públiques.  

Recalquem aquest conjunt de mobil itzacions perquè quan un sector en 
l luita fa vaga o quan un col· lect iu es mobil itza no és només per les 
mil lores de les condicions d’aquest mateix col· lect iu, sinó que aquestes 
victòr ies,  si  s ’aconsegueixen, benef ic ien el conjunt de la societat,  com 
ha estat el cas de les armil les grogues a França, que és una victòr ia 
que ens demostra, doncs, un cop més, que la clau de la revolta no està 
dins de les inst itucions, sinó que està al carrer fent f ront al s istema 
capital ista, fent f ront al  sistema patr iarcal,  des de l ’organització popular 
i  la combat ivitat .   

En matèria d’habitatge, hem trobat a faltar una mica més d’explicació.  
Estem vivint una situació d’absoluta vulnerabi l i t at als barr is de tota la 
ciutat,  però especialment de la Sagrada Famíl ia, amb l ’augment abusiu 



dels preus d’habitatge, amb la reducció de la durada dels contractes, tot 
això, en def init iva, amb l ’expulsió de les veïnes dels seus barris. En 
aquest sentit ,  creiem que cal ser molt més contundents amb les 
mesures que s’apl iquen, que es faci el recompte de l ’habitatge privat, 
que s’arr ibi als l ímits legislat ius amb les expropiacions dels habitatges 
privats i,  si cal,  promoure l ’ocupació, com han fet un grup de v eïnes a la 
Casa Cádiz. Que, bé, volíem aprof itar també aquest moment, després 
hem presentat un prec, per donar el nostre suport a aquestes veïnes 
que han fet ús de l ’ocupació com una eina per accedir a l ’habitatge i per 
satisfer aquestes necessitats bàsiques que no estan garantides, que 
amb aquest acte estan denunciant l ’especulació, estan denunciant les 
polít iques capitalistes que precaritzen les nostres vides i,  en def init iva, 
estan plantejant models alternatius al s istema.  

Aquestes setmanes també e l feixisme ha guanyat terreny no només a 
les urnes i a les inst itucions, també l ’ha guanyat al carrer. La setmana 
passada van tornar a aparèixer esvàst iques a la seu d’Òmniu m Cultural 
d’aquí, del distr icte.  La simbologia feixista i nazi cada cop està més 
present a les parets del nostre barr i,  i  creiem que això és una amenaça 
constant i creixent  de l ’extrema dreta, que es passeja amb certa.. . ,  bé, 
cada cop més impunitat pels nostres carrers. Pr imer augmenten el 
nombre de les pintades i després augmenten les agressions, i després 
augmenten els assassinats. I  en aquesta ciutat no hi ha hagut pocs 
d’assassinats per motius d’odi i a mans de feixistes. Creiem que cal que 
l ’Ajuntament prengui les mesures necessàries per evitar que el feixisme 
campi amb aquesta impunitat.  

Respecte a la junta del temple, també ja en par larem, però sí que 
volíem fer dos apunts, que és que la modif icació afecta una part  dels 
locals de l ’Agrupament Escola Antoni Gaudí, que és una ent itat 
d’educació en el l leure que, des de fa més de seix anta anys, té un 
impacte en els infants i en els joves del barr i.  Voldríem saber si s’ha 
t ingut en compte l ’act ivitat que real itza aquesta ent itat per trasl ladar - la 
a algun altre espai. I  després, també, evidentment, voldr íem saber 
quines alternat ives es p lantegen per a les veïnes que viuen a les i l les 
afectades per l ’ampliació del temple i que se’ ls volen expropiar els 
pisos. 

Respecte a Roger de Flor, 209, no s’ha comentat re; ens agradar ia 
saber si s’ha abandonat la l lu ita d’aquestes veïnes per part  del G overn 
del Distr icte. I ,  respecte a Aragó, 317, també voldríem saber si,  
f inalment, els locals es cedeixen al col· lect iu juveni l La Dreixa i si  
t indran aquests locals amb certa exclusivitat,  excepte la part cedida a 
Barcelona Act iva.  

De moment, ho deixem aquí.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Serra.  

Ara té la paraula, per Esquerra Republicana, el consel ler Eduard Cuscó.  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 



Gràcies, presidenta.  

Bé, en pr imer l loc,  reiterar, doncs, el  nostre suport a la declaració 
inst itucional que s’ha l legit  en suport als presos polít ics en el marc 
d’aquesta vaga de fam i també, doncs, de les accions que duen a terme 
per tal que es revisi  la presó provisional ,  des del nostre punt de vista, 
totalment injusta.  

Probablement, els dos grans t itulars d’aquests mesos han sigut, d’una 
banda, el conveni amb la Sagrada Família i,  per altra banda, avui hem 
t ingut també aquesta proposta de transformació de La Model.  

Començant pel tema de la Sagrada Família i que després aprofundirem, 
però comentar que és un bon pas, considerem que és un bon pas que la 
ciutat pugui guanyar en deu anys 36 mil ions d’euros i que es plantegi,  
com va plantejar Esquerra Republ icana en aquest mat eix Consel l  
Plenar i,  que es pugui reurbanitzar els entorns del temple,  diguéssim, 
que també el temple es faci corresponsable, no?, del que són... ,  el 
pressupost municipal que es dedica a agents cívics, per exemple, i a 
actuacions de seguretat o en el transport públ ic. I  també considerem 
que és posit iu en el sent it ,  doncs, que el barr i  reconeix el temple, no?, 
perquè, d’una banda, el temple el que està dient és «jo t inc una 
external itat i,  per tant, això ho he de compensar d’alguna manera » i,  per 
altra banda, la ciutat també el reconeix,  perquè f ins ara no hi havia ni 
l l icència d’obres .  És ver itat que fem tard, segurament a nivel l de 
l l icència d’obres anem cent trenta anys tard, no? Però, en qualsevol 
cas, mil lor tard que mai . I ,  per altra banda, en el tema d ’external itats 
també anem tard, no tants anys tard, però també anem tard. Però,  en 
qualsevol cas, mil lor tard que mai.  

En tot cas, com ja s’ha comentat, el més calent és a l ’a igüera, no?, falta 
saber quin és el plantejament davant la façana de la Glòria pe r tal de 
resoldre-ho, tal com estan les coses, el  que queda clar que fa falta és 
diàleg, no?, entre el temple, diàleg amb els veïns i arr ibar a solucions.  

Abans de deixar el tema més aviat  tur íst ic, també vul l recordar la 
reivindicació d’Esquerra Republicana que hem anat presentant al  
Consel l Plenar i de ciutat tant com a la Comissió d’Urbanisme de 
l ’Ajuntament de Barcelona en relació amb els quaranta visual itzadors 
d’al lot jament tur íst ic legal que l ’Ajuntament de Barcelona, a través de 
BSM, tenia contractats i que era una part del pacte d’Esquerra 
Republicana per tal de poder t irar  endavant el Pla especial 
d’al lot jaments tur íst ics. I ,  bé, dir que aquest contracte s’acaba ,  i  
nosaltres, doncs, volem pressionar el Govern municipal perquè faci tot 
al lò que est igui a les seves mans per poder renovar aquests contractes, 
atès que són personal que ha fet una excel· lent feina. En el cas del 
distr icte de l ’Eixample, és una qüestió a tenir molt en compte, perquè el 
40 per cent dels habitatges d’ús tur íst ic legals són a l ’Eixample, i 
probablement molts dels al lot jaments tur íst ics i l· legals també. I ,  per 
tant, és molt s ignif icat iu que poguessin seguir,  ser ia molt important per 
al distr icte de l ’Eixample.  

I  passant al tema Model, avui hem pogut veure, també fa escasses 
hores, doncs, la pr imera proposta de transformació que fa el Govern. 
D’una banda, a nivel l patr imonial,  nosaltres som part idar is de... ,  som 



més aviat conservacionistes, no?, en el que represe nta l ’estructura de 
la presó, que va començar al segle XIX,  i  que considerem que s’ha de, 
en bona part,  conservar. Ens ho hem de mirar a fons, doncs, sembla 
que va en aquesta l ínia, però s’ha de mirar a fons. També sembla que 
es compleix en bona part el que seria el Pla director de La Model . Però 
el que sí que no entenem com a grup seria, diguéssim, la part que 
exclou el centre de referència per a l ’aut isme, que nosaltres considerem 
que és un dels equipaments que s’havien aprovat aquest mandat en 
Consel l  Plenari  i,  per tant, no només venien del Pla director de La 
Model, s inó que s’havia arr ibat a acords perquè es poguessin t irar 
endavant a Casa Gran, al Consell  Plenari  de l ’Ajuntament, i que, de 
moment, doncs, no hi ha una alternativa per poder ubicar aquest  centre 
que tants anys fa que s’està reivindicant per part,  doncs, d ’APAM i 
algunes entitats.  

Per tant, una de les preguntes seria quina alternativa hi ha i per què el 
centre de referència de l ’aut isme no té l loc a La Model.  

Respecte a altres qüestions, també ens alegrem que es pugui avançar 
en la feminització del nomenclàtor al  distr icte de l ’Eixample. Vam 
assist ir  a la inauguració de l ’ inter ior d’ i l la de Montserrat Figuer as. Va 
ser un acte,  a més a més, molt  bonic,  amb molta assistència, que això a 
vegades a nivel l de Distr icte costa, però va ser un acte bonic i amb 
molta assistència.  I  també, doncs,  ens alegrem de la propera 
inauguració de la plaça Anna Lizaran. 

Respecte a la ronda Sant Antoni,  també coincidim que és un 
al leujament, per f i,  per al barr i,  ja sigui tant per a Sant Antoni com per a 
Ciutat Vel la,  doncs,  és un alleujament que, per f i,  aquel la zona que 
havia quedat.. . ,  aquel la carpa f ins i  tot ja començava a estar degradada, 
una zona f ins i tot una mica insegura,  no?, que feia tants anys que 
esperava que es tragués aquesta carpa, f inalment, doncs, veiem com 
s’enret ira .  He anat passant per al là en diverses ocasions,  veiem com 
setmana a setmana es va ret irant .  Doncs, és un al leujament realment 
per al barr i i  per a la gent que viu a la ronda Sant An toni.  

Respecte a qüestions de mobil itat,  s’ha parlat de bic is, de xarxa bus ;  
són qüest ions que necessiten ajustaments. Després es parlarà, un altre 
cop, sobre el 41. Per tant, no al largarem el debat sobre el 41, però sí 
que és evident, doncs, que hi ha qüestions que cal ajustar, en aquest 
sentit .   

I  també a nivel l de mobil itat m’agradar ia destacar un apunt que no s’ha 
comentat, que és, bé, la prol iferació del transport en pat inets, que és 
molt pràct ic i,  probablement, és una alternativa saludable o més 
ecològica, diguéssim, que no pas...  Saludable .. . ,  bé, potser és menys 
saludable que caminar, però és més saludable.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Cuscó, se l i ha acabat el temps.  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 



D’acord.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Pel Grup Municipal Demòcrata,  té la paraula el consel ler Joan 
Rodríguez.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Bé, gràcies, presidenta.  

Gràcies, regidor, pel seu informe, per les paraules de suport que  ha 
expressat en favor dels presos polít ics, la vaga de fam. Consel ler Riera, 
en aquest punt, deixi’m que l i  digui que tampoc em sorprèn massa que 
vostè no t ingui una percepció de situació excepcional .  Donat que el seu 
primer secretar i,  l ’1 d’octubre, se’n  va anar a fer una paella, o que el 29 
d’octubre es manifestava amb Vox, jo sí que els recomanaria que 
mil loressin la seva percepció de la real itat.  

Dit això, i  entrant en matèria, aquest és l ’ú lt im plenar i de l ’any, i és el 
plenar i que coincideix amb el p rimer any del senyor Pisarel lo com a 
regidor de l ’Eixample. I ,  per això, creiem, des del nostre grup municipal,  
que és convenient fer una mica de balanç en els dos sentits. I ,  bé,  jo 
crec que no sorprendrem ningú si diem que el nostre balanç és 
f rancament negatiu. És negatiu, per què? Perquè creiem que al l larg del 
2018, que és aquest any de què fem balanç, els veïns i les veïnes de 
l ’Eixample no han vist fer real itat cap projecte tangible de ver itat 
d’ importància real i  de pes. N’hi ha un, i és cert ,  que és el Mercat de 
Sant Antoni,  que vam tenir el gust d’ inaugurar i del qual tots ens hem 
felicitat,  el passat mes de maig. Però no hi ha res més –no hi ha res 
més. I  s i hi ha alguna cosa, s i és que hi és,  i  n’hi ha, perquè vostè 
segur que després me la dirà,  però sempre quedarà enquadrada en el 
que jo dic la polít ica de les tres erres, que ara passaré a expl icar 
perquè tothom m’entengui.  

Les tres erres són les següents, i és com a mi m’agrada expl icar com 
actua aquest Govern municipal.   

La pr imera erra, la més important i  a la que més ens tenen acostumats,  
és l ’erra de render .  Un render ,  per qui no sàpiga què és, mir in, jo els ho 
ensenyo, veuen?, t inc aquí un exemple. Un render és això,  és una 
real itat virtual creada d’un projecte que no existeix, però que s’ap rof ita 
per fer rodes de premsa i per tenir -ne un rèdit  electoral.  Per tant, 
aquesta és la primera erra a la qual vostès ens tenen molt acostumats.  

Però la vida és dura i la realitat és tossuda i hi ha una segona erra que 
també ens estem trobant al l larg d ’aquest any, precisament, que és la 
de les reprogramacions tècniques .  Abans en deien retal lades d’això,  
però el regidor va considerar a l ’últ im plenari  de setembre que era millor  
parlar de reprogramacions tècniques .  Llavors, com que una 
reprogramació tècnica potser vostès no saben què és, jo també em 
presto a posar un exemple. Una reprogramació tècnica és això, que és 



la real itat que subst itueix al render del qual par làvem abans. És a dir,  
primer s’ensenya un render d’una ronda Sant Antoni que es ven a La  
Vanguardia  amb una notíc ia del 28 d’agost del 17, amb un redactat 
estupend, acompanyat d’altres renders ,  on es diu que la ronda Sant 
Antoni serà com la Ringstrasse de Viena, que no és poc, eh? I ja està.  
Has venut al render ,  has fet la roda de premsa, has t ingut el teu rèdit  
electoral i després ve l ’erra de la reprogramació tècnica o de la 
retal lada. I  d’això aquí, a l ’Eixample, n’hem t ingut i en t indrem més. 
Avui hem vist un alt re render ,  que és el de La Model, eh? I  a nivell  de 
ciutat  ja ni els ho explico.  Hem vist renders de la Rambla, hem vist  
renders de la Via Laietana...  Bé, hem vist renders de tot el  que es pot 
fer, eh?  

Però després hi ha una altra erra, que nosaltres creiem que també ha 
t ingut un pes molt important i una realitat important aquest any , que és 
l ’erra de retrocés .  L’Eixample ha retrocedit  en aquest any en termes de 
seguretat,  malgrat que el regidor.. .  El regidor ha fet esment de les 
dades del baròmetre. Després par larem de les dades de l ’enquesta de 
vict imització, que són bastant diferen ts, però, bé. Hem retrocedit  en 
termes de seguretat,  en termes de civisme. Hem retrocedit  en termes de 
neteja. Hem retrocedit  en termes de manteniment i accés a l ’habitatge. 
Tenim uns preus de l loguer amb bombolla i desbocats. Hem retrocedit  
en dinamisme. S’ha dit  aquí,  tenim la campanya de Nadal més tr ista 
dels últ ims anys, a Barcelona. I ,  per tant, erra de retrocés  clarament 
des del punt de vista del nostre grup.  

Fins aquí, diguéssim, la part de balanç del que ser ia aquest any en 
termes estr ictament de f ruits del distr icte. I  després hi ha la part de la 
seva actuació com a regidor. S’ha dit  aquí, a vostès el distr icte els fa 
nosa, escolt i.  Ens canvien el plenari a una setmana vista; els 
informes... ,  el punt de l ’ informe del pressuposto s’ha ret irat perquè ens 
l ’han enviat avui al matí.  Si això és manera de fer un debat seriós al 
respecte, doncs, ja em disculparan, però no, no és així.  Per respecte a 
vostès, que són els veïns i les veïnes que assisteixen als plenar is, la 
resta de grups hem demanat, doncs, que es ret irés aquest punt. Per 
tant, el  que l i deia, regidor, vostè fa un any que és regidor de l ’Eixample 
formalment, però no ho ha estat  mai, no ha exercit  mai com a tal,  no ha 
deixat mai de ser primer t inent d’alcalde de la ciutat.  Aquesta és la seva 
prior itat i no l ’Eixample ,  com així també ens va deixar molt clar  en el 
plenar i extraordinar i  del setembre d’enguany, que ho va dir  vostè,  que 
l ’Eixample no era pr ioritar i.  

Per tant, f ins aquí el nostre balanç. Vostè té molt més temps que 
nosaltres per respondre. Per tant, jo ara em reservo el temps que em 
queda i a la segona part ja continuarem.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Rodríguez.  

Té la paraula el regidor.  

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 



Presidenta, l i  est ic demanant el temps . 

Sí, moltes gràcies .  Bé, l ’oposició, evidentment, fa el seu paper, que 
també és fer cr ít iques que són adients i també exagerar una mica, 
dramatitzar altres coses que passen. Evidentment a ningú no se l i  
escapava que un govern com el nostre, que té onze regidors, un dia de 
vint- i-quatre hores...  Jo soc pr imer t inent d’alcalde de la ciutat de 
Barcelona, i ser primer t inent d’alcalde  de la ciutat de Barcelona, on 
portes Relacions Internacionals, portes Economia, portes Ciutat Digital,  
Memòria Històr ica, etcètera, evidentment, he de complir amb aquestes 
obl igacions i  he fet tot el que ha estat al meu abast per fer - les 
compatibles amb la meva tasca com a regidor del distr icte. Un distr icte 
que conec, perquè és el meu distr icte i  el distr icte pel qual passejo cada 
dia, només pel fet que, des de casa meva f ins a l ’Ajuntament de 
Barcelona, moltes vegades ho faig baixant per la Dreta de l ’Eixample. I ,  
a més a més, perquè tenim un equip tècnic que és u n equip de 
consel lers que és molt bo, que ha estat  present en totes les act ivitats 
que es fan al distr icte, que actua amb molt íssima professional itat.  I  jo 
mateix m’he trobat amb consel ls de barri on, per exemple, el consel ler  
Riera no hi era.  O sigui que aquest t ipus de retrets són retrets que crec 
que no funcionen, en aquest sentit ,  no?  

És ver itat que hi ha coses que s’han plantejat,  què s’ha fet,  què és el 
que no s’ha fet.  Ara s’acaba de dir que l ’únic que s’ha fet en aquest 
mandat és el Mercat de Sant Antoni.  Regidor Rodríguez, aquest bon... ,  
home, però vostè és un regidor ser iós. Home, avui acabem de parlar de 
La Model,  acabem de parlar de la Sagrada Famíl ia, de la super il la al 
Mercat de Sant Antoni,  de l ’Inst itut Vi ladomat. O sigui,  podríem fer un 
l l is tat de coses que s’han fet –de coses que s’han fet.  Jo entenc la 
crít ica que vostè pugui fer.  

Vostè diu això dels renders .  Jo l i  diré una cosa: a mi no m’agraden els 
renders i ,  quan jo sento que s’abusa en el Govern dels renders ,  soc el 
primer que protesta en això. És veritat que la resposta que se’m dona 
és: «Bé, també has de transmetre una imatge del que vols fer en el 
futur.» Però, si  s ’exagera en això, és un per i l l .  I ,  de fet,  una de les 
grans crít iques que jo l i  feia al senyor Antoni Vives, que era t i nent 
d’alcalde amb el Govern anterior, era que era el campió dels renders ,  
sort ien els renders per tot arreu, tot era la Barcelona que es faria i que 
no es va arr ibar a fer mai.  Per tant, aquí l i  reconec que, en això, s ’ha 
d’anar amb cura, no?  

Del que vostè planteja dels retrocessos, bé, és que aquí això és el que 
no l i puc reconèixer –això és el que no l i  puc reconèixer. Vostè ha citat 
dues coses, no? Ha dit  el tema de l ’habitatge. Jo ja he dit  més d’un cop 
que la seva força polít ica ha donat suport a mesures que han afavorit  
l ’especulació, donar l l icències sense cap t ipus de l ímit,  no van aprovar 
mai la regulació del l loguer f ins que, al f inal,  a una declaració que no 
tenia cap valor al Congrés s’hi van apuntar, però sempre en contra que 
es pugui regular e l  l loguer perquè els contractes siguin més l largs i  
perquè no es pugui augmentar el preu de manera abusiva. Però, no 
importa, perquè ara hi ha la possibi l i tat de posar -nos d’acord perquè es 
pugui regular el l loguer quan això es port i a l ’àmbit estatal i ai xò també 
ena ajudarà que no creixi tant el preu de l ’habitatge, doncs, aquí, a 
l ’Eixample.  



El consel ler del Part it  Popular, el conseller Muñoz Mateos, que ha l legit  
tota la seva intervenció, no l ’ha pogut dir de manera... ,  no? L’hi han 
passat, em sembla a mi. Però, bé, no vul l entrar tampoc en això. Ha 
crit icat la falta de l ideratge. Si nosaltres haguéssim intervingut en tots 
els temes que vostè ha plantejat,  amb els l lums dels comerciants.. .  A mi 
em pot agradar més o menys com queden certes coses. Però ima gini ’s 
el que hagués dit  vostè: «Intervencionisme, el popul isme ofega el que fa 
la societat c ivi l.» Bé, has de tenir l ideratge i has de deixar que puguin 
actuar els actors que tens a la ciutat,  has de trobar aquest equil ibr i.   

No hi ha hagut l ideratge en l ’acord de Sagrada Famíl ia? No hi ha hagut 
l ideratge? En l ’acord a què s’ha arr ibat a La Model, amb part icipació de 
veïns, no hi ha hagut l ideratge? Vostè no em reconeixerà que aquí el 
Govern ha t ingut algun mèrit? Jo crec que algun mèrit  m’ha de 
reconèixer .  Algun mèrit  en això m’ha de reconèixer. Bé, c lar, després 
diu «és complexa», la seguretat.  Evidentment que la seguretat ens 
preocupa i que, des de l ’any 2016, hi ha un l leuger creixement del tema 
de la inseguretat.  Per què, és la pregunta. Per què està c reixent? Hi ha 
molts elements. Hi ha una cr isi  econòmica que és important  –hi ha una 
cris i econòmica que és important–  i  que està precaritzant les condicions 
de vida de la població, hi ha molta gent que arr iba a la ciutat en 
condicions precàr ies. Això està  passant. La pregunta és què fem davant 
d’això .  Què fem davant d’això? Jo l i puc dir,  i  ha sort it  i  per això ho dic 
sempre, aquest Govern és el Govern que més inversió social ha fet de 
tot l ’Estat.  Agaf i qualsevol ciutat de l ’Estat i digui ’m quina ha inver t i t  
més en qüestions socials. És suf icient? Evidentment que no és 
suf icient. I  per això nosaltres estem defensant uns pressupostos que 
siguin uns pressupostos generals de l ’Estat,  i  hem fet aquesta proposta 
i  hem arrossegat el Part it  Social ista cap a aques ta posició, que creiem 
que ens ajudar ia a mil lorar.  

I  el  mateix en matèria pol ic ial.  En matèria pol ic ial,  també. Però el 
problema és que el Part it  Popular no ens ha deixat contractar –no ens 
ha deixat contractar–  més Guàrdia Urbana. Hem t ingut uns problem es 
enormes com a conseqüència de la l le i Montoro. I  ara això està 
funcionant mil lor,  una mica mil lor,  perquè ens estem coordinant amb la 
General itat.  Però, si no t inguéssim aquesta coordinació, estaríem 
totalment perduts.  

Per tant, a mi em preocupa, com li  preocupa a vostè, com li  preocupa a 
molts veïns i  veïnes, però aquí el Part it  Popular ha fet molt perquè no 
es pugui avançar, doncs, en aquest sentit ,  no?  

I,  f inalment, clar, hi ha més coses. La consellera de la CUP ha plantejat 
també diversos temes; en molts dels que el la planteja jo est ic d’acord.  
Nosaltres donem suport,  evidentment, a les vagues. Crec que hem fet 
molt des de l ’Ajuntament de Barcelona per revert ir  aquestes condicions, 
al là on hem t ingut competències . En matèria sanitàr ia,  en matèr ia 
educat iva, s ’han fet avenços importants que no s’havien fet en els 
últ ims anys –que no s’havien fet.   

Vostè diu: «No, és que s’hauria d’haver remunicipal itzat. . . » Bé, ja, amb 
la força que tenim, i tot  i  així,  s ’han posat sobre la taula temes en 
matèria de remunicipal ització que no s’havien posat mai.  



Vostè ha plantejat  moltes coses, moltes es discutiran després. A Roger 
de Flor, 209, per exemple, no és cert que s’hagi abandonat els veïns;  
som al costat dels veïns, hem t ingut el problema que la propietat s’ha 
aixecat de la taula.  Doncs, ara, buscarem la manera per aconseguir 
reprendre una situació de negociació, com hem fet en altres casos.  

