
 

ACTA DEL PLENARI Núm. 21 

 

 

CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

5 de novembre de 2018 

 
Presidida per l’Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, president del Consell Municipal del Districte, i en 
presència de l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte, se celebra la sessió extraordinària 
del Consell Plenari del Districte de Gràcia, corresponent a la data indicada a dalt.  
 
Hi són presents els consellers i conselleres:  
 

Grup municipal de Barcelona en Comú:  

Sra. Judith Calabria i Cortecans 

Sr. Robert Soro García 

Sra. Àngels Tomàs i Gonzalo 

Sra. Clara Furriols Espona 

Sra. Marta Duñach Masjuan 

 

Grup Municipal Demòcrata:  

Sra. Berta Clemente Net 

Sr. Esteve Suñé Daniel 

Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 

Sra. Sílvia Manzano Quintana 

Sr. Joan Amell Reig 
 

Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya:  

Sra. Alba Metge i Climent 

Sra. Núria Pi i Martínez 

 

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular: 

Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert 

Sr. Quim Serra Toro 

 

Grup Municipal de Ciutadans:  

Sr. Jordi Bea Costa 

 

Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: 

Sr. Alberto Lacasta Huelin 

 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya: 

Sr. Miguel Raposo Riesco 

 

També hi és present el Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera, regidor adscrit del Grup Municipal 

Demòcrata. 



 

Inici sessió: 19:05 

 

ORDRE DEL DIA  

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

Únic. Debat i votació de la següent proposició/declaració de grup a instància dels grups 

municipals Demòcrata, ERC, Ciutadans, PSC i PPC. 

 

1. Denunciar la creixent degradació de les places del Districte. Els drets del veïnat s’han 

vist disminuïts de forma reiterada, es produeixen constants mostres d’incivisme i, fins i 

tot, han proliferat els casos de venda il·legal de drogues i alcohol. Els problemes de 

convivència s’han agreujat a les places que ja arrossegaven casos crònics, com Plaça 

del Sol, Revolució, Virreina o Diamant; i que s’ha estès a les que no en patien en la 

mateixa mesura: Plaça de la Vila, del Nord, Rovira i Trias o del Poble Romaní. 

2. Instar al Govern a dur a terme una intervenció immediata de contenció que garanteixi 

de nou els drets fonamentals del veïnat, permeti garantir la millora del descans i de la 

qualitat de vida dels veïns i veïnes, tot permetent el ple gaudi de l’espai públic; que 

inclogui una presència i circulació més fluida i constant de la Guàrdia Urbana per les 

places i una necessitat de ser més proactius pel que fa a les sancions per incivisme i 

soroll. 

3. Que després d’aquest Consell Plenari extraordinari del Districte, Govern, oposició i 

ciutadania, segueixin treballant de forma conjunta les problemàtiques de convivència 

en l’espai públic focalitzat aquí en les places; i que això serveixi per iniciar l’elaboració 

d’un pla a llarg termini que redobli recursos i que proposi millors i noves solucions 

concretes a la realitat de cada plaça, tot partint d’una visió global. 

4. Instar al Govern a la creació d’una Taula Ciutadana comuna a totes les places, que es 

reuneixi i treballi en paral·lel a les taules individuals ja constituïdes. 
 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Dona la benvinguda a tothom al Ple extraordinari del 

Districte de Gràcia. Explica que s’ha convocat per la sol·licitud de cinc grups municipals: el Grup 

Municipal Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, el Partit Socialista i el 

Partit Popular. 

 

Seguint el procediment establert i el que en Junta de Portaveus es va decidir per a l’ordre 

d’intervenció i els temps de les intervencions, indica que tot seguit explicarà com es 

desenvoluparà aquest Plenari. Manifesta que, com que és una sessió extraordinària, és 

diferent del que normalment es fa un cop el mes. Comenta que es debatrà al voltant d’una 

iniciativa entrada pels grups proposants, que a continuació llegirà. Informa que primer 

intervindran els grups proposants, i que després intervindran els veïns que han sol·licitat 

intervenir en nom i representació de les seves entitats. Apunta que a hores d’ara té els 

següents noms registrats, que a continuació anirà dient i demana que aixequin la mà per 

verificar si són a la sala: Toni Ramon, Héctor Panizo, Eva Corredoira, Joan Pérez, Lluïsa Esteban, 



Anna Tolosa i Ricard Vidal. Indica que intervindran per aquest ordre. Afegeix que primer 

intervindran els proposants i que després anirà donant la paraula a cadascun dels veïns que 

han demanat intervenir, que tindran dos minuts per intervenir en un sol torn. Demana que 

s’ajustin al temps que els pertoca, bàsicament per no allargar les intervencions. Assenyala que, 

a continuació, intervindran els dos grups que no han signat la proposició, és a dir, la CUP i 

Barcelona en Comú. Indica que després es farà el segon torn d’intervencions dels grups 

proposants i dels grups que no han proposat la iniciativa. Manifesta que, si queda temps, els 

grups proposants podran fer un torn de tancament, però diu que els veïns i veïnes només 

podran intervenir en el primer torn. 

 

Explica que aquest Plenari es debatrà al voltant d’una iniciativa, que és la que llegirà a 

continuació, i diu que al final del Plenari s’hauran de posicionar sobre aquesta iniciativa i votar-

la. A continuació, llegeix literalment tots els punts de la iniciativa. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Comenta 

que es partirà la intervenció amb el conseller Esteve Suñé. En primer lloc, vol donar les gràcies 

al veïnat de les places que ha anat a aquest Ple, que és extraordinari i monogràfic. Sap 

perfectament que fa anys que pateixen una situació que no és conjuntural, sinó que ja ha 

esdevingut estructural. També sap que algunes places es troben ara amb una realitat que fins 

ara no havien patit. Comenta que moltes, com ella, han nascut i crescut a Gràcia i que, per 

tant, les places formen part de la seva vida i les coneixien ja abans de ser consellers i 

conselleres. 

 

Posa de manifest dues idees clares: d’una banda, que en aquesta sessió no se solucionarà el 

problema i, de l’altra, que en aquesta sessió no apareixeran solucions màgiques. Tanmateix, 

creu que és important posar les bases amb un consens entre totes les forces polítiques 

d’aquest districte i també el veïnat, perquè aquest és, sens dubte, el major problema de 

convivència que arrossega la Vila de Gràcia de forma crònica. 

 

Per tant, vol començar dient que això no ho solucionarà un govern sol, sinó que només serà 

possible amb un gran acord i que, un cop passin les eleccions i vingui un altre govern 

municipal, sigui del mateix color o no, la feina continuï i no es vagi trencant cada 4 anys. 

Manifesta que per això 5 dels 7 grups han pactat una proposició, que també han volgut 

treballar amb el veïnat, que va en aquesta línia, i espera que en aquesta sessió s’aprovi també 

amb el suport del govern. 

 

Comenta que aquesta proposició estableix uns acords raonables per començar a treballar 

conjuntament. Diu que per això lamenta que, estant oberts la majoria del Ple a rebre esmenes 

dels altres dos grups, aquestes no hagin arribat mai, tot i que no perd l’esperança. 

 

Recorda que el seu Grup ha estat al govern, i per això entén la problemàtica. Afirma que el 

Grup Municipal Demòcrata es fa responsable de tot allò que no va poder canviar. Diu que 

«places de Gràcia» i «impotència» són dos conceptes que a vegades poden anar junts tant per 

al veïnat com per als governants, i pensa que això ho han de poder canviar entre tots. Creu que 

no es poden resignar a acceptar com a crònica la situació actual. 

 



Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Entrant més en 

el debat sobre la situació actual de les places, vol dir en primer terme i amb molta força que 

valora la voluntat que té el govern actual de solucionar el problema, i que fins i tot valora 

certes mesures que aquest ha emprès a algunes de les places i que han tingut certs resultats. 

 

Tanmateix, pensa que no es pot avançar si abans no es reconeix una realitat que pel seu Grup 

és inqüestionable: que la degradació de les places, malgrat tot, ha anat a més. Diu que per això 

aquest Plenari extraordinari, a més de voler potenciar el consens, és una crida, una alarma i un 

toc d’alerta sobre el fet que cal canviar polítiques, que cal ser més proactius i escoltar més el 

veïnat i els grups polítics, que, d’altra banda, no reben la informació adequada. 