Però, de totes maneres – i  amb això voldr ia acabar– ,  nosaltres hem 
defensat que, malgrat tot el que s’està fent, som conscie nts que no és 
suf icient i per això estem defensant un acord pressupostar i.  Un acord 
que no l i agrada a Ciutadans, que no l i agrada al Part it  Popular. No 
estan d’acord ni en la polít ica f iscal ni en la polít ica social.  I ,  en canvi,  
nosaltres creiem que hi ha altres forces polít iques que sí que hi estan 
d’acord. Per tant, no és manca de diàleg, és discrepància ,  consel lera,  
és discrepància. I  s i  jo haig d’anar a Waterloo per parlar de la situació 
d’excepcional judicial i també de la fal ta de pressupostos,  hi a niré, a 
Waterloo, i parlaré amb qui calgui perquè aquests pressupostos es 
puguin aprovar. Perquè crec que són bons per a la ciutat de Barcelona, 
per a tots els ajuntaments de Catalunya i també, naturalment, per al 
distr icte de l ’Eixample.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, regidor.  

Obrirem el segon torn d’intervencions dels grups. Al PSC l i queden dos 
minuts i mig, conseller.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Molt bé, presidenta.  

Bé, sí,  efect ivament, l i  dono la raó al regidor: té mèrit  que polít icament 
tornem a situar-nos en termes de presó Model al 2009? Vale ,  d’acord, té 
mèrit ,  és mil lor el 2009 que l ’any 75, evidentment. Però, clar, no crec 
que sigui una notícia per t irar coets  i obrir el cava, eh? Ara, sí que té 
demèrit  –sí que té demèrit–  sort ir  a defensar un pressupost, un 
presumpte acord pressupostari,  quan no han estat capaços ni de fer una 
aprovació inic ial de la seva pròpia Comissió de Govern.  Si vostès 
haguessin fet una proposta de pressupost municipal amb una aprovació 
inic ial a la seva Comissió de Govern, que ningú els impedeix de fer, 
perquè a la Comissió de Govern estan vostès sols, eh? –ningú els 
impedeix de fer– ,  haurien obert tots els òrgans de part icipació i de 
debat d’aquest Ajuntament i de tots els distr ictes per fer un debat obert 
i  f ranc de pressupost. I ,  en canvi,  ens ho portaven aquí por la puerta de 
atrás ,  diguem-ho així,  eh? Ens ho portaven aquí sense haver fet ni 
l ’aprovació inicial,  sense haver passat ni per la Comissió de Govern de 
l ’Ajuntament de Barcelona, cosa que a mi em fa pensar que, realment, 
vostès no es creuen ni els seus propis números quan s’hi posen.  

Segon tema, jo crec que té demèrit  seu, perquè vostè aquest 2018 tenia 
la capacitat econòmica i polít ica per t irar endavant la compra de 
Paral· lel,  100. I  vostès.. . ,  i  ho vam presentar – ja ho vaig dir en un 
plenar i–  com a al· legació al darrer pressupost, al del 2018, i se’ns va 
rebutjar. Tiren endavant el planejament per fer allò, la roda de premsa  i  



tal,  però en el pressupost no hi entren els 8 o 8 mil ions i  escaig que 
vam presentar com a al· legació per a la compra de Paral· lel,  100. I 
després ens omplim la boca del dret a l ’habitatge. Però, clar, el  dret a 
l ’habitatge, perquè la gent pugui exercir  aquest dret,  els poders públ ics 
tenim una feina a fer, que és posar a disposició de la ciutadania 
l ’habitatge. I  s i no posem a disposició de la ciutadania l ’habitatge, ja 
podem fer tuits proclamant el dret a l ’habitatge que poc avançarem, eh?  

Vostè tenia la capacitat polít ica per resoldre, ho ha dit  abans, em 
sembla, la portaveu de Ciudadanos, la «xapussa» del gimnàs de Sant 
Antoni.  I  diguem la ver itat:  no l ’ha resolt .  Ara mateix, l ’Ajuntament de 
Barcelona té una polít ica esport iva de promoció de l ’esport,  de promoció 
de l ’esport escolar, que, en bona part,  ve f inançada pels cànons dels 
equipaments esport ius municipals i,  a la seva vegada, tenim una 
concessió a un gimnàs privat.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Riera.. .  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

. . .que no paga cànon, eh?, i que...  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

. . .se l i  ha acabat el temps.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

. . .no contr ibuirà a la promoció esport iva d’aquesta ciutat.  I . . .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Bé, i ho deixo aquí. Ja està.  

Presidenta del Consell del Distr icte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler, se l i  ha acabat el temps. Moltes gràcies.  

Molt bé, al senyor Muñoz se l i ha acabat el temps, l ’ha esgotat en el 
primer torn.  

A la consel lera Paloma Jiménez de Parga l i queda un  minut.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Gracias, presidenta.  



Bueno, a mí, en pr imer lugar,  me desagrada cuando el señor Pisarello 
recurre al ataque personal; es algo que me molesta mucho. Hoy no lo 
ha hecho conmigo, hoy lo ha hecho con mi compañero Alejandro. Pero, 
bueno, a mí me lo di jo una vez también. O sea, echarle en cara que lee. 
También la alcaldesa lee. Vamos, es que el ataque personal está de 
más, a mi modo de ver. Aquí se hacen ataques polít icos, pero no 
personales directos.  

Usted me dice que sí,  que ha ido a Waterloo para aprobar los 
presupuestos.  ¿Es que aquí no hay un presidente de la General itat? 
¿Es que hay que ir  a hablar con un huido? Que es culpable, en gran 
medida, de que todos sus compañeros estén en la cárcel,  en prisión 
prevent iva, porque él se escapó. ¿Hay que ir a hablar con este de 
presupuestos,  cuando tenemos aquí un presidente de la General itat,  se 
supone? Es que no lo ent iendo. Honestamente, no lo ent iendo. Y no 
entiendo que usted, siendo profesor de derecho constituci onal,  que no 
es de f ísica cuántica, usted, esté, en f in, yendo a hablar con un señor…  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera…  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

…ya digo, que es que ha huido.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Se l i ha acabat el temps.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Es un huido. Nada más que esto.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera, gràcies.  

Molt bé, doncs, ara seria el torn de la CUP. Consel lera Serra, l i  queden 
trenta segons.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Respecte als drets socials, el que dèiem era que no només es recolzin 
les l lu ites, s inó que es facin polít iques que siguin efect ives i  que puguin 
tenir una permanència en el temps. I  nosaltres, evidentment, que 
apostem per la municipal ització, perquè creiem que és l ’única forma que 
dota l ’Ajuntament del control i de la capacitat de decidir q uines són les 
polít iques que realment es tenen en compte en matèria de drets socials, 
i no el que està ara, que és que ho duen a terme unes empreses que 
tenen un benef ici lucrat iu d’aquests drets.  



Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Tr ini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, consellera.  

Té la paraula.. .  Al consel ler Cuscó se l i ha esgotat el temps en la 
primera intervenció.  

Per tant, té la paraula el consel ler Joan Rodríguez. Li queda un minut i 
quaranta segons.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Bé, gràcies, presidenta.  

Jo, per respondre una mica el que m’ha dit  el regidor, dos temes. 
Habitatge, escolt i,  nosaltres en habitatge no tenim cap complex –no 
tenim cap complex. Primer, perquè en el mandat passat vam fer tot el 
que podíem fer i més. Vam fer el Pla 100 x 1.000, del qual vostès estan 
vivint ara de renda, perquè són les promocions d’Al i Bei,  100, les dos 
promocions de Germanetes, i moltes altres de la ciutat.  Vam comprar, 
per exemple –i això no és a l ’Eixample– ,  230 pisos a Torre Baró, que 
els seus companys d’Inic iat iva venien a 200.000 euros i que estaven 
buits perquè la gent no els podia comprar. I ,  per tant, al mandat passat 
vam fer tot al lò que estava a les nostres mans. I  aquest mandat, també. 
Els hem aprovat el Pla de l ’habitatge, els hem donat suport en el tema 
del 30 per cent. I ,  malgrat tot,  jo l ’únic que dic és que els l loguers en 
aquesta ciutat han pujat un 19 per cent –un 19 per cent.  

Per tant, aquesta és la primer al· lusió que m’ha fet del tema de 
l ’habitatge, jo l i  dic a ixò. 

I ,  després, pel que fa als renders ,  ja l i  he dit  que sí,  jo la cr ít ica que l i  
feia dels renders no és el render en si,  és que després no es fa. Vostè 
deia: «Home, és que vostès no en fan. Vostès tampoc els complien. » Jo 
no sé si els complien o no, però ara pensava, mir i,  el mandat passat, 
plaça André Malraux, dit  i  fet;  Calàbr ia, 66, l ’ant iga seu de l ’ONCE, dit  i  
fet; l ’ interior d’ i l la de l ’Anaïs Napoleon, dit  i  fet;  l ’ inter ior d’i l la de 
Clot i lde Cerdà, dit  i  fet;  l ’Escola dels Encants, dit  i  fet;  el M ercat del 
Ninot, dit  i  fet;  les primeres fases de la xarxa de bus, dit  i  fet;  les 
voreres de Balmes, dit  i  fet. . .  Escolt i,  la segona fase del passeig de 
Sant Joan, dit  i  fet.  Em pot dir – torno a les erres, real itats– ,  quan acabi 
aquest mandat, quines reali tats, més enl là de planejaments i  més enl là 
de bones intencions i planejaments que es costaran diners als governs 
futurs, hi ha.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Rodríguez, ha clavat el temps. Moltes gràcies per la seva 
intervenció.  

Té la paraula el regidor Gerardo Pisarel lo. Li queden, regidor, tres 
minuts i mig.  



Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 

Consel ler Riera, bé, l i  podr ia l legir. . .  Vostè em diu: «No, pr imera 
etapa...» Perdó, Rodríguez Portel l.  Vostè em diu:  «La pr imera etapa de 
la xarxa de busos.» Bé, s’acaba d’acabar la xarxa de busos. Jo l i deia 
l ’Inst itut Vi ladomat, bé; l i  deia el Mercat de Sant Antoni,  la super il la de 
Sant Antoni,  La Model –La Model– ,  quan...  (Veus de fons.)  No, no, un 
moment, un moment. La Model, quants anys portava La Model sense 
poder tancar-se? Finalment, s ’ha tancat La Model. Finalment, s’ha 
tancat. Ja hi ha equipaments a La Model. Ja hi ha una zona memorial 
que està funcionant,  està recuperada La Model. Clar q ue queda per fer. 
I ,  per això, s’ha fet un plantejament amb inversions concretes. L’acord 
de Sagrada Famíl ia.  Jo també podr ia continuar  enumerant- l i  això. Per 
això l i dic que no funciona.  

I  sobre el tema de l ’habitatge, permeti’m que continuï discrepant. Acaba 
de dir l ’exemple del 30 per cent, que és un avenç molt important. No 
aconseguim que la General itat,  que el consel ler Calvet  ho aprovi.  
Llavors, el que no pot ser –el que no pot ser–  és fer de Doctor Jekyl l  
aquí i que, després, Mister Hyde digui «Ho, ho, ho, això no ho 
aprovarem.» Això no es pot fer –això no es pot fer. Per tant, jo aquí l i  
demanar ia que sigui r igorós amb el que planteja.  

I ,  després, amb el tema... ,  jo crec que hi ha un tema de fons que té a 
veure, efect ivament,  amb els pressupostos. No saltres, ja l i  ho dic, som 
conscients que la General itat té problemes. Clar que té problemes la 
General itat.  I  això no és fàcil de resoldre, eh? No és fàci l de resoldre.  
Com fa la General itat per obtenir més ingressos? Haur ia de fer una 
pujada d’impostos,  IRPF, successions...  Ho podr ia fer, però som 
conscients que ser ia molt dif íc i l.  I  per això el que diem és «arribem a un 
acord a tres bandes, que t ingui pressupostos l ’Estat,  perquè al là són els 
diners que ens corresponen i que són nostres, que els t ingui l a 
General itat i que els t ingui l ’Ajuntament de Barcelona ». I  és que, si no –
si no– ,  t indrem pròrroga, i les pròrrogues no són bones. Però nosaltres 
no volem les pròrrogues. Sap que ha presentat  com a proposta 
pressupostàr ia el seu Govern a l ’Estat? Zero,  r e. Re, no tenim re. El 
Govern de la General itat tampoc ha proposat re. L’Ajuntament de 
Barcelona, que és l ’Administració més petita, no pot fer una presentació 
de pressupostos si  les administracions més grans, que són les que 
tenen els diners, no han posat  res sobre la taula. El que necessitem 
aquí, a l ’Eixample, no ho tenim a la ciutat de Barcelona –no ho tenim. 
No tenim les eines f iscals per poder avançar en aquest sentit .  La 
General itat en té? Sí que en té. Limitades? Limitades. Perquè hi ha 
hagut un maltractament? Perquè hi ha hagut un maltractament. Per tant, 
tenim uns pressupostos estatals que es podr ien aprovar i  que ens 
ajudar ien.  

I  jo par laré amb tothom, consel lera, amb tothom. Hem parlat amb el 
president del Govern d’Espanya, parlo cada cop que pu c amb la 
consel lera Artadi,  amb el conseller Aragonès. Par laré amb qui s igui.  
També, naturalment, amb el senyor Puigdemont, que va ser escol l i t ,  
legít imament, en unes eleccions –va ser escol l i t  legít imament. Com puc 
no parlar-hi? Jo necessito aquestes majories. Aquestes majories ens 
van permetre, en el seu moment, fer fora el Part it  Popular, que, pel meu 
parer, amb tot el respecte al conseller.. .  I  no l ’he volgut ofendre quan l i  



he dit  el  que l i he dit .  El que passa, que vostè em diu que jo no conec el 
distr icte –que no conec el distr icte–  i  m’ho diu l legint un discurs que 
està preparat. Bé, com a mínim, bé...  Però –però–  el que l i dic és això: 
jo considero que la gestió del Part it  Popular no ha sigut bona ni per a 
Barcelona ni tampoc per al nostre distr icte , respectant les diferències 
polít iques. Vam arribar a un acord per fer fora el Part it  Popular.  Creiem 
que podem arr ibar a un acord per tenir uns pressupostos que ens 
permetin dedicar molts més diners al que necessitem a Barcelona i  
també al distr icte de l ’Eixample.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies. Gairebé ha exhaurit  el temps. La resta de grups 
l ’han exhaurit .   

Per tant, si els sembla, podem passar al proper punt de l ’ordre del dia, 
que és la part decisòria, les propostes d’acord.  

La pr imera és informar de la modif icació del Pla general metropolità per 
a l ’ajust  de la qual if icació en el tram del carrer Provença corresponent a 
l ’ i l la del temple de la Sagrada Famíl ia, aprovada inic ialme nt per la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobi l i tat en sessió celebrada el dia 
14 de novembre del 2018.  

Té la paraula el consel ler Francesc Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Bé, tal com vam acordar a la Junta de Portaveus, tractarem els do s 
temes, també el d’ informar del Pla  urbaníst ic integral del temple. I  això 
parteix,  precisament, d’aquest acord que n’heu fet comentar is 
anteriorment, que per primer cop, després de cent trenta anys, hi ha un 
ajuntament que acorda, ajuntament amb la Funda ció del Temple.. .  Això, 
que podrien haver fet els Socialistes durant més de vint anys, o que es 
podia haver fet en el mandat anter ior, no es va fer. I  valorem també les 
aproximacions que es van fer en el mandat anter ior, perquè ens han 
ajudat. I  pensem que això era un tema transversal.  Però, bé, en aquest 
acord, hem aconseguit uns 22 mil ions que s’aniran aportant  durant deu 
anys, farem mil lores d’urbanització en els entorns i farem, també, una 
mil lora d’aportacions en el transport públ ic. I ,  a més a més, ai xò amb 
acord amb l ’entorn.  I  aquesta aportació, evidentment, doncs, porta a 
aquests dos documents, que són la modif icació del Pla especial 
integral.  

I ,  evidentment, no acaba aquí, perquè ha de continuar, i tots en sou 
conscients, però aquest era un primer gran pas. I  estem molt contents 
d’haver fet aquest pas.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Pel Grup Municipal del PSC, té la paraula el consel ler Joan 
Ramon Riera.  



Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

A veure, aquí, com diu el Morfeo a la pel· l ícula Matr ix ,  «el destino no 
está falto de cierta ironía». I  jo reconec que aquest debat de Sagrada 
Famíl ia, el temple i tal,  jo donava per fet que, tard o d’hora,  el t indria, 
però el t indr ia al mandat passat, amb un alcalde de Convergència i 
Unió, amb un regidor d’Unió Democràtica, diguem -ne, amb un part it  
conservador. I  no deixa de ser irònic que, precisament,  un govern 
suposadament progressista en això hi doni pr ior itat .  I  hi doni pr ioritat 
fent servir el procés marca Barcelona en Comú, que és, primer, obrim la 
caixa dels trons amb una roda de premsa de la Janet Sanz a lo grande .  
Segon, diem que estem trebal lant o que el Govern està treballant, quan 
en real itat qui trebal la és el temp le. No ens enganyem, eh? Avui estem 
discutint un planejament i una modif icació de PGM que és d’ iniciat iva 
privada, eh?, no és d’ inic iat iva públ ica. (Veus de fons.)  És inic iat iva de 
la junta del temple; no és inic iat iva municipal.  En qualsevol cas, sí que 
és cert que van d’acord, eh? En tercer, diuen que trebal len amb els 
veïns, però els veïns ja han fet públ ic que no hi estan d’acord, que 
volen discut ir -ho, que se n’han assabentat per la premsa.  

Nosaltres avui farem una abstenció precisament perquè volem e scoltar 
més els veïns i volem veure també com evoluciona el debat i quines 
al· legacions més van apareixent. Vull dir  que ja avanço l ’abstenció.  

Quart,  anuncien a bombo i platerets que tenen la solució i,  dins 
d’aquesta solució, el que acaben fent és pospos ar sine diem  els 
problemes reals, posposar sine diem  els problemes complexos, no dic 
que no, que els veïns han posat sobre la taula, que són les afectacions 
urbaníst iques de les f inques contigües, que és el planejament de 
l ’entorn.  I  això es posposa sine diem .  Fins i tot van treure del 
planejament.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Se l i ha acabat el temps, conseller.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

. . .d’equipaments van treure el solar d’Aigües, el van treu re, dient.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Riera.. .  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

. . .«no, ja el f icarem a Sagrada Família». I  ara.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, conseller, se l i  ha acabat el temps.  



Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

. . .ni ho han f icat,  eh? I ho deixaríem aquí.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Sí, sí.  Efect ivament. (Rial les.)     

Molt bé. Té la paraula el consel ler Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Nosaltres votarem a favor. Informarem a favor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Té la paraula la consel le ra Paloma Jiménez de Parga.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Bueno, nosotros también votamos a favor. Es cierto que estamos de 
acuerdo con muchas de las consideraciones que ha hecho nuestro 
compañero social ista, pero votaremos a favor porque nos parece que, 
bueno, se ha f irmado un convenio, después de tant ísimos años, y, 
bueno, que aportará 36 millones de euros en los próximos diez años 
para mejorar, pues, aspectos vinculados a la urbanización, la movil idad, 
el transporte.  Y es evidente que el tema más complicado y más 
conf l ict ivo sigue sin solución, que es el de la portada y las e scal inatas y 
la parte de los pisos que quedan afectados. Pero, bueno, esperemos 
que sigan las conversaciones adelante y se le dé una solución también 
a esa parte.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Té la paraula la consel lera Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Gràcies. Bé, abans de tot,  dir que per a nosaltres sempre  és una bona 
notíc ia i sempre valorem posit ivament qualsevol f lux de diners que vagi 
de l ’empresa privada  a les arques públ iques, que celebrem que paguin 
els impostos que els toca i que t inguin l l icència i que es regular itzi una 
mica aquesta situació. Però sí que tenim dubtes que aquesta aportació 
reverteixi en mil lores del barr i o que pal· l i ï aquest efecte q ue el volum 
de tur istes que atreu la Sagrada Famíl ia té sobre el funcionament del 
barr i i  sobre la vida del barr i i  la vida de les veïnes.  

Hem denunciat en diverses ocasions que estem sent expulsades del 
barr i,  algunes de manera directa, altres de manera i ndirecta.  De manera 
directa,  doncs, ho seran clarament les veïnes de les dues i l les de cases 
afectades per l ’ampliació del temple.  I  de manera més o menys 



indirecta, tot i que és bastant directa també, les veïnes que viuen al 
voltant, doncs, com a conseqüència de la gentr if icació i  de l ’augment 
dels pisos de l loguer.  

Es parla de 36 mil ions en deu anys. Tenint en compte que anualment 
guanya 100 mil ions d’euros, evidentment és una quantitat molt petita el 
que es destina, i del dest í concret de les mesures que  es faran amb 
aquests diners només hi ha referències a la mil lora de l ’accés i la 
mobilitat del tur isme. No veiem cap euro que es destini a evitar que les 
veïnes siguin expulsades del barr i.  

Per tant, en aquest acord creiem que hi ha una clara falta de mes ures 
efectives per part de l ’Ajuntament per evitar que el barr i es degradi més 
del que ja s’ha degradat i per intentar mantenir els habitatges, els pocs 
habitatges normals que queden i els pocs locals de pet it  comerç que 
encara resisteixen.  

Creiem que amb l ’emergència «habitacional» que estem patint és 
imprescindible.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera.. .  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

. . .que qualsevol modif icació sigui compatible amb les veïnes.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera Serra, se l i  ha acabat el temps.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Val, doncs, acabo la f rase.  Creiem que la situació és molt dràst ica i,  per 
tant, creiem que calen mesures dràst iques i,  s i les mesures dràst iques 
passen per no ampliar el temple, doncs, que hi passin, però no ens 
serviran de res unes mil lores si no podem millorar el barr i.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera, vagi acabant, si us plau. El sentit  del vot, en tot cas...  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Negatiu.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Negatiu. Molt bé.  

Té la paraula, pel Grup d’Esquerra Republ icana, el consel ler Cuscó.  



Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

Gràcies. Bé, abans de res, acabar l ’últ ima intervenció, que no he pogut 
acabar. Em referia que un patinet pot ser saludable en tant que no emet 
gasos contaminants, però que, en qualsevol cas, cal ordenar - lo.  
Aquesta era la meva últ ima ref lexió a l ’ informe del regidor.  

I ,  en qualsevol cas,  votarem a favor, tant del pla especial com de la 
modif icació del Pla general metropolità.  Com hem comentat  ja, creiem 
que és una bona l ínia per començar a t reballar, que cal que el temple 
reconegui aquestes external itat,  no?, i que ell guanya uns diners també 
a costa que vingui molta gent i que això, doncs, genera unes molèst ies i  
uns costos per a les arques públ iques. I ,  per tant, que vagin diners a les 
arques públiques és una bona notíc ia.  

En qualsevol cas, també, el que hem dit ,  que arr iba tard i que cal 
continuar treballant amb molt diàleg perquè, bé, d’una banda, com ja 
hem dit ,  doncs, el més calent és a l ’a igüera, qu e és el planejament,  
diguéssim, pendent que hi ha davant de la façana de la Glòria.  I ,  per 
tant, caldrà, amb molt diàleg, preveure a veure quina és la solució f inal.  
I ,  per altra, també, perquè és un fenomen i una icona mundial.  La 
Sagrada Famíl ia és un temple que ve a vis itar molt íssima gent. De fet, 
per fer-nos una idea del fenomen, a TripAdvisor és el primer l loc 
d’ interès del món que supera els cent mil comentaris i és el cinquè l loc 
més emblemàtic per als usuaris de TripAdvisor del món. Per tant, 
diguéssim, és un repte que, probablement, anirà molt més enl là gairebé 
del barr i i ,  per tant, caldrà voluntat  polít ica per tal de poder -ho 
gestionar.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula el consel ler Joan Rodríguez.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, nosaltres votarem favorablement als dos punts que tractem 
conjuntament .  Però si que ho farem amb un punt cr ít ic. S’ha dit  molt,  jo 
tampoc crec que calgui ara repet ir el que crec que són consideracions 
de caire general,  però sí que és ver itat que nosaltres,  el mes de juny 
passat, vam portar aquí una «propo», que va ser aprovada, en què 
dèiem que el que ens preocupava de veritat era la desafecció de totes 
aquel les famíl ies que tenen el seu habitatge afectat per una escal inata 
que, de fet,  la reali tat és que – torno a la real itat–  no sabem com es 
farà, ni si es farà, ni  de quina manera i a qui afectarà i a qui no.  

I ,  per tant, com que la nostra obsessió, en aquest sent it ,  són els veïns i 
les veïnes sí que creiem que es una oportunitat,  en aquest sent it ,  



perduda d’aclarir  el futur de tota aquesta gent que té el seu habitatge 
afectat. 

Respecte al que s’ha dit  de per què nosaltres . . . ,  al mandat anterior no 
s’havia afrontat això. Bé, hi ha moltes maneres de veure -ho. Nosaltres 
ho vam afrontar a la nostra manera, i segurament són cr iter is diferents, 
com s’ha vist.  Però,  des del nostre punt de vista, amb totes les virtuts 
que té aquest acord –que les té, i per això hi votem a favor – ,  té un 
defecte, i  és que, d’alguna manera, la Sagrada Família ja té el que 
vol ia, que és que està legal itzada. Té la l l icència i ho té tot endreçat. I  
en això l ’Ajuntament, des del nostre punt de vista, perd una certa 
capacitat de pressió sobre el temple. Ja els ho dic, els hi voto a favor i 
els reconeixem la virtut de l ’acord. Però, des del nostre punt de vista, i 
per dir alguna cosa que no s’hagi di t ,  un matís que crec que és 
important és aquest. És a dir,  el temple ja té el que vol ia, que és la 
l l icència. Ja està legalitzat.  I ,  a part ir  d’aquí, veurem què passa –
veurem què passa. I  mentrestant les famíl ies segueixen amb els 
habitatges afectats.  

Per tant, un s í cr ít ic,  però, al capdavall,  un sí.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té la paraula Barcelona en Comú, el conseller Magrinyà. Li queden dos 
minuts, quaranta segons.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, jo vol ia fer dos comentar is. Aquí hi ha el consel ler  Riera .. .  Gaudí 
l ’ha reconegut l ’exterior, no l ’ha reconegut la c iutadania d’aquí, va ser a 
l ’Exposició Gaudí del 2002, i a part ir  d’aquí van canviar les coses. I  això  
és important. I  nosaltres hem d’enfrontar, com ha dit  el consel ler 
d’Esquerra Republ icana, el tema que és un monument que és molt 
vis itat.  Nosaltres un dels temes d’acord que hem fet ha sigut que hi ha 
el compromís que el temple no accepti més vis itants d els que té ara. I 
aquest és un dels temes importants que afecta més l ’entorn.  

L’altre és que part ic ipem amb els veïns. Ara properament hi haurà un 
Consel l de Barri de la Sagrada Famíl ia, el 18 de desembre, a les set, a 
l ’Escola Tabor, i  tractarem aquest tema com a monogràf ic com a consel l 
de barr i.   

I  l ’a ltre punt que a mi em xoca una mica , perquè no és el mateix, no sé 
si en el mandat anterior, amb el Trias, no era el mateix plantejament. A 
mi em xoca una mica aquest canvi,  i ,  bé, això suposo que n’haurem  de 
parlar bastant, perquè s’havia proposat un concurs internacional per 
obrir la façana i,  clar, ara és contradictori amb el que comenta. De totes 
maneres, jo crec que sí que aquest tema l ’haurem d’acabar plantejar. I  
l ’haurem d’acabar plantejant d’una fo rma consensuada i  transversal.  El 
que sí que és important és que, amb aquesta l l icència, hem arribat a 
l ’acord que continuarem amb aquest tema i cont inuarem par lant.  



Per tant, nosaltres l ’hem entès com un primer pas de comunicació i  
d’acord primer per pode r-ne fer un segon acord. I  aquí sempre, 
evidentment, tenint present –molt present–  els veïns. I ,  en aquest sentit ,  
per nosaltres és essencial que el tema central és el manteniment d’un 
tope  de vis itants.         

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Doncs, els dos punts entenc que tothom que ha votat ha votat els dos 
punts, no? (Pausa.)  Per tant, quedaríem informats favorablement. (Veus 
de fons.)  No ha votat el segon punt. Doncs...  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

El segon punt el votem desfavorablement, en principi.  Sí,  nosaltres 
votem desfavorablement.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

. . .amb els vots favorables de tots els grups, el  vot  en contra de la CUP i 
l ’abstenció del PSC .  

I  el segon punt quedaria, efect ivament, doncs, també informat 
favorablement. En aquest cas, també amb el vot en contra del Part it  
Popular, el vot en contra de la CUP i l ’abstenció del Part it  Social ista.  

Passar íem al proper punt de l ’ordre del dia, entraríem ja a la part 
d’ impuls i control,  a les proposicions i declaracions de grup.  

En aquest cas, tractaríem la pr imera proposició, que la presenta el Grup 
Municipal Demòcrata, conjuntament amb la proposició que p resenta el 
Grup de Ciutadans. Per tant, hi hauran les dos pr imeres intervencions 
per part dels grups proposants, que disposen de cinc minuts cada grup, 
i la resta de grups per fer expl icació del vot t indran tres minuts.  

Per tant, té la paraula el consel ler  Rodríguez.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Bé, nosaltres presentem aquesta proposició, que és una mica calaix de 
sastre –és veritat– ,  però ho fem així amb una intenció molt clara. 
Primer, esbossaré els quatre punts que porta.  

El pr imer punt és recuperar la connectivitat en bus entre el CAP Manso i  
l ’Hospital  Sagrat Cor, amb l ’ i t inerar i que seguia abans l ’ant ic bus del 
41. 

El segon punt és dedicat a la ronda Universitat,  en el qual demanem 
una sèrie de coses, que és que es ret i r i la marquesina d’una parada de 
bus que hi ha a la cantonada de Ronda amb Balmes, que era on parava 



el 66, que ara no té servei,  perquè el 66 ja no passa per al là, i que la 
ut i l i tzen els busos interurbans per fer -hi una parada més que s’afegeix a 
totes les que ja hi ha. Però també demanem que aquí, a ronda 
Universitat,  s’hi posin agents cívics que controlin les cues i  els temps 
d’estada, que s’aturin els motors. Demanem que la Guàrdia Urbana 
mult i els que incompleixen l ’horar i de càrrega i descàrrega a la ronda 
Universitat,  etcètera. Una sèr ie de coses, no?  

Després demanem... Perdó, perquè abans jo t inc la sensació que ha 
passat sense pena ni glòr ia i per mi és bastant sorprenent el tema que 
he explicat de la ronda Sant Antoni,  que es va anunciar un projec te 
estupend i resulta que ara el que farem és desmuntar les carpes, fer 
una encimentadeta sobre la l losa del mercat, que no es ret irarà, ho 
pintarem de colors i posarem uns arbres amb jardineres. I  això no és la 
Ringstrasse d’Àustr ia, eh? Però, bé.  

I  el ma teix dic per al carrer Girona, que s’ha anat posposant al l larg del 
mandat d’una manera inexplicable. Cada plenari vostès ens diuen que 
sí, que sí,  que ja ve la pacif icació del carrer Girona. Però, escolt i,  
desembre del 18, i aquí estem, eh?  

I,  f inalment, la D30, que també ens omplim la boca aquests dies que la 
xarxa de bus està acabada. Doncs, mir i,  mentre no es solucioni el tema 
de la Diagonal amb un autobús d’alta capacitat i  elèctr ic que uneixi les 
places de Francesc Macià i  Glòr ies, doncs, no estarà co mpleta la xarxa 
i  no serà l ’ef ic ient que haur ia de ser.  

I  tot això per què ho posem junt en una proposició? Doncs, perquè per 
nosaltres és el ref lex d’al lò que dèiem a l ’ in ic i,  i  és la falta de voluntat  
d’aquest Distr icte d’atendre i de cuidar els veïns. I  per mi el paradigma 
de tots aquests punts, si  n’he de tr iar  un, que l ’he de tr iar perquè no 
t inc tot el temps del món, és ronda Universitat.  

Ronda Universitat cada vegada que ho portem aquí,  ens diuen: «Bé, 
això és la General itat.  Escolt i,  això és la Gene ralitat.» Val, d’acord, és 
la General itat.  Ja ho sé que està en converses amb la Generalitat,  però,  
en l ’entremig, mentre aquests veïns pateixen la situació, hi  ha tot de 
coses que l ’Ajuntament pot fer. I  això, perdonin, no és la Generalitat qui 
ha de treure aquesta marquesina d’autobús que està buida. No és la 
General itat,  són vostès. I  vostès poden posar agents cívics,  i la Urbana 
pot anar a multar a qui incompleix l ’horar i  de càrrega i descàrrega.  

I ,  per tant, el que vol aquesta proposició de conjunt és  posar de rel leu 
això i demanar- los que, d’aquí al  f inal de mandat, totes aquestes coses 
que, en efecte, estan a la seva mà, doncs, les facin. I  no té més.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Rodríguez.  

Té ara la paraula, pel Grup de Ciutadans, la consellera Jiménez de 
Parga. 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  



Bueno, nuestra proposición se centra más en lo que es la red ortogonal, 
pero, bueno, compart imos el espír itu con la p ropuesta que acaba de 
defender nuestro compañero del PDeCAT . 

Teniendo en cuenta que la implantación y la ideación de dicha red 
ortogonal, que empezó a implantarse hace siete años –ha durado siete 
años la implantación– ,  era, por supuesto, mejorar el transpo rte públ ico 
de nuestra ciudad y a pesar de que ya sabemos que cualquier cambio 
necesita un t iempo de acl imatación por parte de los usuarios, pues 
creemos que, de todas formas, la red todavía t iene muchas cosas que 
hay que mejorar, muchísimas.  

Entonces, nuestra proposición es que los técnicos y los responsables 
polít icos de este Distr ito estén abiertos a las modif icaciones de las 
l íneas de autobús que no cubran las necesidades de los vecinos y que 
sí estaban cubiertas anteriormente, como es el caso de la l í nea 41; que 
se modif iquen las paradas que sea necesar io, se cambien algunos 
trayectos, en f in, tal como se ha hecho con ocho l íneas durante el 
proceso de implantación oyendo a los vecinos y sus demandas, siempre 
que sean fundadas, por supuesto ; que se mejore la f recuencia de los 
autobuses, que es uno de los objet ivos de esta red, pero que yo, que 
soy usuar ia de autobús, doy fe de que es malís ima, y que, en el caso de 
ser necesar io para satisfacer las necesidades, se implanten buses de 
barrio en aquellos si t ios en que se crea conveniente.  

Sabemos que en todos los distr itos hay quejas por parte de los vecinos 
de que la red no cubre muchas de las necesidades que antes se 
cubrían. Entonces, aunque esté terminada, creo que hay que modif icar la 
y creo que hay estar  abiertos a los cambios que sean necesarios.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Doncs, moltes gràcies, consellera.  

Ara té la paraula.. .  A veure, m’he perdut, eh?, aviso. (Veus de fons.)  
Exacte, el  Joan Ramon Riera. (Veus de fons.)  Ah, perdó, sí,  que hi han 
paraules demanades.  

Bé, aquí tenim, per al pr imer punt, la paraula del senyor Màrius 
Armengou, de la plataforma «SOS Ronda Universitat», que ara l i  cediré 
la paraula. Després,  en el segon punt, eh? , en el punt que presenta el 
Grup de Ciutadans, tenim quatre paraules demanades de la mateixa 
entitat.  Jo no els cediré la paraula a les quatre persones. Llavors, hi ha 
un temps de dos minuts per als ciutadans, jo els puc oferir  cinc minuts 
de temps, que vostès poden... ,  una sola persona o dos persones, s ’ho 
parteixen. Però, en tot cas, t indran un total de cinc minuts.  

Per tant, en primer l loc, té la paraula el senyor Màrius Armengou.  Dos 
minuts. Gràcies.  

Sr. Màrius Armengou (plataforma «SOS Ronda Universitat»): 

Bé, bona nit .  Moltes gràcies. Gràcies al Grup del PDeCAT per haver 
presentat  un altre prec del nostre problema. A mi venir tan sovint em 



sembla ja una mica El dia de la marmota ,  però és que el problema, 
diguem-ne, s i teníem una tassa, ara en tenim dues de brou. És a dir,  fa 
dos anys i mig vam començar les converses, de la mà d’Esquerra 
Republicana, vam començar a par lar en reunions tècniques, teníem 
cinquanta-una l ínia d’autobusos entre les interurbanes i  les urbanes. El 
mes de juny ens en vam suprimir una, això va ser una gran notíc ia, una 
de cinquanta. Però resulta que ara ens en venen com deu o quinze més, 
perquè ara ens venen ja els creueristes, els discrecionals, tot t ipus, a 
les parada abandonada del 66.  

A més a més, tenim un problema molt greu: a les nits ara s’ha posat de 
moda que les cafeteries i tots els locals de restauració descarreguen 
mercader ies des de les dot ze f ins a quarts de tres, amb la qual cosa els 
traspalés van per damunt de la vorera amb un xivarr i immens, i l ’únic 
que hi guanya és el de la farmàcia que es ven l ’Orf idal a preu d’oferta, 
perquè la gent no pot dormir.  

És a dir,  demanem gestos. Hem t ingut  reunions amb el senyor Magrinyà. 
Però, vull dir,  a veure, ja sabem que és un problema heretat,  però si  
veiéssim algun gest veuríem, doncs, que hi han ganes de solucionar -ho, 
el que deia el conseller Rodríguez. És a dir,  perquè hi ha una part del 
veïnat que ja s’ha comprat les armil les grogues perquè sap que, si no, 
no hi ha una altra solució.  

Moltes gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies a vostè.  

Doncs, per la plataforma «Salvem el 41», qui intervindrà? Jo t inc aquí 
demanat la senyora Montserrat Gisbert,  la senyora Anna Simó, l a 
senyora Glòr ia Ferré i el senyor Jordi Gómez.  

Senyora Glòria Ferré, t indrà, doncs, dos minuts i mig, si ha de parlar 
algú més, o par larà vostè sola? 

Sra. Glòria Ferré (plataforma «Salvem el 41»):  

No, després ho farà.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Per tant, dos minuts i mig per a vostè i dos minuts i mig per a la 
companya. 

Sra. Glòria Ferré (plataforma «Salvem el 41»):  

Bona nit  a tothom. Tornem a estar aquí per la l lu ita de poder salvar el 
recorregut del nostre est imat i mai obl idat i necessari bus 41. Com 
podeu veure, no hem defall i t ,  s i  és el que vostès esperen. A aquestes 
alçades no venim a demanar, s inó a exigir de nou la posada en marxa 
del servei.  El dia 26 de jul iol d’enguany, ja els vàrem l l iurar un mapa de 



les necessitats del barr i.  Creiem que han t ingut prou temps per estudiar -
lo. La plataforma estem aquí per recol l ir  el resultat.  

Volem una data real,  no aproximada, ja que el temps corre a favor de 
vostès i sí en contra nostra. La campanya electoral i  les eleccions són a 
la cantonada. Així mateix, va quedar demostrat el dia 26 de novembre a 
la reunió que vostès van convocar amb la plataforma, les veïnes i veïn s 
afectats pel desaparegut bus. A la sala Montserrat Ol ivel la,  amb quasi 
dos-centes cinquanta persones, el senyor Magrinyà i  el senyor Nicolau 
en són test imonis dels fets i del poder de convocatòr ia que té la 
plataforma. La gent del barr i que hi van assist ir  ja estan disposats a 
passar a l ’acció, i ben segur que aquest cop en serem molt més .  Per 
tant, no podem esperar dos mesos. Volem una resposta af irmativa ja.  

I ,  per últ im, sí,  rect if icar no vol dir f racassar, s inó saviesa. Si tenen 
vostès en compte tot pel que Barcelona està molt enfadada, no serà 
perquè no ho han fet prou bé?  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, senyora Ferré.  

Ara, vostè? (Pausa.)   

Sra. ## (plataforma «Salvem el 41»):  

Bona tarda a tothom. Primer de tot,  voldria aprof itar per donar les 
gràcies a tots els grups municipals que ens van recolzar al prec 
presentat  pel Grup Municipal Demòcrata al plenar i de l ’Ajuntament de 
Barcelona el passat 23 de novembre, molt especialment a la r egidora 
Francina Vi la per defensar - lo ben alt  i  ben clar. Més clar no es podia 
dir.  Les nostres pet ic ions i les dels companys de l ’H10 i 54 van ser 
escoltades i,  per sort nostra, van ser votades amb unanimitat per tots 
els grups.  

Després, en estar al là, realment ens va agradar veure la senyora Colau 
de l luny, i això m’agradaria si el senyor Pisarello l i  pogués transmetre.  
Ens fem ressò de paraules d’el la,  perquè és cert que també és molt 
activa en Twitter, i el la sempre diu que la força de Barcelona és la s eva 
gent i l i  agrada molt la gent compromesa i que per conèixer les 
preocupacions dels veïns i veïnes és imprescindible escoltar - los.  
Nosaltres, des de la plataforma, ens preguntem: senyora Colau, portem 
set mesos trebal lant per recuperar la l ínia i l ’ i t in erar i del bus 41 i encara 
que hem demanat en dues ocasions que ens rebi,  no ens ha rebut ni ens 
ha donat cap resposta. Ja, a aquestes alçades, no ens serveixen més 
endarrer iments ni més excuses per part  seu ni del seu Govern. Si us 
plau, volem una resposta ja, una reunió amb vostè i amb la senyora 
Mercedes Vidal,  presidenta de TMB, que l ’altre dia al plenari va parlar, 
però realment les seves paraules no porten enlloc.  

I ,  per acabar, també fer -nos ressò de les paraules a Twitter de la 
presidenta d’aquest Distr icte; l ’altre dia va posar ,  envers el plenar i de 
Sant Mart í,  que un plenar i d ’ajuntament on hi han moltes pancartes és 
que les coses no van bé i que el Govern ho està fent malament. Vostè 



estava l ’altre dia a plaça Sant Jaume, al plenari de l ’Ajuntament ,  i  va 
veure que estava ple de les nostres pancartes i les dels companys de 
les Corts. Si us plau, des d’aquest Distr icte i com a presidenta, des de 
la plataforma l i demanem que ens escolt i i  que això pugui portar a bon 
port,  perquè, després de set mesos t reballant, creiem que ens ho 
mereixem. 

Gràcies i bones festes a tothom.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, molt bé, moltes gràcies.  

I  ara sí que ja passaríem el torn als grups municipals. Té la paraula el 
consel ler Joan Ramon Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

Des del Grup Social ista votarem a favor  de la proposta de Ciudadanos 
referent a la l ínia 41 i farem una abstenció a la del Grup Demòcrata. I  
explico per què.  

Nosaltres som defensors de la xarxa ortogonal, però també hem de ser 
conscients i  ser cr ít ics del que està passant ara a la ciutat.  Si la xarxa 
ortogonal funcionés de veritat,  baixaria l ’acc idental itat;  les f reqüències 
de pas serien entre tres i c inc minuts, i no entre quinze i vint - i-dos; els 
patinets no ser ia un mit jà de transport competit iu, ni els monocicles ni 
aquestes coses que corren per les voreres, i,  en def init iva, tota la 
mobil itat estar ia notablement més ordenada, ser ia més sostenible i ser ia 
ef icient. Quina és la diferència entre el que vam dibuixar,  no ho sé, 
igual ara fa deu anys i el que ha passat? Doncs, una manca de servei.  

Li ho vaig expl icar a l ’anterior regidor,  el senyor Ardanuy, que el l va 
desplegar la infraestructura, i jo l i  cr i t icava, arran de les retal lades –
arran de les retal lades– ,  no ha omplert la infraestructura de servei,  eh? 
Les f reqüències de pas no són les que haurien de ser i desvirtuen la 
intermodalitat,  desvirtuen el canvi d’un autobús a l ’altre .  I  això és el que 
fa que els veïns avui,  doncs, reclamin la xarxa anter ior, reclamin, a 
l ’Eixample, el  41 ;  a les Cort,  el no sé quant ; a un altre l loc, el 92. Estan 
reclamant perquè el servei en si,  eh?, no està dotat.  Tenim la 
inf raestructura, però no s’ha dotat,  perquè la se nyora Colau no va 
revert ir  la retal lada del 2012-13, si no m’equivoco. Vul l  dir,  es va 
retal lar el servei i mai –mai, mai–  es va dotar del servei que requeria. I  
la solució no passa per autobusos de gran capacitat.  D’aquí ve una mica 
l ’abstenció al PDeCAT.   

La solució no passa per una D30, no? I,  en aquest cas concret, jo crec,  
tampoc passa per un tramvia per la Diagonal, eh? La solució, en tot cas,  
passa per posar més autobusos, potser més petits, però que passin més 
sovint.  La solució potser passa per no anar aparcant, deixant per mil lor 
vida els busos de barri,  eh? La solució passa per un altre paquet de 



mesures que nosaltres creiem que s’haurien de posar sobre la taula i 
que el Govern no està posant sobre la taula.  

I ,  com que la proposició del PDeCAT era  una mica –el l mateix ho ha dit–  
de calaix de sastre,  sí que voldr ia fer esment que hi ha una cosa que 
compart im i que nosaltres, mentre vam estar al  Govern, vam posar f i l  a 
l ’agul la. Vul l dir,  recordo que ens va costar Déu i ajut aconseguir una 
reunió entre la Mercedes Vidal i els veïns afectats per la ronda 
Universitat,  pel tema dels autobusos. Al f inal la vam aconseguir.  I  el que 
la Mercedes Vidal va informar els veïns va ser que s’estava fent un pla 
de mobil itat que aquel l est iu estaria a punt i que es faria públ ic i tal.  Bé, 
la ver itat,  jo no sé, com que la cosa es va acabar.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Riera.. .  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

. . .no sé si la Mercedes Vidal va arr ibar a f er arr ibar aquell pla.. .    

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Riera.. .  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

. . .als veïns o no, eh? Però, en qualsevol cas –no, ja acabo– ,  dir que...  

Presidenta del Consell  del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Sí, ha d’acabar –ha d’acabar. És que se l i ha acabat el temps. Gràcies.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

. . .compart im la reivindicació de la ronda Universitat  i que realment 
requereix solucions.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té la paraula el consel ler Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gracias, señora presidenta.  

Hoy el Grupo Demócrata nos presenta una inic iat iva que t iene como eje 
de contenido la movi l idad del distr ito.  Son propuestas que han ido 
apareciendo a lo largo del mandato y que hemos defendido en este 
grupo, como la solución al 41 o la pacif icación del carrer  Girona. Lo 



sorprendente es que, si anal izamos estos cuatro temas, nos damos 
cuenta de que los problemas importantes que afectan directamente a 
cientos o incluso miles de personas, y algun os de el los son 
fundamentales, como mejorar la conect ividad entre Francesc Macià y 
las Glor ias.. .  Sin embargo, vemos como el Gobierno se ha dedicado a 
prior izar los carr i les bic i y dejaba de banda los verdaderos problemas 
de los ciudadanos.  

Respecto al pr imer punto, ya lo hemos dicho antes, incapacidad del 
Gobierno para defender ante TMB a los vecinos. Respe cto a la ronda 
Universidad, uno de los problemas más sangrantes pero evidentes de 
nuestro mandato, sin resultado alguno. La mít ica pacif icación del carrer  
Girona ha pasado de ser un objet ivo pr ior itario a un anteproyecto que 
heredará el próximo Gobierno municipal,  con los problemas que el lo 
conlleva. Y, f inalmente, la conect ividad entre Glor ias y Francesc Macià, 
que se lo resumiré en una frase: un tranvía que el Gobierno quería, 
pero que no tenía dinero ni para pagarlo.    

En cuanto a la proposición de Ciudadanos, nosotros ha sido un tema en 
el que nos hemos implicado desde el principio. Un tema en el que los 
vecinos ya de pr imeras obtuvieron mil ,  dos mil f irmas, que van ya por 
seis mil f irmas, en el que el Gobierno ha dado –yo ya les avisé– ,  ha ido 
dando, pues, una patada hacia delante y dejando un poco que los 
problemas, pues, empeoraran o casi se pudrieran.  

En este caso, ustedes son part idarios siempre de hacer procesos 
part ic ipativos, en mult itud de temas. Normalmente en los procesos 
part ic ipativos suelen haber cuatro, c inco, veinte personas como mucho, 
y les resulta bastante fácil  sacarlos adelante. El otro día,  en la reunión 
del 41,  había doscientas cincuenta  personas, doscientas cincuenta que 
no habían sido ni convocadas una a una, se habían enterado por que 
estas personas han hecho una plataforma, han hecho un trabajo de 
colgar carteles en el barr io y porque la gente en el barr io está 
preocupada. No les han dado una solución hasta ahora.  Ellos han 
propuesto soluciones y ustedes, por ahora, han sido – lo voy a decir de 
una manera blanda–  poco receptivos.  

Doscientas cincuenta personas, la próxima reunión probablemente sean 
más. Eso es más proceso part ic ipat ivo que todos los que han hecho 
ustedes, como me he referido en el informe del regidor a los procesos 
part ic ipativos que, muchas veces, no l levan a ninguna parte, porque, 
además, la mayoría de veces son gente que son de su cuerda  y ya 
sabemos todos a que conclusiones van a l legar, porque son sus 
conclusiones.    

Vamos a votar a favor y yo les emplazo a hablar con la plataforma, no a 
hablar de aquí a dos meses, s ino hablar enseguida y solucionar el 
problema en esta legislatura, no dejar que el problema pase a la 
siguiente.  

Gracias.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  



Moltes gràcies, consel ler.  

Ara té la paraula la consel lera Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Una pregunta, no sabia si  es pot demanar.. .  Sé que el Roger ha 
d’arr ibar d’aquí a poc, aquest és un tema que implica sobretot els barr is 
que porta la CUP Esquerra de l ’Eixample, que sabeu que estem dividits 
en dos nucl is. I  crec que ser ia mil lor  que ho pogués respondre ell.  
Llavors, és preguntar si es podria passar la seva intervenció més tard, 
si no, ho faig jo i ja està, eh?  

Presidenta del Consel l  del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Són dos punts, jo, s incerament, s i vol ens esperem...  Acabem el torn, i  
si ha arr ibat el consel ler, ho fa el l i ,  s i no, potser mil lor que ho faci. . .  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Sí, s i jo ho puc fer sense problema. Però si podem esperar, jo l i  ho 
agrair ia.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Jo l i  agrair ia,  quasi,  que, s i ho pot fer, ho faci vostè,  i  anem enllest int.  
Gràcies.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Val. Bé, nosaltres,  respecte a aquestes dues proposicions, estem 
d’acord a recuperar el recorregut del bus, el recorregut del 41, de ret irar 
la parada del 66. Estem d’acord també amb les intervencions en 
l ’ incompliment dels horar is de les càrregues i descàrregues.  