 

Constata que tots saben que la problemàtica no és d’ara, i assumeix la responsabilitat dels 

4 anys de govern del seu Grup. Però troba evident que la degradació s’ha accentuat els últims 

anys. Diu que només cal parar l’orella i veure els decibels mesurats pels veïns o passar alguna 

nit per alguna de les places. Destaca que el dret bàsic al descans s’ha vist greument alterat i 

que la convivència i seguretat han empitjorat. Comenta que les places que ja arrossegaven 

problemes crònics, com la plaça del Sol, Revolució, Virreina i Diamant, els han vist accentuats i 

les que no en patien ara viuen de primera mà el fenomen. Especifica que parla de la plaça de la 

Vila, de la plaça del Nord, Poble Romaní o Rovira i Trias. 

 

Sap que res és blanc o negre, evidentment, i que altres factors hi influeixen, però sí que creu 

que alguna responsabilitat del govern hi deu haver. Indica que rep moltes preguntes dels veïns 

que sovint no tenen resposta, com ara per què no es compleix l’Ordenança de civisme, per què 

no hi ha una clara política de sancions de la Guàrdia Urbana a les places de Gràcia, per què han 

baixat la imposició de les multes quan més es necessiten –tenint en compte que hi ha dades 

que les denúncies per consum d’alcohol a les places s’han reduït un 57% de juliol a juliol–, per 

què hi ha tan pocs efectius de la Guàrdia Urbana, per què pràcticament no tenen presència a 

certes places de Gràcia o una presència fugaç o per què es concedeixen permisos a festes 

alternatives com ha passat a la plaça del Nord.  

 

Creu que en aquest tema no hi ha un problema de pressupost o de restriccions per part de 

Madrid. Constata que el Decret d’estabilitat pressupostària que afectava el passat mandat ja 

no és una cotilla per a mesures com ara noves promocions de la Guàrdia Urbana que siguin de 

creixement i no de reposició. Per això veu en aquest cas una voluntat clara del govern d’aplicar 

aquestes polítiques laxes, de laxitud a les places, una voluntat que pel seu Grup és ideològica. 

 

Anuncia que en la segona intervenció, la seva companya Clemente entrarà en propostes del 

Grup Municipal Demòcrata que creu que poden treballar conjuntament amb el govern, però 

pensa bàsicament que si falla la pota de la presència policial a les places aquestes es veuran 

greument afectades, cosa que no es compensa amb altres mesures que pot haver aplicat el 

govern. Creu sincerament que calen les dues vies d’acció: d’una banda, conscienciació, neteja, 

canvis urbanístics i canvis d’horaris, si cal, a les terrasses, i, de l’altra, mà dura contra els 

llauners, contra la venda de drogues, més multes al botellón i més i major presència de la 

Guàrdia Urbana. 

 



Intervé la Sra. Metge (ERC). Demana que la perdonin, perquè està plovent molt, ha vingut en 

moto i ha tingut una entrada una mica aigualida, de manera que encara s’està posant a lloc. 

 

En primer lloc, vol celebrar que estiguin en aquesta sessió asseguts parlant del TEMA, en 

majúscules. Troba innegable que és un dels temes principals del districte. Indica que el 

Districte de Gràcia té la sort que no tenen altres problemes que des del punt de vista humà 

potser són molt més greus. Sap que les persones que no poden dormir nit rere nit segurament 

no hi estaran d’acord o es posaran les mans al cap segons el que sentin, però aclareix que es 

refereix a temes de pobresa, conflictivitat greu, etc. 

 

Comenta que per això és un tema que ERC sempre ha portat com a principal o que ha tingut 

molt clar que era un dels principals a tractar i a treballar, fos de la manera que fos. Recorda 

que un dels exemples que el seu Grup sempre posava, i que a vegades a algú li feia gràcia 

perquè potser es feien pesats, era el tema del Fòrum del Silenci. Explica que el Fòrum del 

Silenci devia ser cap als anys 2006-2008, i constata que han passat molts anys des d’aleshores i 

que entremig hi ha hagut el Pla de places de CiU i el Pla de convivència del 2016 de Barcelona 

en Comú. Recorda que el Fòrum del Silenci ja venia d’unes problemàtiques anteriors. Recorda 

que, de fet, algú en alguna reunió en algun moment parlava com si abans no hi hagués 

problemes o que sempre han sigut els mateixos. Comenta que ella recorda de petita altres 

problemes que tenien les places, i que de vegades li feia cosa passar per la plaça de la Vila, tot i 

que sempre hi ha viscut al costat. Demana perdó per l’anècdota personal, perquè no li ha 

agradat mai. 