Respecte a les pacif icacions, especialment del carrer Girona, això ho 
havíem par lat en altres plenar is, ens sembla molt bé que es puguin 
recuperar espais per als veïns, no?, sobretot en detr iment del vehicle 
privat,  que és una altra de les mesures que segurament faltar ia donar - l i  
una mica més d’èmfasi,  però creiem que aquesta pacif icació també pot 
comportar una el it i tzació de la zona, una gentr if icació de la zona, un 
augment dels l loguers de la zona. I  això, evidentment, ens preocupa 
perquè, com hem dit ,  no volem marxar a viure a altres barr is perquè ens 
agrada viure on hem crescut.  

Creiem que s’ha de tenir aquest punt de les pacif icacions molt en 
compte i no creiem que es t ingui gaire en compte.  

Tot i així,  des de l ’Eixample Esquerre, amb el conjunt de les propostes 
que es feien,  havien decidit  fer un vot a favor. Així que aquest és el que 
trasl ladem. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  



Molt bé, moltes gràcies, consel lera Serra.  

Té la paraula el consel ler Vi ladot, per Esquerra Republ icana.  

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Bé, des d’Esquerra donarem suport a totes dues preposicions. Com és 
sabut, Esquerra dona suport a la implantació de l a xarxa ortogonal 
d’autobús, principalment perquè se suposa que havia de ser una 
infraestructura que millorés l ’accessibi l i tat dels ciutadans i les 
ciutadanes, mil lorés el transport públ ic en general i,  per tant, fes una 
ciutat més sostenible en el sent it  que la gent pogués ut i l i tzar aquest 
servei.   

Llàst ima, doncs,  que aquest servei no est igui funcionant com ser ia 
desit jable. De fet,  considerem que l ’anàl is i que ha fet el company Riera 
és bastant encertada: les f reqüències de pas no són les que serien 
desi t jables perquè la xarxa t ingués l ’ús ciutadà que se l i pressuposava 
quan es va dissenyar. I ,  per tant, creiem que el temps d’adaptació 
d’aquesta infraestructura.. .  Estem en aquest moment d’adaptació, hem 
de ser receptius a les propostes que arr ibin de la c iutadania, sobretot 
quan aquesta ciutadania s’organitza són capaços de recol l ir  sis mil 
signatures, i que, en qualsevol cas i des dels despatxos, quan passen a 
la real itat,  no?, quan passen del plànol a la real itat,  hem de tenir 
aquesta f lexibil i tat de buscar solucions. Una de les solucions possibles, 
i  no dic que sigui la que s’hagi d’ implantar, però ser ia estudiar. . .  La vam 
proposar nosaltres al plenar i del jul iol,  que era la de fer un bus de barr i 
que unís els principals equipaments, que sembla ser, donc s, que són el 
que preocupa major i tàriament a la població del barr i de l ’Esquerra i al 
barri  de Sant Antoni.  En aquest cas, sembla ser que els centres mèdics 
i els mercats serien uns dels punts neuràlgics de comunicació que 
queden desafavorits en la nova implantació i que seria interessant 
estudiar de connectar, doncs, amb un bus de barri i  fent una var iació 
del recorregut.  

En qualsevol cas, els tècnics sí que aquí poden incidir més, però que 
s’haurien d’estudiar solucions alternat ives, tenint en compte la q uantitat  
de gent afectada.  

Pel que fa a «SOS Ronda», també és ben sabut el nostre recolzament 
absolut a les reivindicacions d’aquesta plataforma, que queden ben 
recol l ides a la proposició que presenteu. I ,  bé, també s’ha dit ,  però 
creiem que, més enl là de planif icació estratègica a l larg termini ,  a curt 
termini hauríem de veure alguna cosa tangible. Algunes de les 
reivindicacions d’aquesta proposició són perfectament executables amb 
pocs mesos de termini.  Per tant, sí que aquí demanaríem que es fes 
alguna intervenció.  

I  pel que fa a Girona i ronda Sant Antoni,  bé, trobem que és una 
l làst ima que s’hagin reprogramat aquestes inversions. Sembla que hi 
havia un consens suf icient al voltant  d’això perquè es fes abans 
d’acabar el mandat, es veiés la l lum en alguna  de les dues coses, i ara 



no tenim clar quin és l ’horitzó i,  bé,  n’haurem de seguir par lant i  
insist int en el proper mandat.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Vi ladot.  

Té la paraula, per Barcelona en Comú, el conseller Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí. En primer l loc, est ic molt d’acord amb el comentari que ha fet el 
senyor Riera. És a dir,  el tema de desinversió que es va fer en el 
mandat anterior ens ha costat molt car, eh? I nosaltres estem t irant  
endavant la xarxa ortogonal, però amb aquest sobrecost que ha 
representat la desinversió que van fer en aquell  temps. I  té tota la raó 
en el tema de la f reqüència.  

Jo l i  vull donar tota la raó al senyor Armengou i té raó i ho hem de fer 
mil lor i  estem trebal lant  en això i  esperem poder tenir aviat  resposta a 
les demandes que feia. I  em sap greu perquè té raó. I , en aquest sentit ,  
ho hem de mil lorar.  

En el cas dels veïns que reivindiquen a l ’Esquerra de l ’Eixample, 
nosaltres, contràriament al que ha dit ,  vam tenir una reunió, vam 
preparar l ’espai del centre de gent gran per poder fer la reunió, de comú 
acord, i ens vam organitzar per organitzar aquest acte.  Tenen raó 
també, i nosaltres els donem la raó. Nosaltres ja, arr an d’aquesta 
reunió, tenim clar que farem una modif icació de parades , properament, 
eh?, per aproximar.  I  l ’altra és estudiar les diferents alternatives que 
vostès havien plantejat i que s’estan estudiant. I ,  per tant, en aquesta 
l ín ia estem trebal lant i esperem...  I  que no es doni. . . ,  perquè per 
nosaltres és contraproduent, com més aviat puguem fer una acció, la 
farem. Ara, nosaltres hem fet el  procés de tancar el procés de fer tota la 
xarxa ortogonal, que l ’hem tancat el 26 de novembre, i ara ja estem 
trebal lant en aquest tema, eh?, que és el punt, i que a les parades 
farem modif icació, d’acord? I l ’a ltre és el tema de les l ínies.  

I  el que sí que vol ia dir és que a mi em fa gràcia, perquè igual que en 
l ’habitatge tenim el problema amb els autobusos. Mir i,  e l  problema dels 
autobusos, fa vint anys que no es resol el tema de les parades dels 
interurbans. En aquest Govern hem enfrontat aquest tema. Hem fet un 
estudi i l i  hem presentat al senyor Cubil lo de la Direcció General de 
Transport Públ ic, i el l. . . ,  estem a l’espera de la seva resposta. I  això ho 
hem fet de comú acord amb Esquerra Republicana, i esperem que el 
senyor Damià Calvet doni prioritat,  perquè aquest tema de la Ronda es 
resoldrà el dia que la Generalitat prengui la iniciat iva. La pi lota està a la 
seva teulada. I  sense això no podrem resoldre la ronda Universitat.  Així 
que aprof ito l ’avinentesa per entrar fort en aquest tema. Perquè és, en 
aquest moment, una altra vegada, un tema que depenem de la 
General itat.  

Presidenta del Consell del Districte de l ’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  



Moltes gràcies.  

Doncs, ara t indr ien la paraula els grups proposants. El consel ler Joan 
Rodríguez; l i  queden dos minuts , trenta segons.  

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Bé, moltes gràcies.  Jo voldr ia començar agraint als veïns les seves 
intervencions i,  pr incipalment, el seu bon to. Jo crec que el Govern 
haur ia d’estar sat isfet i content que les reivindicacions que es porten en 
aquest plenar i es port in sempre amb aquest to tan posit iu i  construct iu, 
crec jo, perquè és el mínim que poden fer a l ’hora de reivindicar el que 
reivindiquen. Per tant .. . ,  i  lamentar una mica que se’ ls hagi escurçat el  
temps del qual disposaven, i més que re que si aquest és el cr iter i,  
doncs, espero que ho sigui també en el fut ur.  

I ,  entrant ja en matèria més de la «propo» en si,  agrair els suports que 
se’ns han donat, s’han dit  diverses coses. Jo, pel que fa al que ha dit  la 
consel lera Serra del carrer Girona, dir - l i  que est ic d’acord, és ver itat,  no 
va quedar recol l i t  en la «propo» quan la vam redactar. Però jo penso, i 
crec que el nostre grup ho defensa així,  que no podem permetre’ns un 
nou Enric Granados. És a dir,  s i anem a pacif icar el carrer Girona, hem 
de pensar en els usos que hi ha d’haver al là abans de fer la pacif icac ió. 
Però això no treu que això ja s’hagués pogut fer en tot aquest temps 
que porten de mandat.  

Agrair al senyor Magrinyà que reconegui i  que doni la raó als veïns, 
però, c lar, diguéssim que de bones intencions l ’ infern és ple. I  una mica 
la raó ja els la donem tots, però és vostè qui té la responsabil itat de 
solucionar el tema. El senyor Damià Calvet està a Ferrocarri ls de la 
General itat,  però igualment l i  t ransmetrem, com ja ho hem fet. . .  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

El senyor Damià Calvet és consel ler de...      

Sr. Joan Rodríguez i Portell  (GMPDeCAT):  

Transmetrem a qui haguem de transmetre el seu neguit,  com ja ho hem 
fet també, com es pot imaginar. Però a la «propo» el que dèiem és que 
vostès també fessin tot al lò que pot estar en les seves mans. Nosaltres 
ja ho intentem fer i  fem el que està a les nostres. Vostès facin el que 
està a les seves, perquè, al f inal,  tenim la sensació que, com que a 
ronda Universitat només viuen cent veïns, doncs, «mira, aquests ja es 
cansaran», no? Doncs, no, no es cansen. I ,  per tant, aquí estem.  

I  m’agradaria, per acabar, que em contestés a una pregunta, és: en el 
plenar i del passat.. . ,  l ’últ im plenari a Casa Gran, es va aprovar per 
unanimitat que es constituir ia un grup de trebal l.  A mi m’agradaria saber 
en quina data es pensa constituir aquest grup. I , d’altra banda, s’ha dit :  
«Hi haurà un compromís de moure parades.» «De moure parades», què 
vol dir? Moure-les en el l larg del recorregu t  que ja s’ha fet o moure - les 
a l ’ant ic recorregut del 41, que és el que al f inal demanem.  



Per tant, aquestes dues preguntes molt concretes sí que l i agrair ia que 
me les contestés.  

Moltes gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Tr ini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, senyor Rodríguez.  

I  ara els queda...  Algun grup vol. . .  Em falta el sent it  del vot de 
Barcelona en Comú.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Nosaltres ens abst indrem en la proposta de PDeCAT o de Grup 
Demòcrata i votarem a favor de la proposta de Ciutadans.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Doncs...  (Veus de fons.)  Paloma, com a proposant.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Gracias, pres identa.  

Bueno, agradezco el soporte y  creo que hay que oír a estos vecinos. 
Creo que las señoras que han hablado, vamos, lo han hecho con toda 
corrección y con toda educación . No pidan ustedes que lo hagan t ipo 
f rancés, como hemos visto en la televis ión t odos estos días. O sea, 
t ienen seis mil f irmas, solo falta que se les t iren a la cal le y pongan a 
quemar todo lo quemable para que les hagan caso. Yo creo que, en f in, 
teniendo en cuenta las f irmas que han recogido y teniendo en cuenta 
que ustedes siempre están hablando de part ic ipación y tal,  deben 
hacer les caso. Y yo creo que se puede, hablando se ent iende la gente y 
todo – todo, todo–  se puede solucionar.  

Espero, simplemente, que la proposición que ha sido aprobada l legue a 
término, no como tant ís imas otras que han sido aprobadas en este 
Pleno y que ahí han quedado.  

Muchas gracias.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies.  

Així,  doncs, quedar ia la proposició que ens ha presentat el Grup 
Municipal Demòcrata.. .  S’aprovaria.. .  (Veus de fons.)   

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Si quedava temps per contestar alguna...  



Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra .  Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Vint segons et queden.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Val, doncs, vint segons.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, molt bé, vint segons.  (Pausa.)  

Molt bé. Sí, sí. . .  Al senyor Muñoz no l i queda temps. (Veus de fons.)  No, 
no l i queda temps. (Veus de fons.)  Bé, perquè, doncs, mir i,  vostè ho ha 
fet tan bé que ha clavat el temps, però no l i queda temps.  

(Veus de fons.)  Sí, sí,  pregunti,  c inc segons, sí.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Solament una pregunta per al Govern: arr ibarà la l ínia 41 a plaça 
Catalunya, o hi haurà alguna l ínia que hi pugui arr ibar, encara que no 
sigui la 41? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, senyor Muñoz.  

Molt bé. Li queda temps – i  ara sí que ha arr ibat–  al senyor Bujons, s i 
vol. . .  Li queda un minut trenta segons.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Eh, be...  (Rial les.)   

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

No. La consel lera Serra, doncs.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Volia parlar de la reunió del bus 41 de l ’Esquerra de l ’Eixample de fa 
poc, però no, ja parlaré en algun moment o més tard.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Al conseller Vi ladot l i  queden quinze segons.  

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 



Sí, aclar ir  que nosaltres com a part it ,  com a Esquerra Republ icana, no 
vam anar de mutu acord a parlar amb la General itat;  nosaltres vam fer 
de mit jancers amb la plataforma perquè vostès sí que ho fessin, i que 
ho tornaríem a fer encantats, però que, com a part it ,  no vam part ic ipar 
d’aquesta expedició.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. T rini 
Capdevila i  Burniol:  

Bé, l i  queden trenta segons al consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Però la primera és que sí que la Janet Sanz es va reunir a la General itat 
arran d’aquest acord. Segona, que en principi nosaltres modif icar em la 
xarxa ortogonal i l ’adaptarem, i estudiem aquestes adaptacions, però no 
estem parlant del 41. El que sí que podem fer és que hi han dos l ínies 
que fan una vert ical i una hor itzontal,  54,  59, que les podríem apropar, i 
és una mica aquesta l ínia en la qual trebal lem, eh? I,  l lavors, això 
donar ia resposta al 41. I ,  per tant, estem en aquesta l ínia.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

Ara sí,  doncs, que quedar ia la proposició que ha presentat el Grup 
Municipal Demòcrata aprovada amb el vot  favorable de tots els grups i 
l ’abstenció del PSC i l ’abstenció de Barcelona en Comú.  

I  la presentada per Ciutadans queda aprovada per unanimitat,  amb els 
vots favorables de tots  els grups municipals.  

Per tant, ara ja passaríem a la proposició que presenta el Grup 
d’Esquerra Republ icana. Té la paraula el consel ler portaveu.  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Bé, avui presentem una proposició que teníem al t inter, Esquerra 
Republicana, des de fa molt de temps. Quan, des d’Esquerra 
Republicana, doncs, anem a altres centres cívics del voltant del 
distr icte, com poden ser La Sedeta o poden ser el Parc Sandaru, a Sant 
Mart í.  Doncs, bé, quan entrem, veiem que hi ha espais relacionals amb 
servei de cafeteria,  de bar, etcètera, on es reuneix la gent, que em 
semblen interessants i que, en el cas de l ’Eixample, doncs,  
històr icament, s’ha escoll i t  prescindir d’aquest t ipus d’espais, no?, tant 
en el que són els ateneus com el que són els centres cívics.  

Llavors, sabem que en el cas del nou Ateneu de Poblet s ’està estudiant 
de fer, i,  per tant, la proposta ja té sentit ,  no?, que s’està estudiant que 
es faci.  Però nosalt res el que demanem és que, en un futur, quan e s 
planif iqui o es plantegi,  doncs, reformar o fer nous centres cívics o 
ateneus, es t ingui en compte aquests espais relacionals amb servei de 
cafeteria o de bar perquè es mil lor i el que és la dinamització d’aquests 



espais i el sent it  que tenen per als barr is,  no? Un d’aquests espais 
podr ia ser, doncs, molt út i l  com a punt de trobada, diguéssim, que els 
veïns i veïnes per trobar -s’hi o per anar al centre cívic no necessit in fer 
una reserva de sala amb cinc mesos d’antelació, o amb dos mesos 
d’antelació, s inó  que sàpiguen que és un l loc amb preus públ ics, no?, 
una infraestructura, un equipament públic on es poden trobar i  que, a 
més a més, s’ofereixen una sèr ie de serveis, no?, i probablement 
apropar ia un altre t ipus de públ ic i  eixamplar ia la base  – ja que està de 
moda això d’eixamplar la base–  del que és la part ic ipació del nombre de 
veïns i veïnes dels centres cívics o dels ateneus que anem obrint a 
l ’Eixample.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Cuscó.  

Té la paraula el consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

A veure, nosaltres votarem en contra, clarament en contra d’aquesta 
proposició. Tot i que reconeixem que, en el cas de l ’Eixample, c al fer 
una ref lexió al voltant del model de centres cívics. Ara bé, i de fet avui 
nosaltres també portem un prec que fa referència als centres cívics, 
però amb una or ientació radicalment diferent, que és més usos 
culturals, més promoció cultural i tar if ica ció pública cultural.   

Creiem que la manera, diguem-ne, d’eixamplar la base, agafant -me a 
les paraules del portaveu d’Esquerra Republicana, és incrementar 
l ’oferta cultural i  la diversif icació dels usos cultural s que puguem tenir .  
Evidentment que apostar per la promoció de l ’hostaleria, doncs, mira, és 
una aposta que molts altres fan. Però,  en tot cas, jo dir ia, això és 
aquel les coses que ajuden quan l ’equipament està en cris i,  quan 
necessites.. . ,  quan l ’equipament no està dinamitzat, quan no hi va 
ningú, és quan necessites del bar, per dir -ho així,  perquè s’ompli de 
gent i,  l lavors, fas la promoció cultural.   

Però és que no és el cas al nostre distr icte. El cas al nostre distr icte 
més aviat és contrar i.  El cas del nostre distr icte és que hi ha un ús molt  
intensiu dels centres cívics. I  segurament el que hem de fer és una 
aposta,  si  em permeteu, de qualitat,  que és el que nosaltres portem avui 
en el prec, eh? Vul l dir,  començar a pensar a fer neteja d’algunes de les 
coses que es fan, si se’m permet dir,  eh? ,  que si teràpies alternatives, 
que si programació neurol ingüíst ica, que si no sé què, i començar a 
pensar en promoció cultural i en usos cultural s, en promoció cultural del 
mateix centre i que altres programadors puguin anar al là a fer 
programació cultura l.  

Nosaltres creiem que el futur dels centres cívics a l ’Eixample passa per 
la cultura i no per l ’hostaler ia. Que hi hagi l locs, barr is, diguem -ne, 



d’altres àmbits de la ciutat que necessit in del bar per dinamitzar la seva 
promoció cultural,  a mi em sembla  molt  legít im i em sembla bé. Però, 
sortosament, no és el cas de l ’Eixample.  

I  és per això que votarem en contra de la proposta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té la paraula el consel ler Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta.  

Doncs, a nosaltres,  en principi,  ens sembla bé que pugui haver un 
servei de bar cafeteria. El que passa, que ens hem quedat una miqueta 
entre Pinto y Valdemoro  en aquesta proposició. «L’Eixample acorda 
estudiar poder oferir  serveis de bar cafeteria. » Nosalt res el que 
voldríem és que s’estudiés si el nivell  de sorol l serà bo o no serà bo per 
als veïns,  per exemple;  que quan es faci,  s i es fa o no es fa, es faci 
amb un concurs públ ic i que sigui transparent per donar - lo a la mil lor 
opció. No veiem en aquesta proposició d’acord que es digui cap cosa 
d’això.  

Per això, nosaltres ens abst indríem, de primeres.  

(Pausa.)  

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs):  

Gràcies, senyora pres identa.  

El nostre vot serà a favor, de manera contundent. Creiem que una molt  
bona manera de començar a dinamitzar l ’espai cultural és, en els l locs 
on no hi ha bar restaurant, que comenci a haver -n’hi.  Crec que s’ha 
d’entendre aquest bar o aquest servei d e bar com un espai relacional a 
part ir  del qual comencen a dotar -se i a relacionar-se i  a crear sinergies 
que permeten t irar endavant aquesta manca d’espais a l ’Eixample.  

El que sí que volíem era saber si al consel ler Cuscó l i consta o té 
alguna informació de per què a l ’Eixample hi ha aquesta manca de bars 
a tots els centres cívics, a tall d’exemple.   

Gràcies, senyora presidenta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, senyor Sánchez.  

Té la paraula el consel ler Bu jons, de la CUP. 

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  



Serà la consellera Serra, també.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, mir i,  aquí t inc posat un altre nom. Per això l ’he cridat , al  
senyor.. .  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Sí, perquè ho hem parlat ara, a últ ima hora, perdona.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé, molt bé. Consellera Serra, doncs.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

A nosaltres ens sembla molt interessant que es pugui estudiar això. 
Creiem que és imprescindible que hi hagi espais de socialització que no 
impliquin obligatòr iament el consum, que és el que passa en la resta 
dels espais de social it zació, que són els bars regentats per empreses 
privades o per part iculars.  

Creiem que, a més a més, normalment, els preus són molt més ajustats, 
són uns preus molt  més populars dels que podem trobar en altres 
establiments. Sí que t indríem més dubtes, o ens agradaria debatre 
sobre quin ser ia el model de gestió d’aquests bars cafeteria, igual que 
els models de gestió de tots els equipaments en general.   

Però, en tot cas, com que es planteja simplement aquest estudi,  ens 
sembla que és posit iu i hi votarem a f avor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Serra.  

Té la paraula, pel Grup Municipal Demòcrata, el consel ler Cerri l lo.  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Estem a favor de la proposició d’Esquerra sobre estudiar poder oferir 
serveis de bar cafeteria als centres cívics o ateneus per aconseguir 
nous espais que ajudin a dinamitzar els equipaments del nostre 
distr icte. Però creiem que seria oportú que exist ís un únic criter i  a la 
ciutat per tal d’ implementar aquesta mesura.  

Per tant, votarem favorablement.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  



Moltes gràcies, consel ler.  

Barcelona en Comú, qui hi intervé? (Pausa.)  Doncs, consel lera, té la 
paraula.  

Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

Hola, bona tarda. Gràcies, presidenta.  

Bé, una mica també sobre el que deia el consel ler Riera, el tema dels 
centres cívics estan molt consol idats, hi ha una manca d’espais 
d’equipaments públ ics  al distr icte i  sobretot també hi ha una 
programació i un ús molt intensiu d’aquests equipaments, pel que fa a 
centres cívics.  Aleshores, de moment, els centres cívics nosaltres 
considerem que no seria un espai on calgui una dinamització específ ica 
en aquest cas. Però sí que hi ha altres espais, com, per exemple, 
ateneus, com bé mencionava el consel ler Cuscó, el tema de l ’Ateneu del 
Poblet ,  on s’està estudiant poder incorporar aquest t ipus d’espais 
relacionals. I  també en altres espais, com podria ser, per exemple, la 
Casa Groga, on també, per al col· lect iu jove, sol ser necessari espais 
relacionals, més enllà dels bars i restaurants, per exemple, s inó que es 
puguin ut i l i tzar com a espais relacionals d’ús col· lect iu i per fer altres 
t ipus d’act ivitats.  

(Veus de fons.)  

Votaríem a favor de poder fer aquest estudi,  però,  en tot cas, pensem 
que en el cas dels centres cívics està bastant c lar  que, en aquest 
moment, no és necessari.  

(Pausa l larga.)  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

Primer de tot,  agrair  els vots af irmatius. Sobre el model, jo penso que 
és interessant que es plantegi un model de gestió que no només sigui,  
doncs, d’una empresa, sinó que pot ser autogestionat, com hi ha alguns 
espais de la ciutat.   

Sobre la pregunta de Ciutadans sobre per què no n’hi ha, 
tradicionalment, s i  no t inc entès malament, s ’ha considerat que 
l ’Eixample ja té aquesta oferta de bar i que, per tant, el mateix centre 
cívic ja no el necessita. Però sí que és ver itat que això...  És a dir,  a 
vegades no és tant  el servei com que l ’espai. . .  Bé, ara no hi és el 
senyor Riera, l i  anava a contestar. Doncs, que tenir un espai relacional 
que no sigui exclusiu d’una act ivitat  sempre dels pocs que tenen la sort,  
diguéssim, d’apuntar -se a una act ivitat,  s inó que s igui un l loc, el centre 
cívic o l ’ateneu o el que sigui,  diguéssim, que es pugui compart ir  amb 
moltes de les act ivitats i probablement amb algunes de les que 
considera el mateix consel ler Riera.  

I ,  per tant, per això jo deia «estudiar»,  doncs, perquè, a mesura que 
anem tenint més equipaments i anem avançant, es pot tenir en compte, 
atès el model d’èxit  que hi ha en altres distr ictes, que considero que és 
interessant de poder importar.  



Bé, bàsicament això.  Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Cuscó.  

Ara té la paraula el consel ler Muñoz, per a un segon torn, si la vol. . .  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Bé, no he estat interpel· lat,  però el que els demanaria quan facin alguna 
proposta de proposició, alguna proposició, és que fossin una miqueta 
més al gra o no tan generalistes. Perquè jo m’he quedat una miqueta 
com fred, no acabava d’entendre - la. I  és.. .  No t inc cap problema, pot  
haver-hi,  en alguns casos, igual problemes de sor ol l  per als veïns i  
potser no seria recomanable, en uns altres casos, sí.  I  per això ens hem 
abstingut.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula el consel ler Sánchez.  

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs):  

Sí,  molt  ràpid. Posem-nos-hi i  tenim una ocasió d’or  amb l ’Ateneu de la 
Sagrada Famíl ia per donar i faci l i tar  la l l icència o una mena de... ,  no em 
surt la paraula. Comencem amb aquest espai de la Sagrada Famíl ia 
perquè pugui t irar endavant i faci l i tem-li  les coses al nou Ateneu de la 
Sagrada Famíl ia.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller Sánchez.  

Ara té la paraula la consel lera Serra. (Pausa.)  

No, no ut i l i tzarà el seu temps.  

El consel ler Cerri l lo.. .  (Pausa.)  Tampoc. 

La consel lera Marcian? 

Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

Bé, també aprof ito per dir que, en cas dels centres cívics, tenim la.. . ,  
quasi tots els centres cívics tenen espa is relacionals d’espai públ ic, per 
sort,  i  aquests espais, doncs, també s’estan dinamitzant molt,  que 
podr ia ser aquest espai relacional del qual parleu. I  sí que en els 
models de casal de barri,  que potser, que són nous, a més a més, sí 



que potser aquest servei servir ia per .. . ,  sobretot en el tema de la gestió, 
pensem que és el més important i que estem apostant molt per la gestió 
comunitària. I ,  en aquests casos, sí que podria servir,  en el cas 
d’equipaments nous, per generar aquests nous espais relaciona ls,  i  és 
el que s’està fent en els equipament en els quals es pot. Perquè hi ha 
equipaments que estan molt atapeïts de serveis i que, de moment, no 
s’està podent preveure tenir un espai per a un bar. Però en els espais 
que sí que es pot, doncs, sí que ho p reveurem, com en el cas aquest de 
la Sagrada Famíl ia, que s’està estudiant.  

I  ja està.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Doncs, la proposició que avui ens ha presentat Esquerra Republicana 
quedaria.. .  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

Una pregunta: el grup proposant, tanca?  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Tanca si l i  queda temps...  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

Sí? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, tanca.  

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 

Bé, només aclar ir  que, en el cas del sorol l,  com que se suposa que el 
mateix Ajuntament –abans m’ho he deixat, eh?–  ser ia qui se’n fes 
càrrec, t indria certa.. . ,  far ia r iure que el mateix Ajuntament no 
s’autocontrolés el seu mateix soroll,  no? Vull dir que jo donava per fet 
que l ’Ajuntament seria un bon, diguéssim, controlador de si mateix a 
l ’hora de crear soroll  en un centre cívic, a través del bar,  igual que 
s’han fet moltes mesures en el cas de Transformadors per no fer soroll,  
no?, f ins i tot en bucs d’assaig ,  si no t inc entès malament.  

I ,  bé, veurem com va el cas de l ’Ateneu del Poblet,  i  s i és,  doncs, un 
èxit ,  se m’haurà de donar més la raó; i s i no, doncs, ho deixarem tal 
com està.  

Gràcies.   



Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Cuscó.  

L’explicació que l i ha donat el conseller  Cus có, consel ler Muñoz, l i  fa 
canviar el sent it  del vot o es cont inua abstenint com havia manifestat?  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

No, perquè és el tema del concurs, també. I  tampoc el senti t  del nostre 
vot.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’E ixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. D’acord, d’acord.     

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

. . .és determinant.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé.  

Doncs, ara sí,  dèiem que la proposició  que ens presentava avui el Grup 
d’Esquerra Republ icana queda aprovada amb els vots favorables de tots 
els grups municipals, el vot en contra del PSC i l ’abstenció del Part it  
Popular.  

Ara passaríem a la proposició que ens presenta el Grup Municipal de la 
CUP. Té la paraula, ara sí el consel ler? (Pausa.)  Molt bé.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Bé, és una proposició sobre la ronda Sant Antoni.  Dir que, bé,  he arr ibat  
tard perquè va haver -hi un canvi de Ple, per feina no el tenia previst i 
no m’he pogut  organitzar abans. En algun moment, m’agradaria saber 
quins eren els plannings  d’agenda de demà del regidor. I  dir -vos que a 
les Corts crec que a dia d’avui encara s’estan baral lant a trobar data del 
proper plenari,  que aquí va semblar impossible poder mou re el Ple a la 
setmana següent i els de les Corts .. . ,  doncs, hi ha algun tema de com 
es l legeixen les normatives, que es poden llegir de manera diferent per 
fer els canvis.  

Dit  això, la proposició que anava de la ronda de Sant Antoni.  Des de la 
CUP pensàvem, doncs, que ara era el moment, amb el desmantel lament 
de l ’ant ic mercat s’ha obert un procés que, en aquest cas, ens pot anar 
bé que sigui provisional i que s’al largui un temps d’adequació de 
«peatonalització» provisional mentre es fa la proposta que est à prevista 
del Govern per al proper mandat. No vaig anar al darrer Consel l de 
Barri,  però, si vaig entendre bé, entenc que serà un anyet en transició,  
que pot estar aquest procés provisional,  amb el qual,  doncs, seguirem 
mantenint una ronda Sant Antoni sense vehicle privat.  



La proposta de la CUP és: en tots aquests anys que s’han al largat les 
reformes del mercat , una de les coses posit ives que ha t ingut és que 
hem aconseguit mantenir una ronda Sant Antoni,  que és una cruïl la 
complicada per transports públics o per altres coses, sense vehicles, 
tota una part.  Per tant, ha fet canviar molts hàbits de conducció dels 
voltants de les rondes que perimetren Ciutat Vel la. I  enteníem, doncs, i  
n’hem estat parlant  aquest Ple, doncs, de preocupacions dels veïns i  
veïnes, que se sumen diverses coses a tenir en compte, no?  

Un problema endèmic, en el cas del barr i de Sant Antoni,  a places, a 
zones obertes i a espais verds, com n’hem estat par lant  en altres 
moments al barr i.  Unes dades de contaminació que deixen el distr ict e 
de l ’Eixample en unes pit jors condicions. I ,  per tant, i una pràct ica que 
havien fet,  que era el més complicat, que era aturar temporalment la 
presència, doncs, dels cotxes per aquel ls carrers de la Ronda. I  ara es 
donava una oportunitat per poder haver canviat els hàbits i convert ir  la 
ronda Sant Antoni en una gran rambla verda, m’atreveixo a dir.  

Des de la CUP és la postura que tenim. Per tant, ja al seu moment, en 
el programa electoral,  veiem que podia ser una oportunitat.  És cert que 
el Govern tenia una altra postura, que era mantenir. . . ,  tornar al cotxe 
privat, tornar tan sols dos carr i ls, un per cada sent it ,  i  també un de 
càrrega –no en sé el nom exacte, però un de càrrega– ,  que entenc que 
és de serveis, que es pot just if icar per la part,  doncs, de C iutat Vel la, 
per carrers més complicats. Però entenem que aquest procés que hi 
haurà transitor i i  provisional s ’hagi vist com una oportunitat  i,  tot i que 
s’ha fet un procés part ic ipat iu amb les entitats principals, entenem que 
els comerciants,  i  en el cas  dels Comuns us haureu trobat molt sovint 
amb el cas de les super il les, on la sensació que acaben fent els 
comerciants és «si hi ha cotxes, t inc més comerç i,  per tant, vul l el  
vehicle privat». També és cert que, des d’un altre punt de vista, dels 
veïns i veïnes, entenem que no crec que tot el veïnat de Sant Antoni 
sigui conscient del que acabarà tornant a passar en el cas de la Ronda i 
el que s’hi projecta.  

Per tant, aquesta proposta era plantejar un procés, sense aprior ismes, 
on est iguin previstes totes les opcions,  inclús que no torni a passar -hi 
vehicle més endavant, i tenir aquest debat internament amb els veïns i 
veïnes i que el que en surt i s igui vinculant.  

Aprof ito, havent vist el cas del bus 41, que he arr ibat tard, aquests 
processos com més oberts,  transparents i informats i clars per a tothom, 
mil lor,  mil lor  es tenen, no? Perquè, al f inal. . .  És cert,  s ’ha parlat amb 
les tres, quatre grans, cinc entitats o federacions d’entitats més 
importants de Sant Antoni,  que, per tant, apleguen molta gent, però  un 
procés part icipatiu d’una cosa tan troncal l ’hem de poder, jo crec, a 
vegades, haver fet més obert i no dir que ja s’han fet dos o tres 
sessions, que hi hauran part ic ipat quaranta, vuitanta o dos -centes 
persones...  I  ens juguem un debat de...  Tenim un temps per aprof itar,  
doncs, aquest debat.  

Per tant, la proposta simplement planteja això, eh?, decidir 
conjuntament amb el veïnat el futur de la Ronda, que la proposta pugui 
incorporar, doncs, que no tornin a haver -hi els cotxes, també pot haver -



hi la proposta que està en ment des del Govern, i que es desenvolupi el  
procés part ic ipat iu en els termes que es podr ia o voldr ia fer.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies, conseller.  

I  ara té la paraula el consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

A veure, molt ràpid,  vull dir,  donat l ’ incompliment del Govern, digues - l i  
incompliment, digues-l i reprogramació, digues-l i retal lada, doncs, 
aprof itar el temps no ens  sembla malament. I  aprof itar el  temps per 
ampliar el diàleg de com ha de ser la ronda Sant Antoni no ens sembla 
gens malament.  

Per tant, faríem un vot favorable a la proposició de la CUP.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

El consel ler Muñoz.. .  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta.  

Nosotros podríamos estar lejanamente de acuerdo con la proposición, 
pero con la CUP siempre hay cuest iones que nos obli gan a votar en 
contra.  

En primer lugar, propone un proceso part ic ipat ivo en el que pretende 
que los ciudadanos…, para que no el i jan una opción determinada. ¿Qué 
t ipo de proceso es ese en el que se niega a los vecinos la posibi l idad 
de escoger? ¿Han de escoger entre las alternativas que a ustedes les 
interesan negando otras posibi l idades? ¿No consideran a los 
ciudadanos plenamente preparados para tomar sus propias decisiones? 
En nuestra opinión, los ciudadanos han de poder elegir lo que quiera n.  

Y, en segundo lugar, el proceso part icipativo no puede ser vinculante ya 
que el Reglamento de part ic ipación ciudadana señala que estos 
procesos no pueden ser vinculantes.  

Por eso, votamos en contra.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Muñoz.  



Per Ciutadans, la consellera Jiménez de Parga.  

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

A nosotros la proposición nos parece bien –nos parece bien– ,  pero, 
claro, es la palabra esa la que lo ha fast idiado todo: vinculante .  Eso no 
puede ser vinculante porque va en contra del Reglamento de 
part ic ipación ciudadana.  

Si no fuera por eso, hubiéramos  votado a favor. Como pone eso, nos 
abstenemos.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Té la paraula la consel lera del Grup Municipal d’Esquerra, la consellera 
Rafí.  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Nosaltres estem d’acord  que, tal com està previst,  s ’el imini un carr i l  de 
circulació i es mantingui només un carr i l  per sent it ,  ja que en un 
distr icte tan contaminat com l ’Eixample les mesures per reduir la 
contaminació han de ser prior itàries.  

Per tant, no ens oposem al retorn del vehicle pr ivat,  sempre que es 
redueixi respecte a com estava anter iorment a les obres.  

L’Eixample necessita urgentment reduir la contaminació tant atmosfèrica 
com acústica i,  en un barri amb tan pocs espais verds com Sant Antoni,  
s’ha de transformar la Ronda en un nou eix més pacif icat on els 
vianants, les bic ic letes i el transport públ ic guanyin protagonisme en 
detr iment del vehicle pr ivat.  A més, com més espai t inguin els veïns i 
veïnes per passejar i més es pacif iqui  l ’entorn, més benef ic iat es veurà 
el comerç de proximitat,  que a causa de la instal· lació de les carpes 
aquests anys s’ha vist,  bé, passar per dif icultats.  

I  després, per descomptat, que en aquest procés part ic ipat iu han 
d’ intervenir comerciants, ent itats i veïns i veïnes que, de manera 
conjunta, puguin decidir quin futur volen per a la Ronda i de manera que 
totes les idees siguin vinculants.  I  s i al f inal ells decideixen que el 
vehicle pr ivat,  doncs, no ha de tornar, doncs,  creiem que s’hauria de 
complir la seva voluntat.  

I ,  per tant, el nostre vot és favorable.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Pel Grup Municipal Demòcrata, té la paraula el consel ler Soldevil la.  



Sr. Josep Lluis Soldevilla i  Cabau (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Nosaltres també votarem favorablement, perquè aquesta proposta el 
que planteja simplement és que es posi sobre la taula l ’opció que els 
cotxes no hi c irculin, no que sigui l ’única opció a estudiar. Per tant, 
doncs, no em sembla malament debatre això.  

I ,  en segon l loc, també ho aprof ito per preguntar al Govern que ens 
expliqui,  clar, abans ja no han respost.. .  El render  aquest és un projecte 
que ja es va presentar, es va pac tar amb els veïns, es va redactar i es 
va l ic itar.  En quin estat està aquest projecte? I per què s’ha substituït  
amb una adequació provisional de la l losa?  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies a vostè, consel ler.  

Té la paraula, per Barcelona en Comú, el conseller  Corbel la.  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  Nosaltres també votarem favorablement aquesta 
proposició. De fet,  es va expl icar en l ’anterior Consel l de Barri de Sant 
Antoni,  que era dimarts, i també ho ha recordat ara el regidor en el seu 
informe...  Aquest procés part ic ipatiu sobre la Ronda començarà el mes 
de gener, i es farà, òbviament, amb Sant Antoni i amb Raval. Sí que es 
van fer unes sessions també amb els dos barr is fa uns mesos per 
trebal lar la pr imera proposta que hi havia. Eren sessions digues -l i  
part ic ipades, però no és un procés part icipatiu tal com entenem ara.  

Tal com entenem ara és replicant la metodologia que s’ha fet servir en 
el procés de super i l la, que, s i l ’heu seguit,  és trebal lant amb un grup 
impulsor, que bàsicament està format d’un mapa d’actors clau de la 
zona, comerciants, veïns, però si hi ha de ser un AMPA, perquè allà hi 
ha una escola, s igui un col· lect iu de joves perquè hi té un espl ai,  el que 
sigui.  Llavors, aquest grup impulsor és el que fa d’enl laç entre el veïnat 
i  comerciants i els tècnics que van fent un treball conjunt amb els 
membres d’aquest grup impulsor, al l larg del desenvolupament del 
projecte. És a dir,  el disseny del projecte es fa conjuntament part int 
d’unes pr imeres propostes que baixa l ’equip tècnic, que són les 
propostes que ja hem estat trebal lant f ins ara, es van af inant tots els 
detal ls amb aquests actors que hi ha en el grup impulsor. I ,  l lavors, la 
proposta f ina l  només s’aprova quan l ’aprovem tots els membres del grup 
impulsor.  

En aquest sentit ,  la vinculació  dels resultats és bastant inherent a la 
pròpia metodologia.  És a dir,  el trebal l  es va fent en paral· lel  i  no a 
futur. No és com un procés part icipatiu com el del mercat, per exemple, 
que vam fer ,  que al là sí que va sort ir  una expressió d’una voluntat  o un 
desig del barr i a futur. En canvi,  en el de superi l la, que hem seguit 



aquesta metodologia, el trebal l es fa tan en paral· lel que va fent, doncs, 
això, que el disseny es trebal l i  mentre es va desenvolupant i no queda 
aprovat f ins que tots els membres del grup impulsor l ’aproven.  

A més a més de tot això, aprof ito per informar, que es va expl icar en el 
Consel l de Barri,  en el grup impulsor s ’hi fa aquesta feina i,  a més a 
més, s’hi afegiran unes sessions específ iques amb col· lect ius 
especialment involucrats en l ’àmbit urbaníst ic que es treball i ,  una 
sessió oberta al veïnat on el grup impulsor expl ica la proposta 
acordada, el seguiment que es fa a xarxes per afavor ir  el  tema de 
transparència, de traçabil i tat del procés i  també propostes que no hagin 
de ser presencials i  una últ ima sessió de retorn amb la presentació de 
la proposta en els consells de barr i de tots dos distr ictes.  

Això és com està plantejat f ins ara . Llavors.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler, hauria d’anar acabant, se l i  ha acabat el temps.  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Votem a favor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’E ixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, moltes gràcies.  

Al grup proposant l i  queden trenta segons.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Bé, voteu a favor, està molt bé, Eduard, però...  És a dir,  responent al 
que deia el PP, la nostra proposta és inclusiva, dona el punt de vista 
que tenim nosaltres, però dona la possibil i tat que hi hagi més propostes 
a tenir en compte. En tot cas, aquí ve el dubte, és a dir,  el Govern està 
anunciant des de fa setmanes o mesos, ho deia el Magrinyà, com serà 
després. Per tant, no és un procés per tocar una palmera o un test,  és 
per poder-lo.. .  Entenc que el que és bo per a la ronda Sant Antoni és 
que exist ís la possibi l i tat a obrir de tot  i a tenir el debat de deixar - lo 
completament pacif icat.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler.. .  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Sí? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  



Se l i ha acabat el temps.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Val.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies.  

Per a un segon torn d’ intervencions, consel ler Riera.. .  (Pausa.)  No. 

El consel ler Muñoz.. .   

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Jo voldr ia l legir l ’ar t icle 22 del Reglament de part ic ipació ciutadana ,  
l ’art ic le 23: «La aprobación del proceso part ic ipat ivo corresponde a la 
alcaldía», i l ’art ic le 22 «les f inalitats del procés poden ser.. . ,  fer el 
diagnòst ic d’una determinada situació com a base per antic ipar,  
buscar.. .»; el  punt 2: «El resultat del procés de part icipació no afecta 
les facultats decisòries dels òrgans de govern de l ’Ajuntament. Sin 
embargo, el acuerdo de convocator ia debe expl ic itar cómo apl icará los 
resultados, la material ización  efect iva de los procesos part icipativos no 
puede provocar el efecto de impedir que los procedimientos 
administrat ivos se resuelvan expresamente dentro de su plazo y no se 
pueden convocar procesos part icipativos que l imiten o restr injan los 
derechos y las l ibertades fundamentales de la sección primera del 
capítulo 2», etcétera.  

El Reglamento de part ic ipación expresamente  dice que los procesos 
part ic ipativos no pueden ser vinculantes y que es a la alcaldía a quien 
pertenece esa facultad. Yo creo que este pu nto va en contra de,  
digamos…  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Muñoz…  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

…de la democracia dentro de esta sala y que nos hemos dado entre 
todos.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Se l i ha acabat el temps, conseller, moltes gràcies.  

Consel lera Jiménez de Parga, vol afegir alguna cosa? (Pausa.)  No. 

A la consel lera Rafí l i  queden trenta segons, si vol afegir alguna c osa. 
(Pausa.)  No.  



I  al consel ler Soldevil la l i  queda també temps, si vol afegir alguna cosa.  

Sr. Josep Lluis Soldevilla i  Cabau (GMPDeCAT):  

Sí, s i us plau.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Li queda un minut i mig.  

Sr. Josep Lluis Soldevilla i  Cabau (GMPDeCAT):  

De debò, no he entès res, i això que part icipem del grup de t reball i  tot,  
però, conseller Corbel la, ha esgotat el temps i no m’ha respost sobre el 
tema que l i  he preguntat, que és que aquí hi ha un p rojecte que es va 
redactar i treure a l icitació.  

I ,  clar, no cal fer molt exercic i de Google per començar a veure que des 
de l ’any 2017, des del juny, que ja s’estan començant a fer t itulars: «La 
ronda Sant Antoni serà completament remodelada entre el 201 8-2019», 
«La ronda Sant Antoni guanyarà espai per als vianants i les bic is ». Ha 
parlat que es van fer unes sessions prèvies. Perquè, c lar,  potser els 
mit jans no van entendre-ho bé. Anem a la web de l ’ajuntament, al 
mateix Gabinet de Premsa, el març d’aques t  any: «Sessió informativa 
sobre la reforma de la ronda de Sant Antoni», «Sessió de treball sobre 
la renovació de la ronda Sant Antoni» .  Com a mínim se n’han fet quatre. 
I  aquest render  que els hem ensenyat és que és un projecte que es va 
l icitar la seva redacció per 140.000 euros. El 13 de juny s’obre el 
termini perquè les empreses constructores presentin la seva oferta per 
real itzar els treballs de la reforma tan anunciada, que començar ia al 
setembre, un cop desmuntades les carpes, i s’al largaria f ins al maig, la 
primera fase, des d’Urgell f ins a Floridablanca.  

I  el més divert it  és que tres dies abans que s’acabi el termini per 
presentar les ofertes, anul· lació de l ’expedient. Mot iu: «Altres.» No es 
dona cap expl icació.  Retal lada, reprogramació, no ho sé,  la qüestió és 
que als veïns de la ronda Sant Antoni . . . ,  sembla una miqueta la 
pel· l ícula de Bienvenido, Mister Marshal l .  Vostès han vingut.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler.. .  

Sr. Josep Lluis Soldevilla i  Cabau (GMPDeCAT):  

Acabo ja.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Acabi, que se l i ha acabat el temps.  

Sr. Josep Lluis Soldevilla i  Cabau (GMPDeCAT):  



I  després de deu anys, els condemnen dos anys m és encara de tema 
provisional.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Bé, tots els grups han esgotat el temps, el grup proposant també.  

Per tant, la proposició que avui ens pr esenta la CUP queda aprovada 
amb els vots favorables de tots els grups, el vot contrar i del Part it 
Popular i l ’abstenció de Ciutadans.  

Passaríem ara a la proposició que ens presenta el Part it  Popular. Té la 
paraula el conseller Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta.  

Atesa l ’adquisició per part de l ’Ajuntament de Barcelona de la f inca del 
carrer Aragó, 317; atès que aquesta f inca disposa d’un local en els seus 
baixos; ateses les informacions sobre la possible cessió d’aquest espai 
a Barcelona Activa per dest inar - lo a un punt d’ informació laboral,  per 
això fem aquesta proposició: instar el  Govern del Distr icte a respectar 
els acords adoptats per aquest plenar i i,  específ icament, respecte a la 
cessió del local comercial de la f inca del carrer Aragó, 317, a favor 
d’entitats i associacions del barr i de la Dreta de l ’Eixample.  

Gràcies.  

(Pausa l larga.)  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, moltes gràcies, presidenta.  

Des del Grup Social ista votaríem a favor de la proposta. És evident qu e 
això és un tema que s’ha debatut en aquest plenar i i crec que va sort ir  
en una o dues propostes d’acord (veus de fons) ,  tres, aprovades, 
imagina’t ,  i  amb un sentit  molt determinat, diguem -ne, d’usos públics, de 
mixtura d’usos, etcètera. Vull dir,  amb la qual cosa jo no m’estendria 
més. 

Sí que voldria fer esment d’una cosa. Abans a la part informativa, crec 
que a la part de l ’ informe del regidor, la consel lera Serra,  de la CUP, ha 
tret el tema del local dels baixos d’Aragó, 317, parlant en termes 
d’exclusivitat per a un col· lect iu de joves que, f rancament,  desconec, 
vul l dir.  I  jo, sincerament, parlar, ut i l i tzar l ’adject iu exclusivitat ,  eh?, en 
termes d’ interès públ ic, em sembla nefast i em sembla absolutament 
contrari  a l ’ interès públ ic i a l ’ interès gener al i a l ’ interès de la 
ciutadania.  Que hi ha d’haver -hi espai per a joves? No en t inc cap mena 
de dubte, sí que hi ha d’haver -hi espai per a joves. Però, hi  ha d’haver -



hi usos exclusius per a uns joves determinats? No. Per mi és evident 
que no.  

L’Ajuntament de Barcelona i aquest Distr icte ha de ser capaç de crear 
una proposta que tothom s’hi sent i perfectament representat: veïns, 
joves, comerciants,  etcètera. I ,  sincerament, no és un problema tan 
complex perquè el Govern no sigui capaç de resoldre’ l.  Jo espero –
espero–  que el Govern en això posi una mica d’èmfasi i realment el 
resolgui.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Per Ciutadans, consel lera Jiménez de Parga. 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs):  

Sí, nosotros también vamos a apoyar  la proposición puesto que sal ieron 
una ser ie de acuerdos que ya se habían adoptado. En f in, creemos que, 
si no, estos plenos para qué sirven, s i los acuerdos que se adoptan aquí 
luego nadie hace caso de el los, pues es que no sé exactamente para 
qué sirve esto. De modo que lo apoyamos, como no puede ser de otra 
manera.  

Gracias.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, consellera.  

Per la CUP, consel lera Serra.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Sí, per respondre. Espais compart its amb moltes ent itats sovint 
dif iculten que aquestes ent itats puguin desenvolupar la seva act ivitat.  
Per això plantejava aquesta exclusivitat,  perq uè tant de bo hi haguessin 
prou espais perquè les diferents ent itats poguessin fer -ne ús quan 
t inguessin la necessitat de reunir -se i de fer-ne ús. 

A més, amb la quantitat de locals desocupats que hi ha al nostre 
distr icte, això també són espais d’exclusiv i tat de la pols, no? I no estem 
fent res ni ens estem queixant d’aquests espais que estan buits i no 
tenen cap ús. Em sembla bastant contradictor i.  

La proposició del PP posa de manifest,  doncs, la manca d’espais per 
poder desenvolupar les act ivitats d’enti tats i associacions, que creiem 
que és un cas greu i que s’ha de revert ir .  De tota manera, em sembla 
que és una inic iat iva oportunista, que busca fer un rentat de cara, que 
busca fer veure que el PP es preocupa per les entitats, quan sabem que 
no ho ha fet  mai, que justament si es preocupa per algú és pels bancs, 
a qui han rescatat amb diners públ ics. Bancs que, d’altra banda, estan 



contr ibuint a l ’especulació, estan contr ibuint a la manca d’espais per a 
entitats i associacions.  

Com que no volem donar suport a aquest rentat de cara, nosaltres ens 
abstindrem.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Serra.  

Té la paraula la consel lera Raf í.  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Bé, com s’ha dit  abans, es van aprovar tres propostes al plenar i del 
jul iol  demanant que aquest local fos destinat a entitats i  a associacions 
del barr i.  Nosaltres,  en concret, des d’Esquerra, vam demanar que una 
part d’aquest local es dest inés a l ’Associació de Comerciants Cor 
Eixample, amb l’object iu de mil lorar la dinamització comercial i social 
del barr i de la Dreta de l ’Eixample. L’aprovació d’aquestes tres 
proposicions va posar en evidència la necessitat que tenen les ent itats 
que formen part  del teixit  associat iu del barr i de disposar d’espais on 
poder desenvolupar la seva act ivitat en un espai a peu de carrer i obert 
als veïns i veïnes. I ,  en el cas d’Esquerra, tornaríem a insist ir  que part 
del local vagi dest inat a Cor Eixample, que compta amb cent vuitanta 
comerços associats i organitza act ivitats tan importants per al barr i com 
són la festa major, la Fira Modernista o la Setmana de la Salut.  

I  el nostre vot seria favorable.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Rafí.  

Ara té la paraula, pel Grup Municipal Demòcrata, la consel lera Pallejà.  

Sra. Isabel Pallejà i  Milà (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

El nostre vot també serà favorable. I ,  bé, el tema ja hauria d’estar 
resolt .  Per ampliar  una mica la informació que han donat ja els 
companys i la companya... ,  el company Riera i  la companya Raf í,  la 
ver itat és que es van presentar les tres proposicions, la del PP, la del 
PSC i la d’Esquerra Republicana, i les tres van ser aprovades. Per tant, 
quedava clara la voluntat de la majoria dels representants de la 
ciutadania d’aquest distr icte que el local haur ia de ser destinat a 
encabir ent itats i associacions del barr i  de la Dreta de l ’Eixample. Hi 
van intervenir,  s i  no recordo malament, doncs, l ’Associació Cor 
Eixample, també va intervenir l ’Associació de Veïns de la Dreta de 
l ’Eixample i també el casal de joves.  



Nosaltres també teníem una mica el sentit  que el local,  doncs, anés a 
parar a Cor Eixample, però, de tota manera, tot es les entitats, per 
suposat, hi tenen dret. De tota manera, no acabem d’entendre per què, 
malgrat la voluntat de les ent itats i la resolució del plenar i,  el  Govern 
encara continua sense rect if icar i sense donar resposta a les entitats.  
Jo crec que el Gove rn municipal del Distr icte té l ’obligació èt ica de 
respectar els acords adoptats en el plenari.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, consellera Pal lejà.  

Té la paraula la consel lera Méndez, per Barcelona en Comú.  

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

En pr imer l loc, nosaltres respectem els acords que es prenen en el 
plenar i.  I ,  en aquest cas i  sobre aquest local,  va n haver-hi tres 
proposicions aprovades i que hem estat trebal lant des que es van 
aprovar amb les mateixes entitats, que a més estan aquí presents i 
poden donar fe de la feina que s’ha anat fent.  

El que sí que jo recordar ia és que l ’assistència dels consel lers a les 
comissions de seguiment dels barr is és  important, perquè potser al là 
també s’assabentar ien del que treballem amb les ent itats, cosa que no 
ha succeït.  

En primer l loc, hem parlat amb les t res entitats del barr i que vam 
sol· l icitar  que vol ien aquest local per compart ir :  l ’Associació de Veïns 
de la Dreta de l ’Eixample, Cor Eixample i  el Casal La Dreixa. Totes tres 
entitats tenen el planell,  que se’ ls ha donat, del local.  Un local de 
vuitanta metres quadrats, del qual han vist que la possibi l i tat que dona 
és per tenir dos o tres despatxos pet its i una sala d’actes per fer 
reunions àmplies.  

Per una altra banda, a part de fer la faci l i tat del planel l i  veure de què 
va aquest local,  se’ ls ha demanat quina és la seva necessitat i totes 
el les han presentat  quin és l ’ús i l ’horari que voldrien fer en aque st 
local.  Aquest local no és d’exclusivitat ni  per a uns ni per a altres. És un 
local per a l ’ús veïnal de les entitats del barr i.  

Per una altra banda, aquí també estem veient que, durant trenta anys, 
en aquest barr i no hi ha hagut cap grup municipal que c omprés cap 
local a la Dreta de l ’Eixample, i ara, amb un local petitet de vuitanta 
metres, no resoldrem aquest tema. És per això que també estem 
trebal lant per recuperar més locals a la Dreta de l ’Eixample i estem 
trebal lant amb el local del tal ler Masriera per a possibles equipaments i 
locals.  



I ,  per últ im, dir -vos que també s’ha inic iat ja el procediment de l ic itació 
d’aquest local.  És a dir,  hem de fer tot un procés de contractació perquè 
s’ha d’adequar a tenir un espai dignif icat  per a l ’ús de les ent it ats. I  això 
signif ica mesos de fer tot el  procés de la l le i de contractació,  perquè, ho 
vulguem o no, tenim la necessitat de fer el mateix procés per a un local 
de vuitanta metres que per a un edif ici  com Transformadors o l ’Ateneu 
de la Sagrada Famíl ia.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera.. .  Molt bé, consellera, ha clavat, eh?, el temps, perfecte.  

Té ara la paraula el grup proposant , consel ler Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta.  

El sentit ,  què era, abstenció , en contra, a favor? No...  El sentit  del vot?  

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

Votarem a favor, eh?, que se m’ha obl idat .  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Le iba a decir «no se me vaya por los cerros de Úbeda», porque, 
cuando tengo yo algún careo con usted, siempre se me va por…, que si 
el señor Zayas no ha podido ir… El señor Pisarello a veces no puede ir 
a los consel ls de barri ,  y yo ent iendo que tenga la agenda a tope. Y es 
verdad, no se lo he dicho antes porque fuera por la cal le o pisara… Era 
un término para decir que en los consel ls de barri  es donde está la 
polít ica municipal,  más que…, y más en este distr ito. No tenía otra … El 
señor Zayas no pudo ir  a esa comissió de seguiment ,  pero lo que se 
habló en el la sobre Barcelona Act iva es lo que a nosotros nos daba 
miedo.  

Nosotros lo único que queremos con esta proposició  es que los 
acuerdos que se toman en esta sala se respeten, que, evidentemente, 
tengan ustedes el l iderazgo para defenderlos, como hemos comentado 
antes, y los otros temas son temas que se salen un poco de esto.  

Tomamos el acuerdo, ese acuerdo lo tenemos que cumplir.  

A la señora Serra le dir ía que nosotros, precisamente, estamos a favor 
de que se cumplan los acuerdos. Ustedes, en la proposición anterior, si 
no recuerdo mal, ponían…, y estaban en contra del Reglamento de 
part ic ipación ciudadana diciendo que, cuando hablaban del proceso , «el 
procés no sigui només part icipat iu i informatiu, s inó vinculant ». Eso está 
fuera de las normas. Nosotros no lo vamos a votar a favor. Nosotros 
aquí lo que queremos, porque lo hemos votado entre todos y es una 
decisión que hemos tomado entre todos, es que se respete.  Esa es la 
diferencia. Y lo de los bancos y lo demás, yo creo que sobra, en esta 
proposición.  



Gracias.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Muñoz.  

Si volen intervindre en un segon torn.. .  Té, el  conseller Riera, trenta 
segons. 

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Sí, molt ràpid, per contestar a la consel lera Serra. Una ent i tat que vol 
fer la seva act ivitat que es busqui el seu local,  no? Una entitat que es 
proposa fer una oferta a la ciutadania, amb vocació  de servi,  jo crec que 
l ’Ajuntament de Barcelona l ’ha d’ajudar.  Només és això. I  jo crec que 
això és molt bàsic i és fonamental que ho t inguem tots clar a l ’hora 
d’or ientar la polít ica d’equipaments d’aquest distr icte.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té la paraula, a veure a qui l i  queda temps, la consel lera Jiménez de 
Parga. (Pausa.)  No intervindrà.  

La consel lera Serra.. . ,  l i  queden trenta segons.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Sí. Com que a vegades em costa imaginar -me que hi hagin entitats que 
no t inguin una intervenció social o comunitàr ia, però, sí,  sí,  
evidentment, est ic d’acord amb... ,  o sigui,  entitats que tenen lucres 
privats, doncs, ho poden resoldre amb al tres maneres, tot i  que també 
estaria bé que alguna part s’ho ofertes.  

Això dels bancs sí que toca, perquè és el que evidencia les vostres 
contradiccions i que vingueu aquí a fer veure això, que us preocupen 
coses que en real itat no us preocupen. Perquè en  polít ica estatal no us 
preocupa, i vosaltres sou militants d’un part it  estatal. . .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera Serra, se l i  ha acabat el temps...  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

I ,  per tant, heu de respondre davant d’aquestes polít iques.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Serra.  



A la consel lera Rafí l i  queden trenta segons, també. (Pausa.)  No els 
farà servir.  

La consel lera Pal lejà.. .  

Sra. Isabel Pallejà i  Milà (GMPDeCAT):  

Sí, gràcies.  

Primer, donar la benvinguda, que m’he obl idat abans, a l ’ Imma Vergés. 
I ,  en el tema que ens ocupa, que, bé, m’alegro que el Govern hagi 
rect if icat,  perquè en el darrer plenar i,  b é, quan va sort ir  el tema de la 
proposició, semblava que ja est igués el local cedit  a Barcelona Act iva. I  
sembla que ara serà per a les entitats del barr i.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè.  

La consellera Méndez ha esgotat el temps. I  al grup proposant l i  queda 
temps, si en vol fer ús.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Señora Serra, a nosotros nos pueden gustar más o menos  los acuerdos 
que se tomen en esta sala, pero los respetamos. Siempre los hemos 
respetado. Lo suyo es una interpretación, puedo estar más o menos de 
acuerdo. Evidentemente, no estoy de acuerdo. Lo nuestro es un hecho 
objet ivo. Y nosotros, cuando hay algún acuerdo, hemos votado en 
contra, otros grupos han votado a favor, y lo respetamos y no vamos 
con interpretaciones. Y tampoco con su grupo. Y le digo una cosa, lo 
dije al principio de esta legislatura: nos gustaría votar alguna de sus 
proposiciones porque algunas son de sentido común, pero las l levan tan 
hasta el extremo que es que la mayoría no podemos votar las a favor. Y 
nos gustaría votar, porque en algunas t ienen ustedes parte de razón. Se 
lo digo con la mano en el corazón. Y lo dije al pr incipio al señor Bu jons, 
al tercer o cuarto o quinto plenar io se lo d ije. Si quiere t irar de 
hemeroteca, que lo mire.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Muñoz.  

Doncs, quedar ia la proposició que ens ha presentat el  Part it  Popular 
aprovada també amb els vots favorables de tots els grups, menys 
l ’abstenció de la CUP.  

I  passaríem a l ’últ ima proposició d’avui,  que la presenta el Grup 
Municipal del PSC. Té la paraula el conseller Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  



Sí,  presidenta, abans que em corri  el te mps, és que m’agradaria fer una 
esmena a la mateixa proposició perquè hi ha una errada, ara ho hem 
comentat amb el portaveu de Barcelona en Comú, i  és que l ’atès 
número 6 f ins ahir era ver itat,  però avui,  que s’ha presentat  la proposta 
del Govern de La Model, doncs, ja no és del tot veritat ,  perquè la 
proposta que s’ha fet pública aquest dematí,  com que això es va 
registrar, si  no m’equivoco, dimarts passat, no? I jo no sé si ser ia 
possible allò.. . ,  tatxar això. (Veus de fons.)  És l ’atès que diu: «Atès 
l ’estudi sobre necessitats d’equipaments de l ’Esquerra de l ’Eixample 
encarregat en el marc del procés de la presó Model, que contradiu la 
voluntat polít ica del Govern en matèria d’equipaments esport ius i de 
gent gran.» O sigui,  aquí hi havia una incongruència entre els informes 
encarregats en el procés part icipatiu i,  diguem -ne, la voluntat polít ica 
que no hi és. Aquest dematí s ’ha fe t  palès amb la presentació, eh? 
Ara...  (Veus de fons.)  Jo el traur ia, això, l ’atès número 6 el traur ia. 
(Veus de fons.)  Ara començo, val.  

No, a veure, molt ràpid. Hem viscut una realitat en aquests tres anys, 
bé, ja quasi quatre anys de mandat que potser ens ha semblat normal i 
ens hi hem acomodat tots, vul l dir Govern però també la resta de grups. 
I  segurament, si ref lexionem, no és ni tan normal ni tan f reqüent. 
M’expl ico, poso exemples: Còrsega, 345; Aragó, 317; taller Masr iera; 
Paral· lel,  100; Escola Entença; ronda de Sant Pere, 41, que és el més 
recent; la polít ica d’ateneus, l ’Ateneu Sagrada Famíl ia nascut del 
conf l icte del cinema Niça. En resum, ens hem mogut tots plegats i ens 
movem per l ’oportunitat,  pel moment, per la demanda ciutadana d’aquell  
moment puntual del temps. En resum, per l ’u l l de pol l que l i fa mal al 
Govern en aquel l moment, no?, per la nota de premsa. I  no hi ha hagut, 
o no hi ha una estratègia, un plantejament que sigui general per poder 
abordar quines demandes reals d’equipament té aquest distr icte.  

I  això us ho trasl lado així.  Jo me’n vaig adonar en el cas de ronda de 
Sant Pere, 41, eh?, que ha estat un tema que alguns grups polít ics 
l ’hem trebal lat.  És cert,  la Tresoreria General de la Seguretat Social 
treu a subhasta un edif ici qualif icat d’equipament. Clar, ràpidament, tots 
a pensar: «I què hi podem posar aquí?» o «Què ens fa falta o què no?» 
Però també ens hem d’adonar que, segurament, en aquest moment no 
tenim les dades, demogràf iques, sociològiques, per determinar 
tècnicament, com a mínim, quines són les necessitats.  Una cosa és la 
voluntat polít ica de cada grup. L’altra cosa és la necessitat,  diguem -ne,  
tècnica, si es vol dir,  que l i fa falta a la Dreta de l ’Eixample ,  a 
l ’Esquerra, Sant Antoni,  etcètera.  

I  també em sembla, i ho dic així,  que a vegades, davant del dubte, 
habitatge dotacional –davant del dubte, habitatge dotacional.  Home, 
doncs, no ho t inc clar del tot.  A mi m’agradaria tenir una estratègia 
global perquè tots els grups puguem compart ir ,  eh?, i  tots, en el 
moment que surt i una oportunitat,  tal ler Masr iera, doncs, tots t inguem 
molt clar què va al là, a tal ler Masriera. Quan t irem endavant, perquè, 
això, ja vam entrar un prec per escric demanant el diàleg de 
l ’Ajuntament amb la Seguretat Social per a ronda Sant Pere, 41, doncs,  
escolta, quan aquest diàleg eclosioni,  que dono per fet que Barcelona 
en Comú ho farà, segur, no?, doncs, quan això ecl osioni,  t inguem clar  
què fa falta. 



I  durant aquests anys ens hem mogut molt,  doncs, això, a l ’oportunitat.  I  
si això ho parles amb els tècnics de la casa... ,  el mateix gerent 
d’Habitatge ho reconeix públ icament, que la compra d’Aragó, 317, o la 
de Còrsega van ser,  doncs, això. I ,  escolta, aquesta conducta és la que 
tenen los fondos buit re ,  saps?, els que compra a lo que sale .     

Jo crec que un ajuntament no ha de tenir aquesta estratègia i això s’ha 
de repensar i això s’ha...  I  és per això que portem una proposta d’acord 
en què demanem que s’ impulsi i que es t ir i endavant . . . ,  com a mínim, 
els inic is per t irar endavant un pla d’equipament, eh? En aquest distr icte 
fa molts anys que no hi ha un pla d’equipaments. Jo recordo el plans 
estratègics de barri,  però  d’això fa.. . ,  quan era pet it ,  com qui diu, eh?  

Vul l dir,  i  crec que és hora, i vist el  canvi social,  que ens plantegem un 
nou pla d’equipaments per al distr icte de l ’Eixample.  

I  dit  això, demanaria el vot favorable a la proposició.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té la paraula el consel ler Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta.  

Creiem que és una proposta de sent it  comú, com ha dit  el consel ler 
Riera ,  que aquest Govern haur ia d’haver portat a terme. Jo voldr ia 
entonar potser un mea culpa ,  també. Portava preparat .. . ,  el diagnòst ic 
és clar i tothom ho acceptem i ho admetem. Això és veritat,  hi ha un 
dèf icit  d’equipaments a l ’Eixample, per ò la polít ica del Govern ha estat 
erràt ica i en ocasions sembla que ha anat més a afavor ir determinats 
col· lect ius –que això és veritat–  i  associacions que a un interès general 
del distr icte.  

Jo al senyor Riera.. . ,  est ic d’acord amb el que ha dit  i  entonar em un 
mea culpa .  Potser moltes vegades són massa «curtplacistes» i sí que 
estem més per una miqueta veure les debil i tats, en aquest cas, del 
Govern o de cadascú i no fer un pla o veure més enl là.  I . . . ,  però hi ha 
polít iques del Govern que, dintre que no hi  est iguem d’acord, hi ha 
polít iques que poden estar bé.  

Votarem a favor. I  dono la raó al conseller Riera en el pr imer que ha dit .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Muñoz.  

Per Ciutadans, qui intervindrà? (Pausa.)  El conseller Sánchez.   

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs):  



Gràcies, senyora presidenta.  

Votarem a favor. Però és que ens agradaria també posar de manifest 
que les necessitats ja hi són i convido el senyor Riera .. . ,  i  esperonar el 
Govern perquè a les associacions de veïns saben perfectament que és 
el que necessiten els barr is.  

Poso un exemple: Sagrada Famíl ia, residència de gent gran.  

Gràcies, senyora presidenta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. T rini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, senyor Sánchez, que m’ha agafat amb la boca 
plena.  

A veure, la CUP, quin consel ler? Consel ler Bujons.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

A veure, primer, el consel ler Muñoz parlava abans de... ,  jo he vist  com 
molta moraleja  del que hem de fer. Acabarem la legislatura dient que 
hem de fer o no hem de fer la CUP. La CUP presentem unes 
proposicions, i algunes t iren endavant, o algunes no. Queixar -se d’una 
cosa que ha sort it  sense el seu vot perquè se salta le s normes, vul l dir,  
a mi em va semblar més greu quan vostès van votar en contra dels 
l laços grocs, que era un acord de plenari,  per posar aquí dins, com 
quan hem fet declaracions inst itucionals, com tant íssimes altres coses. 
Llavors, no crec que els amics del 155, de les l leis d’i l· legal ització de 
part its i la resta a sobre ens hagin .. . ,  aquí i donar-nos l l içons ara que 
estem acabant. Perquè són l l içons. És que és...  Vul l dir,  no tenim per 
què aguantar- les.  

Dit  això, la proposta que fa el Part it  Socialista, al nostre entendre aquí 
ens barregen una inf initat de temes. Vul l dir,  el que es pot fer buscant 
Google també és buscar problemes que hi han hagut aquests anys en el 
barr i.  Es barregen problemes greus com tenim d’ubicació d’espais o 
d’escoles projectades a l ’època de governs social istes, la necessitat  
d’escoles bressol,  es par la d’un tal ler Masr iera, que n’hem parlat molt 
sovint,  que no és un tema d’equipament en si,  és un tema de gastar -se 
els calés de l ’A juntament comprant o no comprant un edif ici.  I  ens 
preocupa que això provingui del Part it  Social ista, el part it  impulsor de la 
marca Barcelona, el part it  que, al seu moment, no ha sabut treballar 
durant ics anys a l ’Ajuntament perquè no t inguéssim aquests problemes 
de preu del sòl amb legislació estatal,  amb mesures de ciutat.  I  que 
tenim un problema greu que l ’hem plantejat,  al seu moment, en el Pla 
d’habitatge: a l ’Eixample no hi ha sòl,  no tenim sòl per a equipaments i  
no tenim sòl per a habitatge proteg ir,  al seu moment.  

Per tant, el problema crec que va una mica més enl là , i  val la pena 
tenir-ho present, que barrejar  cinc o sis mesures de temes diversos. 
Entenem que el Part it  Social ista ha governat durant part d’aquest 
mateix mandat per haver - lo impulsat . I  segurament, el mes de 
desembre, amb unes eleccions que venen al mes de maig, com a 



exercici  de veure quines prior itats hi han d’haver -hi a nivel l de distr icte i 
com a totes les formacions...  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Tri ni 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Bujons, se l i ha acabat el temps.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

. . .ens pot semblar bé, però, en aquest cas, com a proposta, per tot el  
que he dit ,  ens abst indrem.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Té la paraula la consel lera Raf í.  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Nosaltres votarem a favor de la proposta,  perquè sí que considerem que 
al distr icte hi ha un dèf icit  important de places d’escola bressol. . .  –
perdó–, manca d’habitatges, centres per a la gent gran, zones verdes... 
També, parlant de La Model, el fet que un pla director redactat l ’any 
2009 encara cont inuï vigent perquè no s’ha construït  re del que es 
demanava al pla director demostra les grans mancances que hi ha al 
distr icte. També demostren la necessitat que tenen les entitats de 
disposar d’espais les reclamacions del tal ler Masr iera i  l ’edif ic i de ronda 
Sant Pere, 41, sobre el qual avui Esquerra presentem un  prec.  

Aleshores, bé, creiem que s’han de detectar les necessitats reals de 
cada barri,  pr ior itzar la construcció de les més urgents, dintre de les 
l imitacions que té l ’Eixample en qüestió de sòl públic i així respondre a 
les demandes existents al distr ic te.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, consellera Rafí.  

Ara té la paraula, pel Grup Demòcrata, la consel lera Cabal ler.  

Sra. Cristina Caballer i  Ferrater (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Estem total. . . ,  o sigui,  estem d’acord que la planif icació de... ,  un pla 
d’equipaments, evidentment, ens ajudarà a daixò. Però, com vostè diu 
en la seva proposta, hi han necessitats urgents. Urgents com, 
evidentment, l ’escola bressol que ara es  farà a La Model; escoles, 



quatre tenim en barracons i que no tenim on ubicar - les a dia d’avui,  i  de 
moment no sé sap on, com l ’Escola Entença. Parla vostè també del 
tal ler Masr iera. Escolt i,  el tal ler Masr iera ja vam perdre l ’oportunitat  en 
el seu moment;  ara,  home, és qüestió de comprar - lo, oh, és clar, com 
tantes altres coses. Però, vul l dir,  nosaltres ja vam t indre l ’oportunitat 
que passés a ser un equipament de barr i  i ,  en el seu moment, no va ser 
possible.  

De totes maneres, entenem que... ,  vostè deman a el pr imer tr imestre, 
home, clar, és que després ja t indrem les eleccions, per tant, ja no 
serà...  Vull dir,  serà per al proper mandat, entenc. Per tant, l i  votarem a 
favor.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Crist ina Cabal ler.  

I  ara té la paraula, per Barcelona en Comú, el consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

A veure, nosaltres,  en pr incipi,  abans de contestar, sí que volem 
manifestar que tenim tota una sèr ie de plans d’equipaments sectorials. 
Tenim un pla de joventut, un pla d’esports, un pla de biblioteques, un 
pla de salut,  un pla de serveis socials, eh? I,  per tant, ja tenim una sèrie 
d’ informació de la qual disposem. També és veritat que, quan vam fer el 
procés part ic ipat iu de La Model, vam encarregar , pel tema de 
l ’actual ització dels equipaments ,  un estudi conjunt de tots els 
equipaments per al terr itor i  de l ’Esquerra de l ’Eixample, dels entorns, i 
que això també, doncs... ,  o internament, dins dels nostres serveis , o 
externament,  fer aquest encàrrec per a tot el distr icte. I  per tant, en 
aquest sentit ,  estem a favor.  

Jo també l i vul l dir una altra cosa , el tema de l ’habitatge, que quedi c lar, 
nosaltres hem marcat un missatge als fons voltors: Barcelona ara ja no 
és tan fàcil,  eh? I,  per tant, per nosaltres sí que hi ha hagut unes 
compres simbòliques que han marcat el missatge. I  això ho hem fet així.  
Per tant, no banal itzem aquestes compres que s’han fet perquè han 
servit  per a això i ens estan servint en aquest sent it .  

Però, de totes maneres, sí que estem a favor del plantejament que està 
fent en aquesta proposta i votarem a favor.  

Presidenta del Consell  del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

Té la paraula el grup proposant, consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  



Sí, moltes gràcies, presidenta.  

A veure, amb molt d’orgull de ser el part it  d e la marca Barcelona i  
probablement el que més s’ident if ica amb la plural itat d’aquesta ciutat. 
Contestar- l i  al regidor Bujons, no hi ha una inf initat de temes, vul l dir,  
en aquesta proposició; es tracta de decidir tots plegats si volem o no 
volem un pla d ’equipaments de distr icte. Així de senzi l l  i  així de fàcil.  
Volem o no volem un pla d’equipaments de distr icte?  

I  afegir ia també el fet,  abans no us ho he dit ,  del planejament dels 
equipaments, dels sòls qualif icats de 7, aquest també ha de ser un tema 
protagonista dins del pla.  

I ,  bé, agrair el vot favorable, crec que de tots, no ho sé si de tots.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, obrir íem un segon torn, si el volen ut i l i tzar. El consel ler Muñoz...  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta.  

Mire, señor Bujons,  a nosotros lecciones yo creo que las mínimas, y 
menos en esta sala. Nosotros aquí estamos para discut ir  acuerdos a los 
que l legamos aquí. Si quiere usted discutir  de polít ica general,  vámonos 
a un bar y hablamos usted y yo, y seguramente no l legar emos a ningún 
acuerdo. 

Nosotros y nuestro part ido todo lo que hemos hecho lo hemos hecho 
con arreglo a la ley y con arreglo a acuerdos con otros part idos, cosa 
que ustedes…, bueno, ya se dicen ustedes «antisistema», 
evidentemente no están de acuerdo.  

Ha dicho la señora Serra antes que han pintado la sede de Òmnium con 
pintadas nazis.  Nosotros lo denunciamos. Igual que denunciamos otras 
pintadas que han hecho en la sede del PSC, en la sede de Ciutadans, 
en la sede del PDeCAT, también, y en la nuestra. Y en l a nuestra 
precisamente no han sido desconocidos: han venido ustedes a nuestra 
sede a reventar la; nosotros no hemos ido, yo no he ido nunca a una 
sede suya ni a reventarla porque soy una… Nosotros somos demócratas 
y no vamos a las sedes de nadie a reventar.  Hablamos aquí,  en este 
plenar io. Y no vamos ni a la revolta del carrer , ni  els carrers seran 
nostres ,  porque en eso sí que t ienen ustedes razón: els carrers són 
nostres, però de tothom... 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler, se l i  ha acabat el temps.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Y lecciones las mínimas. 



Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

El consel ler Sánchez… No voldrà intervindré.  

A la CUP se l i ha acabat el temps.  

La consel lera Raf í. . . ,  l i  queden quaranta segons. (Pausa.)  No. Molt bé.  

A la consellera Caballer l i  queda temps. (Pausa.)  No el vol ut i l i tzar; molt 
bé. 

Consel ler Magrinyà? Li queden trenta segons. (Pausa.)  No l ’ut i l i tza.  

Molt bé. Doncs, quedar ia la proposició que ens ha presentat el Grup 
Municipal del PSC aprovada amb els vots favorables de tots els grups 
municipals, exceptuant l ’abstenció de la CUP.  

I  passaríem a l ’apartat de precs, amb el primer prec, que  ens presenta 
el Grup Municipal Demòcrata. Té la paraula el conseller Ortega.    

Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

Atès que l ’edif ici de l ’avinguda Diagonal, 233, està en desús des de 
l ’any 2010; atès que la Diputació de Barcelona, propietàr ia de 
l ’ immoble, ha intentat canviar -ne els usos per tal de donar - l i una sort ida 
com a equipament, més enl là dels usos administrat ius actualment 
previstos, i atès que l ’edif ici  de Diagonal, 233, representa una 
oportunitat per als barr is del Fort P ienc i Sagrada Famíl ia de disposar 
d’un nou espai d’equipament, demanem que el Govern del Distr icte 
explori  totes les possibi l i tats amb la Diputació de Barcelona per tal de 
convert ir  l ’edif ici de Diagonal, 233, en un equipament de barr i .  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller.  

Pel Govern, contestarà la consel lera Marcian.  

Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

Bé, acceptem el prec i  seguirem explorant les possibi l i tats per  
aconseguir que aquest edif ic i sigui del barr i.  I ,  en tot cas, doncs, 
esperem que la Diputació de Barcelona est igui disposada a cedir a 
l ’Ajuntament aquest equipament i estarem encantats,  així,  de 
recepcionar- lo. 

Presidenta del Consell del Districte de l’E ixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  



Moltes gràcies, consel lera.  

Consel ler Ortega...  

Sr. Xavier Ortega Codines (GMPDeCAT):  

Bé, gràcies, presidenta.  

Doncs, agraïm que accept in el prec. Només demanar.. . ,  que des de la 
Diputació hi ha voluntat de modif ica r els usos de l ’equipament i per això 
demanem una voluntat polít ica clara del Distr icte de posar aquest 
equipament al servei del barr i,  ja que abans hem par lat molt,  parlava la 
consel lera Méndez de recuperar espais pel barr i,  que no ens passi,  eh?, 
com al tal ler Masr iera, que ho tornem a repetir,  que s’ha perdut per la 
seva inacció, per la seva deixadesa, que no ens passi com en aquests 
espais que podr ien ser espais avui dia per al barr i i  que no ho han sigut 
per la seva deixadesa. Esperem que no passi com en aquests casos.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller.  

Consel lera Marcian, vol afegir alguna cosa?  

Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

Bé, torno a reiterar el mateix, que, en tot cas, l ’Ajuntament està 
disposat a recepcionar aquest edif ic i  en cas que la Diputació de 
Barcelona el vulgui cedir.  També, que la Diputació de Barcelona no ha 
actuat en els últ ims temps, ja que va haver -hi un expedient, però que va 
caducar. I ,  aleshores, doncs, que estem a l ’espera,  oberts a 
negociacions, quan la Diputació de Barcelona es vulgui apropar a 
nosaltres per parlar sobre aquest edif ic i.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé, moltes gràcies, consel lera.  

Passaríem al següent prec, que el presenta el Grup d’Esquerra 
Republicana. Té la paraula la consel lera Rafí.  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Nosaltres presentem aquest prec perquè hem rebut, bé, arran d’unes 
queixes veïnals de veïns dels jardins Maria Mat ilde Almendros que 
s’han trobat en tot un seguit,  bé, de problemàt ica incívica, i  el prec diu 
el següent, diu que l ’equip de govern prengui mesures per tal que 
durant les hores en què els jardins Maria Mat ilde Almendros es t iguin 
tancats es posi un sistema de tancament que faci impossible l ’accés, 
que facin les parets inter iors més altes per tal  que no es pugui accedir a 
les «vivendes», que el parc sigui dels primers en ser tancats,  donada la 
seva especial problemàtica, i que en horari d’obertura al públic es posi 



vigi lància,  almenys durant uns dies, per tal  d’anar regulant la situació 
d’ incivisme que s’hi ha instal· lat.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Rafí.  

Contestarà pel Govern la consel lera Méndez.  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

No, està girat.  Deu estar girat en l ’a ltre prec. (Veus de fons.)   

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Ah sí?  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Sí.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs...  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Responc jo.  

(Veus de fons.)  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample ,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

El consel ler Corbella, sí?  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Sí.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Perfecte. Doncs, el consel ler Corbella.  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

Acceptarem el prec per la preocupació que compart im en temes de 
seguretat i de convivència en aquest interior d’ i l la i sobretot en els 
habitatges adjacents. Aprof item per informar de la tasca qu e s’ha anat 
fent f ins ara des que es va rebre la primera queixa, i se n’han rebut, 



tant sigui per via Guàrdia Urbana, sigui per Ir is, i totes s’han respost. 
S’ha inic iat un seguit d’actuacions des dels diversos serveis municipals 
que estan implicats,  que són des de Guàrdia Urbana, Parcs i Jardins i,  
òbviament, Distr icte.  

El pr imer que es va fer va ser, en horari nocturn, fer actuació de 
Guàrdia Urbana. També ens van inspeccionar el que és la porta, quan 
vam saber que havia quedat oberta més d’una nit .  Ha qu edat oberta 
algun cop, s igui per manteniment, per temes tècnics, que s’han reparat, 
com heu esmentat, i  algun cop també per vandal isme ,  que també s’han 
reparat i,  l lavors, s ’han intensif icat les actuacions de Guàrdia Urbana. 
També s’està fent un acompanyament periòdic de serveis municipals de 
neteja per part de la Guàrdia Urbana, perquè al là també hi ha hagut 
queixes de temes de neteja i tal.  

Dit  això, i valorant les propostes que ens esteu aportant, diguem -ne, 
valorarem la seva idoneïtat,  les incorporem, vaja, i seguirem fent aquest 
seguit d’actuacions.  És a dir,  és un tema que hi estem a sobre perquè 
es van rebre les queixes.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, conseller.  

La consel lera Raf í. . .  

Sra. Tània Rafí i  Galindo (GMERC-AM): 

Agrair l ’acceptació del prec. Dir que, bé, m’han fet arr ibat aquestes 
signatures, havien de venir al plenar i,  però amb el canvi de data no han 
pogut venir.  I  només preguntar si  amb els veïns directament hi heu 
parlat i,  s i no, doncs, us agrair ia que també t inguéssiu contacte perquè 
sàpiguen les actuacions que s’estan fent.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, consellera Rafí.  

Consel ler Corbel la.. .  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Gràcies.  

S’ha inter locutat amb els veïns, amb un per un quan han arr ibat les 
queixes; via Ir is, per exemple, es responen una per una i s’expl ica al là 
totes les intervencions que s’est iguin fent. No hem rebut les f ir mes. Per 
tant, gràcies per aportar - les i ens hi posem en contacte.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Sí, doncs, moltes gràcies, consel ler.  



El proper prec també el presenta el Grup d’Esquerra Republicana. I  té la 
paraula el conseller Albert Vi ladot.  

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

Gràcies, presidenta.  

Aquest és un prec referent a l ’edif ici de ronda Sant Pere, 41, ja ha sort it 
en aquest plenar i.  Llegeixo el prec: «Que el Govern del Distr icte de 
l ’Eixample es comprometi a negociar l ’adquisició de l ’edif ic i  situat a la 
ronda Sant Pere, 41, per part de l ’Ajuntament de Barcelona amb 
l’object iu que esdevingui un equipament veïnal i a constituir una 
comissió de seguiment amb entitats del barr i i  grups polít ics que puguin 
def inir la proposta d’usos.» 

Em consta que hi ha una intervenció per part de l ’associació de veïns, 
dues intervencions.  M’espero a aquestes intervencions i després 
seguiré.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Doncs, efect ivament, tal com diu el consel ler Vi ladot hi han dos 
paraules demanades; hi ha una paraula per part del senyor Jaume 
Artigues, de l ’Associació de Veïns de la Dreta de l ’Eixample.  

Senyor Art igues, quan vostè vulgui,  té un t emps d’ intervenció de dos 
minuts. Gràcies.  

(Veus de fons.)  

Molt bé.  

### (Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample):  

Hola, bona tarda, bé, bon vespre. Els dos minuts passaran molt ràpid, 
però nosaltres volíem sumar-nos a la proposta que presenta el Grup 
d’Esquerra Republ icana, en el sent it  que realment no podem deixar 
passar una oportunitat de tenir equipaments de barr i.  Nosaltres entenem 
que per a equipaments de barr i haur ien de ser, no?, aquests que donen 
resposta realment a les necessitats no de la ciutat en general,  sinó del 
propi barr i.  I ,  en concret, bé, hem començat a trebal lar i estem estudiant  
la possibi l i tat de constituir una taula en què puguem parlar amb totes 
les entitats, però nosaltres més aviat estem pensant que pugui acol l ir  un 
equipament per a gent gran.  

És ver itat que és un distr icte que té moltes residències geriàtr iques, 
però que totes són privades, amb uns preus que moltes vegades els 
veïns i veïnes del barr i no es poden permetre. I ,  en qualsevol cas, hi ha 
un gran dèf ic it  d’altres equipaments per a la gent gran, com poden ser 
tant uns habitatges tutelats com els centres de dia com els casals de 
gent gran i com tota aquesta sèrie de gent.  

Sabem que alguna de les entitats que par larà després tenen altres 
propostes, que ens agradarà molt poder debatre conjuntament, no? I, 



per tant, vull dir,  demanem que es faci una comissió, una taula per 
poder parlar conjuntament d’aquest tema.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies.  

Ara té la paraula demanada també la senyora Charo Mart ínez,  de 
l ’Associació de Veïns per un Eixample Sostenible.  

Sra. Charo Martínez (Associació de Veïns per un Eixample 
Sostenible):  

Hola, bona nit .  Després d’haver -nos reunit  en dues ocasions amb molts 
veïns del barr i,  estem totalment d’acord amb el prec d’Esquerra i volem 
incidir que ronda Sant Pere, 41, és un l loc ver itablement històricament 
important, s ituat en un l loc específ icament que els veïns s’est imen molt  
i  que fa que aquest edif ic i sigui un edif i c i diferent, eh? 

És per això que no voldríem que entrés a dintre d’una subhasta i que 
entrés i que pogués anar a mans privades amb f inal itats especulat ives.  
Per tant, pensem que el seu dest í és un dest í públ ic i que acul l i  una 
funció que representi tothom,  tant del distr icte de l ’Eixample com, si pot 
ser, de la ciutat.   

L’Ajuntament sap mil lor que ningú les necessitats i carències que en 
sentit  d’immobles amb funció públ ica té. Per això demanem la compra 
d’aquest edif ic i per a la funció públ ica.    

Som molts els veïns i veïnes que ens han manifestat una proposta 
est imulant i enriquidora per a aquest edif ic i.  Podr ia ser o acol l ir  algunes 
de les futures funcions de la biblioteca central o municipal de la ciutat, 
atesa la paràl is i que aquest projecte viu des de fa molts anys per manca 
de subvencions estatals i  l imitada inic iat iva municipal per les raons 
pressupostàr ies en la construcció. Podr ia acol l ir  aquest edif ici alguna 
de les funcions d’aquesta futura biblioteca o ser un centre cultural per a 
la ciutat.  Quan és alguna de les funcions, podria ser la part de la 
bibl ioteca infanti l o de la bibl ioteca juveni l,  alguna part de la bibl ioteca 
central.  Podria ser, si se’m permet, això és cosa meva exclusivament, 
dir,  assimilar una segona Virreina. I  si  no pot ser bibl ioteca, els veïns i 
les veïnes demanen i nosaltres demanem i ens agradaria saber quina és 
la situació actual de la futura probable o improbable biblioteca de 
Barcelona.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, senyora Mart ínez.  

Ara té la paraula, per part del Govern, la consel lera Carme Méndez.  

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  



Bé, gràcies, presidenta.  

A veure, nosaltres acceptem aquest prec, però amb condicions, o sigui,  
o amb matisos. És a dir,  acceptem perquè, bé, ens hem reunit el Govern 
municipal amb la propietat,  que és la Seguretat Social,  s ’ha asse gut la 
t inent d’alcalde d’Ecologia Urbana, Janet Sanz. Vull  dir,  aquest tema 
està en la nostra agenda. S’han començat a parlar i s ’han ini ciat uns 
diàlegs que, bé, s’han d’anar concretant al  l larg del temps. Això vol dir 
que tenim un edif ic i que està qualif icat d’equipaments, però, com a 
equipament, també el pot comprar qualsevol altra Administració. Jo, des 
d’aquí, també ho faria extensiu a la General itat,  sabem que la seva 
polít ica abans era vendre edif icis que estan molt al voltant, com la casa 
Burés, però que, en aquest cas, revert ís aquesta forma de funcionar i es 
posés de costat amb l’Ajuntament per negociar conjuntament amb la 
propieta t ,  que és la Seguretat Social.  Ho dic perquè, des d’aquí, és un 
edif ic i que val 18 mil ions d’euros. Hem tret el compromís que no tornarà 
a sort ir  a subhasta,  ha sort it  dos vegades, i s’està intentant que sigui 
per a ús de serveis per a la ciutat i també pe r al barr i,  però que no 
entrarem a def inir f ins que aquest tema estigui l l igat.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera Méndez.  

Té la paraula el consel ler Vi ladot.  

Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

Sí, bé, hi ha molts temes paral· lels i segurament no t indré temps de 
comentar- los tot.  Però, en pr imer l loc, un temor és que aquesta 
adquisic ió o cessió arr ibi a bon port.  Més enllà si ho ha de fer  
l ’Ajuntament amb la General itat o qui ho ha de fer, jo el que proposaria 
o crec que us animo és que, des de l ’Ajuntament, directament amb 
l’Estat,  s i l ’Estat té alguna mena de deute amb vosaltres, doncs, pugueu 
negociar adquir ir  aquest edif ici a canvi d’un deute que pugui haver -hi. 
Per exemple, és una idea, no haur ia de ser això, obl igatòriament.  

Però, en qualsevol cas, el que vull dir és que hi ha un r isc que aquest 
edif ic i passi a ser un equipament que no sigui ni per al distr icte ni per al 
barri.  Aquest r isc sona, no?, està en l ’aire. I ,  per ta nt, la comissió de 
seguiment que es proposa en aquest prec hauria de ser una manera de 
vet l lar perquè entre tots els actors del distr icte i amb tots els actors del 
barr i es garantís que aquest ús acabi sent un ús, doncs, de proximitat i 
no un ús administrat iu de la ciutat,  que, segurament, en fan falta, però 
potser poques oportunitats com aquesta tenim habitualment al barr i.   

Una mica aquest és el sent it  del prec. I ,  després, la part de l ’adquisició 
jo crec que...  

Presidenta del Consell del Districte de l’E ixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler, se l i  està acabant el temps, acabi,  s i us plau.  



Sr. Albert Viladot i  Solé (GMERC-AM): 

Sí,  em queda poc. En qualsevol cas, se m’escapa el nivell  de 
negociacions de l ’adquisic ió, però crec que s’ha de fer u n esforç des de 
l ’Ajuntament.      

Ja està.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé, gràcies. Moltes gràcies, conseller.  

La consel lera Méndez vol afegir alguna cosa?  

Sra. Carme Méndez Bota (GMBC-E):  

Sí,  dos cosetes. Nosaltres,  com a administració,  estem interessats en 
aquest edif ic i.  L’Ajuntament és qui ha inic iat les converses i qui està 
negociant. I ,  per una altra banda, jo convido que, més que crear una 
plataforma, la comissió de seguiment del Consel l de Barri sigui l ’espai 
on es pugui fer el  seguiment d’aquest tema i les ent itats que són les 
veïnals i totes les que estan...  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, consellera, se l i  ha acabat el temps.  Moltes gràcies.  

El proper prec el presenta el Grup Municipal de la CUP. Consel lera 
Serra.. .  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Gràcies.  

Nosaltres presentem un prec de suport a l ’ocupació de la Casa Cádiz.  
Per a les persones que no ho coneguin,  a princ ipis de mes un grup de 
persones sense l lar  van ocupar l ’edif ic i on estava la Casa Cádiz, al 
carrer Sardenya, 277, que és un edif ic i que és la meitat propietat de la 
Caixa i  l ’a ltra meitat  propietat  de l ’Ajuntament, i  que feia catorze anys 
que estava desocupat i en desús.  

El projecte que tenen pensat és poder tenir la planta baixa com un espai 
que pugui ser un centre de dia, també obert a les persones del barr i,  i  la 
part de dalt  que pugui servir d’alberg perquè les persones sense sostre, 
doncs, no hagin de passar la nit  al ras.  

Tot aquest projecte de rehabi l itació, us podeu imaginar catorze anys en 
desús, estava molt malament, l ’estan fent diverses veïnes del barr i que 
els estan ajudant. Segueixen tenint mancances a nivel l de material.  I ,  
per tant, animem tothom que pugui passar per al là i oferir  el  seu suport 
o material que necessit in.  

Llavors, el que volíem demanar és que el Distr icte ens pogués explicar 
una mica si havia fet algun t ipus de contacte amb aquest col· lect iu i que 



es fes seves les demandes que fan aquest col· lect iu i que en el termini 
d’un mes pogués donar -hi resposta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

Pel Govern, l i  respondrà el consel ler Matas.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Aquest col· lect iu no s’ha posat en contacte amb l ’Ajuntament i no sabem 
quines són les demandes aquestes a què hem de donar suport amb el 
prec. En tot cas, saludar .. . ,  si el col· lect iu dels sensesostre, doncs, 
s’autoorganitza i genera les seves p ròpies propostes sí que caldrà que 
s’ajust in una mica a la manera de funcionar. És a dir,  en aquest cas, 
han començat unes obres per fer segons quines coses a un distr icte on 
estem molt sensibles en el tema d’obres sense permisos. I ,  per tant, 
doncs, això complica segons quins processos.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel lera Serra, l i  queden deu segons, molt poquet temps.  

Sra. Anna Serra Bienvenido (GMCUP-PA):  

Bé, que si no saben les demandes, l ’Ajunt ament també es pot acostar a 
preguntar- les. I  em sembla molt desafortunat comparar la l l icència que 
no tenia la Sagrada Família amb la l l icència que no tenen aquestes 
persones sense sostre.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel lera.  

El consel ler Matas vol afegir. . .  Bé, en tot cas, molt breument, eh?  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

No posem paraules en boca de qui no les ha dit :  no he comparat amb la 
l l icència de la Sagrada Famíl ia; sí que he dit  que el Distr icte si té 
queixes d’una veïns que l i estan fent unes obres a casa seva sense 
permís, doncs, s ’ha d’anar a mirar s i aquestes obres tenen permís o no.  

Si les demandes d’aquest col· lect iu és solucionar el problema del 
sensel lar isme en el te rmini d’un mes, doncs, l ’Ajuntament dedica 36 
mil ions d’euros l ’any a aquesta qüestió. Aquest equipament o alberg que 
el ls proposen, molt l loable per part seva, proposa donar sort ida a vint,  
quaranta pernoctacions diàr ies, mentre l ’Ajuntament en dona a unes dos 
mil diàries. S’ha afegeix a la l l ista,  però no solucionarà el conjunt. J o 
crec...   



No acceptem el prec en el sent it  que ens estaríem mentint  de dir que 
podem donar resposta en el termini d’un mes a una qüestió,  doncs, que 
hi portem donant moltes voltes i  invert int  molts recursos durant molt de 
temps. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Gràcies, conseller. Moltes gràcies, se l i  ha acabat el temps.  

El següent prec també el presenta el Grup Municipal de la CUP. Qui el 
presenta? (Pausa.)  (Veus de fons.)  És cert,  que l ’han ret irat.  

El Grup Municipal de Ciutadans.  

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs):  

Gràcies, senyora presidenta.  

Atès que el distr icte de l ’Eixample  i  els seus barr is són dels més 
coneguts pels tur istes, i concorreguts; atès que el nombre de furts s’ha 
incrementat a l ’àrea de l ’Eixample Dret  i Esquerre, segons dades dels 
Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana en la Comissió Sectorial de 
Seguretat que es va celebrar el juny de 2008; atès que, a princi pis de 
novembre, es va real itzar una operació ant idroga al barr i  de Ciutat  
Vel la, la qual va exercir la consegüent pressió sobre els narcotraf icants 
i  e ls narcopisos, i  atès que es té coneixença de l ’existència de 
narcopisos a la zona de l ’Eixample Esquerr e, fem el següent prec: que 
el Govern del Distr icte informi de les mesures preses al barr i de 
l ’Esquerra de l ’Eixample a f i i  efecte de contrarestar la venda de droga 
en els narcopisos.  

Gràcies, senyora presidenta.  

Presidenta del Consell del Districte de l ’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller.  

I  ara l i  respondrà el consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

Molt bé. Com sabem el model de seguretat a Catalunya és complex i es 
necessita l ’assumpció de responsabil itat de totes les administracions. I ,  
per tant, s i l ’Ajuntament t ingués tota la responsabi l itat,  l lavors t indr ia el 
control de tot això.  

Bé, però això no és així.  És per això que, des del Govern municipal,  
s’està trebal lant per una millor coordinació de la Guàrdia Urbana amb 
els cossos de seguretat.  I  una mostra d’això és que, darrerament, s’han 
portat a terme més de cent quaranta tancaments de pisos dedicats a la 
venda de drogues.  



Ara bé, segons ens expliquen des dels cossos de seguretat,  la s ituació 
dels coneguts com a narcopisos no s’està estenent fora del Raval, on es 
van tancar la major ia de pisos. I  s ’ha de tenir en compte que hi ha 
factors que van facil i tar aquest fenomen.  

En aquest sentit ,  el  que sí que volem dir é s que es van detectar dos 
pisos a l ’Eixample, que es va actuar molt ràpidament, i no se n’han 
detectat més. I  la col· laboració ciutadana, en aquest sent i t ,  ha estat 
fonamental,  perquè ràpidament s’ha donat informació.    

I ,  per altra banda, judicialment també s’ha hagut de generar un marc 
d’ intervenció per permetre l ’entrada i  el tancament d’aquests pisos 
havent de provar que no són l ’habitatge de ningú, o sigui que només 
estan ocupats per a la venda de droga. I  això, doncs, ha de permetre el 
tancament judicial.  I ,  a dies d’ara,  aquests procediments estan 
funcionant molt bé i per això els tempos  d’ intervenció s’han reduït.  

I  això és una mica l ’estat en què ens trobem.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Magrinyà.  

Consel ler Sánchez...  

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs):  

Molt ràpidament. Però s’ha incrementat la dotació de Guàrdia Urbana a 
la zona de l ’Eixample Esquerre arran dels dos pisos detectats?  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

A veure, nosaltres.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler Magrinyà, un momentet.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Ah, perdó. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Tri ni 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler  Magrinyà, l i  queden cinc segons. O sigui,  faci -ho,  si  us plau, 
molt curtet.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Està trebal lant en aquests casos directament la polic ia comunitària, 
Guàrdia Urbana comunitàr ia.  



Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé, moltes gràcies.  

Passaríem al proper prec, que presenta el Grup del Part i t  Popular. 
Consel ler Muñoz...  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gracias, señora presidenta.  

Bien, después del prec  que ha presentado Ciudadanos, en real idad el 
prec  va en el mismo sentido. Lo leeré y haré algunas apreciaciones: 
«Atès el creixement de la sensació d’ inseguretat al nostre distr icte que 
s’ha plasmat en l ’enquesta de vict imització; atesa la real itat de 
l ’ increment de robatoris en el barr i de Sant Antoni;  atesa la detecció i  
desmantel lament de dos narcopisos al barr i de Sant Antoni,  formulem 
aquest prec:  que el Govern municipal adopti  les mesures pol ic ial s, 
d’ informació i prevenció necessàr ies per evitar que els narcopisos del 
barr i del Raval es puguin trasl ladar al barr i de Sant Antoni i incrementar 
la seguretat en el barr i davant de l ’augment de robatoris. » 

Nosotros pensamos, evidentemente, es un tema muy complejo el tema 
de la droga y de los narcopisos y no se va a encontrar una solución ni 
en el distr ito ni probablemente el Distr ito actuando con Mossos, 
etcétera. Sí que es verdad que, siendo un problema complejo, usted ha 
dicho que son ciento cuarenta pisos en el Raval, evidentement e esa 
act ividad se va a seguir l levando a cabo, si no en ciento cuarenta pisos, 
serán menos, pero dif íc i lmente se va…  

Tenemos informaciones de que algunos de esos pisos se pueden haber 
ido al barr io de Sants, que es un poco más fácil  el ejercer esa act ividad. 
Pero suponemos y creemos que con razón que en el barr io de Sant 
Antoni y en el Eixample es probable que en el futuro haya problemas 
por este caso.  

Hemos detectado y nos han dicho vecinos, sobre todo, y desde alguna 
asociación ya se dijo antes de verano , que en el barr io de San Antonio 
ha habido un incremento de robos, en la zona de Vi l larroel por debajo 
de la Gran Vía en varios establecim ientos…  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler…    

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

…y no sabemos si hay una relación causa -efecto.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler, ha exhaur it  el temps , eh? 



Té la paraula ara el consel ler Corbella, s i us plau.  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Gràcies, presidenta.  

Doncs, acceptem aquest prec perquè compart im la mateixa preocupació. 
I  afegir ia poc més del que ja s’ha esmentat per part del conseller 
Magrinyà, del que s’ha esmentat també a l ’ informe del regidor, que la 
feina que s’està fent entre Mossos i Guàrdia Urbana actualment ha 
donat aquests f ruits i no tenim cap notíc ia que s’hagi estès per 
l ’Eixample i per Sant Antoni.  

Tot i així,  al barr i de Sant Antoni s’ha fet un increment de l ’actuació dels 
cossos pol ic ials, sobretot per prevenir.  

(Veus de fons.)  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol: 

Se l i ha acabat el temps, conseller.  

Sra. Eduard Corbella Cervelló (GMBC-E):  

Els veïns.. . ,  sobretot el que s’hauria d’agrair,  que és el que ha fet el 
Magrinyà també, és la col· laboració de la ciutadania, sobretot amb la 
pol ic ia comunitària, que és la que fa aquesta interlocució.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Doncs, moltes gràcies, conseller  Corbel la.  

I  passaríem en el proper prec, que presenta el Grup Municipal del PSC. 
Té la paraula el consel ler Riera.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Moltes gràcies, presidenta.  

Aquest prec, de fet,  ja l ’he mig insinuat quan encara estàvem desperts, 
amb la proposició d’Esquerra Republicana. Què és el que demana? 
Doncs, demana que, justament avui que en el despatx d’of ic i hem 
passat els preus públics, es creï una nova tarifa de preus públ ics en els 
centres cívics que es podr ia dir. . . ,  el prec diu «tar ifa cultural», orientada 
cap als promotors culturals per obr ir la f inestra als programadors 
culturals d’aques ta ciutat als centres cívics perquè puguin programar 
també en els centres cívics i no només en els grans equipaments de 
ciutat,  o no només a les sales privades, o no només havent de pagar la 
tar ifa d’empresa, diguem -ne, que és l ’única que hi ha.  Això ens 
ajudar ia, segurament, que el mateix centre cívic poc a poc anés agafant 
un perf i l  més cultural i pogués abandonar algunes de les act ivitats que, 
realment.. . ,  aquí, en el prec es parlar d’«interès públ ic dubtós», val?, 
com, per exemple, el reik i. . .  (Veus de fons.)  Bé, n’hi ha molts, jo també 
he hagut de buscar què és el reik i.  Però és que resulta que hi ha un 



centre cívic a l ’Eixample que programa reik i,  saps? O el PNL, o la 
teràpia Gestalt ,  saps? 

Vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Laia 
Canet i  Sarri : 

Consel ler Riera, se l i  ha acabat el temps.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

Faig broma, però és una mica, poc a poc, anar donant aquesta 
orientació.  

Ja està, gràcies.  

Vicepresidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Laia 
Canet i  Sarri: 

Gràcies, conseller. Per part del Govern, contestarà la consellera 
Marcian.  

Sra. Marina Marcian García (GMBC-E):  

Bé, aquest és un tema que seria més aviat una inic iat iva de l ’ICUB. 
Nosaltres podríem, com a Distr icte, portar una proposta, però això , en 
tot cas, una iniciat iva que haur ia de ser de tota la xarxa de centres 
cívics. En tot cas, també vul l dir  que els centres cívics de l ’Eixample sí 
que tenen i preveuen un descompte del 20 per cent per al suport a la 
creació, que és quan es fan cessions d’espai super iors a cinc hores. I ,  
precisament, és per això. Segurament no és suf icient. Es poden dedicar 
tarifes més específ iques a això, però no estan només les tarifes de les 
empreses, s inó que hi ha les de les enti tats – i  a ixò ho saps molt bé–  i  
estan les de suport a la creació, que són aquest 25 per cent.  

En tot  cas, és molt  bona idea buscar noves alternat ives perquè els 
art istes i,  en general,  el sector de la cultura t ingui una entrada més 
directa als centres cívics.  

Vicepresidenta del Consell del Dis tricte de l’Eixample, Sra. Laia 
Canet i  Sarri : 

Gràcies, consellera. Em sap greu, senyor Riera, se l i  ha acabat.. .  

Passaríem al següent prec, que també és presentat pel Grup del PSC. 
Senyor Riera, té la paraula.  

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  

A veure, quan polít icament par lem de seguretat,  sempre tenim 
tendència a anar als temes més de successos, del ictes, fets del ict ius,  
etcètera, i acaba sent una maria o passa a segon terme les qüestions 
de seguretat vial,  quan, de fet – i  s i mireu el prec ho veure-ho– ,  és en el 
marc de la seguretat vial  on hi ha més ferits, on hi ha més morts, on la 
gent pren mal de veritat en aquesta ciutat,  eh?, més enl là dels danys 
materials que puguin der ivar d’un furt.  Vul l  dir,  on la gent en aquesta 
ciutat pot prendre mal de debò és circulant i és en la mobil itat.  



Llavors, és per això que hem t irat endavant aquest prec, perquè sabem, 
i s i mireu les dades o si l legiu el prec,  ho podeu veure, vul l dir,  a la 
vegada que la mobil itat a la ciutat baixa, l ’ índex d’accidents no; a la 
vegada que baixa el nombre de cotxes o apareixen nous vehicle s,  
doncs, el nombre de morts tampoc baixa. És a dir que, amb menys 
mobil itat,  hi ha més accidental itat .  I  jo ja sé que la Guàrdia Urbana té 
un grup de treball.  Però és evident que el distr ic te, i especialment 
l ’Eixample, s ’ha de posar en aquesta matèria, eh? Vul l dir,  no posaré 
exemples escabrosos que van passar aquest est iu, perquè n’hi han i  
bastant, eh? Però es tracta de dest inar més recursos, més treball i  més 
tècnics en matèr ia de seguretat vial.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler Riera.  

Té ara la paraula el consel ler Magrinyà per respondre -l i.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, bé, jo l ’he vist  una confus ió amb els atesos, perquè, al f inal,  
m’estava demanant a veure si hem de posar una barana en una vorera.  
Li dic sobretot perquè el 52,3 per cent de l ’accidentabi l i tat té referència 
amb vehicles de quatre rodes i el 37,1 per cent amb vehicles de dues 
rodes, eh? I,  per tant, el problema pel qual estem creixent és perquè hi 
ha un trasbals en les motos i les motocicletes estan generant una gran 
accidentabi l i tat.  

De totes maneres, nosaltres l ’espai normal de trebal l,  que és el de la 
Taula de Mobil itat,  que com vostè molt bé coneix, perquè va ser 
consel ler tècnic.. .  I ,  en aquest sent it ,  doncs, l ’acceptem, però entenem 
que la taula és la Taula de Mobil itat.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Doncs.. .  (Veus de fons.)  No, se l i ha esgotat tot el temps, 
consel ler Riera, ho sento. Ho sento, eh?  

Molt bé. Doncs, ara ja passaríem a l ’apartat de preguntes. La primera la 
presenta el Grup Municipal Demòcrata. Té la paraula el consel ler 
Cerri l lo.  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  

La pregunta és: considera el Govern del Distr icte que la situació de 
l ’Eixample en termes de seguretat i civisme és mil lor o pit jor que era a 
l ’ in ic i del mandat?  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixamp le,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  



Li respon el conseller Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Mir i,  s i hem de fer cas a l ’enquesta Òmnibus municipal del 2018, diu 
que el 74 per cent considera que ha mil lorat o que està igual.  

Gràcies.  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

Gràcies, presidenta.  Nosaltres entenem que les polít iques públ iques, és 
a dir,  les accions i mesures reguladores per combatre la inseguretat,  no 
han estat una prioritat per a aquest Govern. No hem t ingut cap regidor 
de Seguretat que hagi assumit aquestes funcions. I ,  per tant, el  distr icte 
i  la ciutat se n’han ressent it .  Fixi ’s el  que deia en una entrevista la 
regidora Gala Pin, que deia: «En estos t res años hemos aprendido que 
la pol icía es imprescindible para Barcelona. » 

Bé, mentre en aquests tres anys han après que era imprescindible la 
pol ic ia a la ciutat de Barcelona, hem superat la xif ra dels 150.000 
del ictes registrats,  quan acabi el  2018 és molt probable que se 
sobrepassi la marca dels 200.000 infraccions penals, segons les 
estadíst iques del Ministeri de l ’Inter ior que recopilen les dades 
facil i tades per tots els cossos polic ials,  serà un 20 per cent més que 
l ’any anter ior i de mit jana seran 562 del ictes al dia i 23 de mit jana cada 
hora. I  això a l ’Eixample és el 20 per cent de tota la ciutat.  

Per tant, creiem que aquest any passarà a la històr ia com un dels pit jors 
en termes d’ inseguretat ciutadana. I  més temes que reforcen aquesta 
percepció que nosalt res.. .  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler, hauria d’anar acabant.  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

. . . tenim és, bé, l ’enquesta de vict imització. Bé, bàsicament que Trias va 
deixar l ’Ajuntament amb una percepció més baixa...  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Consel ler.. .  

Sr. Albert Cerril lo Lladó (GMPDeCAT):  

. . .que la que és actualment.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  



Moltes gràcies, consel ler.  

Consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, jo, vists els t itulars amb els quals juga i la manipulació que fa, l i  he 
de dir que vostè  potser, doncs, hauria d’aprofundir una mica més en les 
dades perquè l ’exposició que ha fet crec que és catastrof ista i no té res 
a veure amb el que diuen les dades i el que diuen les enquestes.  

També hem de reconèixer que hi ha hagut un petit  increment de  furts – i 
això és veritat–  en establ iments, i en això hi estem trebal lant. Però 
d’aquí a passar a aquestes vis ions catastrof istes crec que s’equivoca.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller Magrinyà.  

(Veus de fons.)  

A veure, la següent la presenta el Grup Municipal de la CUP.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 

Sí, ara sí que sort irà un dels equipaments o dels temes que 
arrosseguem aquest mandat i  arrosseguem de mandats  anteriors, f ins i  
tot,  que és el del solar del carrer Provença, l ’ant ic Parc de Bombers, 
que recordem, doncs, que se’n van anar a petar al parc Joan Miró, amb 
el Part it  Social ista que se l i  deia, doncs, si s ’havia prevar icat amb el 
canvi d’espai.  Però,  bé ,  al  f inal la pregunta era acabar el mandat, ha 
coincidit  també amb les protestes de la .. . ,  la concentració la setmana 
passada. H i  ha tot un tr iangle entre el paper de l ’Ajuntament, el paper 
de l ’Hospital Clínic, el paper de poder -hi tornar equipaments i l a 
mateixa Diputació de Barcelona, segon com. I  abans que entrem ja en la 
voràgine pura i dura electoral,  doncs, és què es planteja en aquest solar 
en concret.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Li respondrà també el consel ler Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, en aquest sent it ,  hi ha hagut un canvi de la General itat i la Diputació 
en el sent it  que estan enfocant que el creixement del Clínic ha de ser 
cap a l ’Escola Industr ial.  I  nosaltres estem tenint reunions com a 
Ajuntament amb aquestes altres dues inst itucions, i  estem a l ’espera.  
Nosaltres el que sí que estem plantejant és que, davant d’aquest 
escenari,  s’obre un escenar i que estem trebal lant i que tractaria que 
l ’espai de Bombers retornés al l loc on estava i que al là també hi 
poguéssim ubicar la posició def init iva de l ’Escola Entença.  



Si aquest escenar i fos possible, nosaltres estaríem preparats per actuar 
immediatament. Estem a l ’espera que  sobretot des de la Diputació .. . ,  i  
en això agrair ia als grups que tenen govern en aquest sent i t  ajudessin 
que això arr ibés a passar.  

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè, conseller Magrinyà.  

Ens quedem ja la penúlt ima pregunta, que presenta el Grup Municipal 
de Ciutadans.  Conseller Sánchez...  

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo (GMCs):  

Gràcies, senyora presidenta.  

Atès que queden sis mesos per acabar la legislatura i hi han inversions 
que s’han reprogramat als distr ictes, volem saber quines són les 
inversions previstes al distr icte de l ’Eixample per als pròxims sis mesos.  

Gràcies, senyora presidenta.       

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies a vostè.  

Li respon el conseller Matas.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Bé, doncs, l legiré unes quantes de les que crec que són les més 
importants: Camp de Futbol del Fort Pienc, diferents manteniments i  
béns mobles a equipaments, mil lores en la façana i  coberta de la 
comissaria de Guàrdia Urbana, Centre Cívic de la Casa Elizalde, C entre 
de Recursos LGTBI, Ateneu del carrer Nàpols, Transformadors, acabar -
lo, l ’espai de salut  al  Vi ladomat, Centre de Neteja de l ’Esquerra de 
l ’Eixample, l ’ inter ior  de l ’ i l la Macaya, ampliació de xamfrans de les 
escoles, amb el programa d’«Entorns escolars», La Model,  jardins 
Montserrat,  ronda Sant Antoni,  Mercat de Sant Antoni,  Escola Bressol 
Germanetes...  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Consel ler Sánchez, vol. . .  (Pausa.)  No.  

Molt bé, doncs, passaríem a l ’ú lt ima pregunta, que ens la presenta el 
Grup Municipal de Part it  Popular. I  té la paraula el conseller Muñoz.  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gràcies, senyora presidenta.  



Atès que ja s’ha plantejat de nou la possibil i tat d’ incloure el futur 
Inst itut Angeleta Ferrer en l ’oferta educativa del proper curs 2019 -2020, 
la pregunta és: quin és el parer i l ’opinió del Govern municipal sobre la 
possibil i tat d’ incloure aquest futur Inst i tut Angeleta Ferrer en l ’oferta 
educat iva per al proper curs 2019-2020? 

Gràcies.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé, conseller Muñoz. Li respondrà el conseller Matas.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

Bé, aquest és un tema del icat,  l ’any passat ja vam estar discutint sobre 
això. Obrir provisionalment l ’Angeleta Ferrer abans que est igui construït  
l ’edif ici def init iu, que ja té l l icència per començar -se a fer tots els 
tràmits construct ius en el l loc on es  va programar fa més de deu anys, 
doncs, això, el que hem fet és trasl ladar i canal itzar aquest debat, 
també per cosir la comunitat  educat iva, no?, que es va quedar una mica 
enfrontada l ’any passat, a través del Consell Escolar. Dir que la decisió 
l i  correspon al Consel l de Direcció del Consorci d’Educació de 
Barcelona. Per tant, bé, per no barrejar, eh? I en això som... ,  crec que 
s’ha d’anar expl icant. I  el proper 17 de desembre hi ha Consel l Escolar 
Municipal del Distr icte i,  per tant, doncs, al là seguire m par lant.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler.  

Consel ler Muñoz...  

Sr. Alejandro Muñoz Mateos (GMPP):  

Gracias, señora presidenta.  

Pelotas fuera, para var iar. Yo le he preguntado…, quin és el seu parer , 
el seu, el del seu grup: escola sí,  escola no. No que se me vaya por los 
cerros de Úbeda.  

Ya sabemos cuál es el «problema», entre comil las, del inst ituto. Hay un 
problema, sí.  ¿Ustedes qué opinan, se ha de hacer o no se ha de 
hacer? Queremos que se mojen, queremos que, una vez,  ejerzan el 
l iderazgo del que hemos hablado antes, que digan sí o que digan no, 
que lo hagan o que no lo hagan, que hagan que la gente les siga, a 
ustedes. Dejen de esconderse en una falsa equidistancia. Lo que ha 
dicho, en el Consorcio de Educación y nuestro Consell d’Educació… 
Ustedes, como órgano polít ico,  t ienen la obl igación de tener un 
posicionamiento. Están con el Consorcio o están con los padres, que 
piden que se abra,  o con los que no. Lo queremos saber.  Y es una 
respuesta que t iene muchas implicaciones para el futuro de este 
distr ito. Yo le conmino a decir cuál es su posición, quieren que se abra 
o no quieren que se abra, el inst ituto.  



Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Moltes gràcies, consel ler. Li queden al conseller Matas trenta segons 
per respondre.  

Sr. Jordi Matas Vilà (GMBC-E): 

El l ideratge aquí ha estat c lar. L’any passat vam defensar la postura de 
no obrir - lo i el Consorci va recol l ir  el que va deci dir el Consel l Escolar 
del Distr icte. I  jo ara el que no faré serà substituir la discussió que hem 
de tenir,  complexa, en un minut i mig a les onze de la nit .  És a dir,  aquí 
s’estan acabant de mirar un munt de coses. Tu o l ’Óscar vau estar 
l ’altre dia a la  reunió, el Consorci no va aportar  les dades necessàr ies 
per poder fer aquesta discussió. I ,  per tant, doncs, quan t inguem les 
dades i quan puguem valorar tots els pros i tots els contres...  

Jo, en aquest cas,  aquesta vegada, ja ho vaig dir a f inals del cu rs 
passat, era més part idar i de trebal lar  per poder -lo obr ir.  Però haurem de 
veure tot el conjunt de la situació a dia d’avui i prendrem una decisió.  
La decisió es prendrà i l ’Ajuntament defensarà la seva posició en el 
Consel l de Direcció del Consorci que es farà a f inals de gener. I ,  
mentrestant, farem el debat en el l loc on toca.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

T’has passat dels trenta segons. Moltes gràcies.  

Bé, en aquest moment, acabaríem l ’últ im punt de l ’ordre del dia. De tota 
manera, hi ha una entitat que ha demanat la paraula, tal com el 
Reglament determina que, de manera excepcional i un cop f inalitzat 
l ’ordre del dia, el president, en aquest cas, presidenta, del Consel l pot 
cedir la paraula a enti tats i a ciutadans i ciutadanes que assisteixin i 
vulguin intervenir sobre algun tema d’ interès general del distr icte. Jo 
voldria,  s i us plau, que diguessin sobre quin tema volen intervenir  i  que 
passessin al faristol.  Tenen un temps de dos minuts per fer -ho. 

##Sr. Surroca (APAM): 

Sí, és una queixa sobre la resolució que s’ha pres avui,  la presentació 
que ha fet avui l ’Ajuntament del projecte de la presó Model de 
Barcelona. Llegeixo, si us plau: «Manifest d’APAM» –soc d’una 
associació que es diu APAM–  «perquè a La Model hi hagi un espai per a 
persones afectades d’autisme. Fa tants anys que des de l ’associació 
APAM anem al darrere que a La Model s’hi faci una residència i un 
centre escola amb tal lers per a persones afectades d’autisme i s imilars 
que ja n’hem perdut el compte. I  quan semblava que érem a la recta 
f inal per als nostres propòsits i  els de tantes famílies amb f i l ls amb 
aquestes discapacitats, resulta que , a través d’un sistema de 
part ic ipació ciutadana per a nosaltres poc clara , des de l ’Ajuntament  
s’ha decidit  que els autistes quedaven exclosos de poder gaudir d’un 
centre a la ciutat,  com si no exist issin, com si a l ’equip de l ’Ajuntament 
no els agradés de tenir aquests malalts en un l loc tan cèntr ic i de tan 
fàcil accés per als seus famil iars.  



»Segons he l legit  al  diari Ara ,  a primera hora del matí,  d’avui al  matí,  
abans de la roda de premsa que s’ha fet a les dos del migdia a 
l ’Ajuntament per part  de l ’a lcaldessa Ada Colau i equip, el rebuig per fer 
un centre per a aut istes es devia a la negativa de f inançament per part 
de la General itat,  quan a nosaltres en Francesc Iglesi es, director 
d’Afers Socials i Trebal l,  ens va dir que mantenia converses amb Ricard 
Fernández, gerent de Drets Socials de l ’Ajuntament,  per reservar un 
espai a La Model i  que ja  trobarien un operador que fes realitat  els 
centres per a autistes.  

»A més, i entre altres acords, Alf red Bosch signava el 26 de juny de 
2017 una proposició al Consell Plenari municipal segons la qual La 
Model haur ia de tenir un equipament de salut mental,  a part ir  d’un 
estudi fet en el marc de la Taula de Salut Mental,  amb una superf ície 
construïda de 5.753 metres quadrats, amb planta baixa més tres 
plantes.  

»És per tot això que volem manifestar el nostre total desacord amb el 
projecte presentat avui en roda de premsa a l ’Ajuntament de Barcelona, 
segons el qual queda exclòs un centre per a persones afectades del 
trastorn de l ’espectre autista.» 

Ja està.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Doncs, moltes gràcies. I ,  pel Govern, l i  contestarà el consel ler  
Magrinyà.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Sí, a veure, ahir vam tenir precisament una reunió del grup impulsor, va 
venir un company seu de l ’associació, l làst ima que se’n va anar, però l i  
vam... ,  i  ara aprof item per donar el missatge, nosaltres, o sigui,  recordo 
que havia part ic ipat  en actes de la seva demanda fa uns anys...  A 
veure, vostè acaba de dir això que ha estat els 5.000 metres quadrats. 
Vam tenir converses amb el gerent de Drets Socials i l ’acord que hi ha 
és que nosaltres facil i tarem un espai per al seu centre abans d’aprovar 
la modif icació del Pla general de La Model. És a dir que el pack  va 
conjunt. Però també es va prendre la decisió que aquest espai,  davant 
de totes les demandes que hi  havia, en La Model no hi cabia, però que 
t indran un altre espai vostès. I  aquest és l ’acord.  

És a dir,  no és que vostès queden exclosos, és que la solució és els 
equipaments que es proposen a La Model més un espai per al seu 
centre en el marc de la ciutat .  Aquest és l ’acord que vam prendre en el 
grup impulsor.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Bé, en tot cas, la persona que ha intervingut, el senyor Surroca, si vol 
algun aclariment, ara quan acabi el  plenar i,  se l i  pot fer. Sembla que el 
Govern diu que tenen garantit  un altre espai per fer la residència.  



Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

I  que això no dependrà del fet que és la Generalitat o nosaltres, s inó 
que nosaltres ens comprometem a tenir  la conversa amb la Generalitat  
per trobar aquest espai.  Aquest és l ’acord que ha pres Drets Socials.. .  
És a dir,  l ’acord és que Drets Socials busqui un espai en l ’àmbit de la 
ciutat.  

(Veus de fons.)  

Sr. Surroca (APAM):  

Aquest espai que hi havia reservat en La  Model, un espai per a 
assistència social i,  de cop i volta, desapareix. Això és el que no 
m’expl ico, el que no ens expl iquem. És això.  

Sr. Francesc Magrinyà Torner (GMBC-E):  

Perdoni, no és de cop...  Vostès han t ingut converses en el procés, han 
t ingut converses i hem t ingut converses, vostès mateixos van tenir amb 
al gerent i es va donar l ’expl icació aquesta que ara l i  acabo de donar. 
No és d’avui,  és de fa mesos.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample,  Sra. Trini 
Capdevila i  Burniol:  

Molt bé. Si els sembla, donaríem per acabat aquest plenar i.  Com he dit  
a l ’ in ici,  els desit jo a tots i a totes, doncs, que sigueu molt feliços 
aquestes festes de Nadal.  

Gràcies.  

 
S’aixeca la sessió a les 22.50 hores.  