 

En tot cas, com que sap que és una de les principals preocupacions del districte, diu que és un 

dels temes que, quan el govern els va proposar una mesura de govern que portaria en un 

plenari, es van asseure a negociar. Comenta que va ser una de les arrels d’alguns dels 

problemes que han sentit plenari rere plenari, dels problemes de negociació amb el govern, 

d’aquests que es fan pesats, que provoquen que els veïns diguin que aquestes coses de polítics 

no els interessen i que volen parlar dels seus problemes. 

 

Remarca, doncs, que està costant i costa, però diu que són aquí per això, perquè van negociar 

el pla, tot i que les poques coses que van negociar i treballar el govern no les va complir. 

Recorda que els grups van demanar formar part de les taules de les places i que han demanat 

en moltes ocasions, malgrat ser part del districte i part dels representants dels veïns i veïnes, 

formar part de reunions fins i tot com a oients, sigui d’aquestes o d’altres temes. Destaca, 

doncs, que hi ha hagut problemes de comunicació. Constata que, en tot cas, això es va 

incomplir perquè la informació ha estat força justa. 

 

Remarca que al final el que era important i s’ha aconseguit és arribar a aquest Plenari, que 

creu que el que ha de fer és que vagin tots a una, perquè les places són una manera de 

treballar un problema que és molt més gros que les places. Diu que hi ha una part d’urgència 

en el que es presenta, que és la part més urgent, el dia a dia, la necessitat de la salut, poder 

dormir, que és bàsic i un dret fonamental, però, a més, la convivència i la gestió de l’espai de 

nits, de manera que cal treballar-ho conjuntament. 

 



Indica que a partir d’aquí s’han de posar d’acord entre tots, cedint tots, però treballant tots i 

posant-hi de la seva part, Administració, polítics, veïnat, organitzat i no organitzat, entitats, 

usuaris, comerciants, en definitiva, totes les parts. 

 

Intervé el Sr. Bea (Cs). Pensa que el fet de ser en aquest Plenari ja és un primer èxit, és a dir, 

que grups polítics molt diferents s’hagin posat d’acord per començar a debatre un problema 

que hi ha a la Vila i que ve de molt antic. 

 

Diu que no buscaran solucions miraculoses, perquè no existeixen, ja que on hi ha 

aglomeracions, on hi ha societat i on hi ha veïns, el soroll existeix i sempre ha existit. Constata, 

doncs, que aquesta és la realitat. Manifesta que per això no té cap desig de criminalitzar el 

govern, i creu que el problema que hi ha a les places va començar quan Barcelona en Comú ni 

tan sols somiava a governar. 

 

Tanmateix, constata que la realitat és que Barcelona en Comú governa i els ciutadans els van 

votar per solucionar problemes i no per agreujar els problemes antics que ja tenia el districte. 

Indica que com a anècdota encara recorda algunes piulades del mes d’abril, quan el Sr. Soro es 

referia a ell com a «cuñadísimo» quan li deia: «Escolta’m, a les places enguany tindrem greus 

problemes de convivència i sense proactivitat això anirà a més.» Remarca que això era a l’abril 

i que ara són al novembre i realment el tema ha anat a molt més. 

 

Insisteix que en la societat hi ha soroll. Considera que aleshores els governants el que han de 

fer és regular els espais comuns. Apunta que quan aquests espais comuns estan ben regulats el 

soroll baixa i que quan estan mal regulats puja i arriba la contaminació acústica. Constata que 

aquesta és la situació que estan vivint des de fa molts anys al Districte de Gràcia. Opina, doncs, 

que la gestió no és eficient, sinó que és completament ineficient. 

 

Considera que reduir el soroll i les molèsties és part de la gestió que qualsevol polític ha de fer, 

sigui del color que sigui, ja que no és un problema d’ideologia. Diu que el veïnat de les places 

també és molt conscient. Comenta que quan enraona amb els veïns que hi ha a la sessió saben 

que el problema no el va portar Barcelona en Comú, perquè també tenien problemes quan hi 

havia un govern socialista a la ciutat, van tenir problemes a les places amb governs 

convergents i s’ha arribat a una situació de col·lapse amb el govern de Barcelona en Comú. 

Remarca que aquesta és la realitat. 

 

Afegeix que sovint quan enraonen té la sensació que el govern converteix en culpables els 

veïns, cosa que no acaba d’entendre perquè els veïns estan patint. Diu que només cal analitzar 

algunes respostes que dona el govern als grups representats a la sala en qualsevol Ple, ja que, 

quan parlen d’incivisme, de llauners o de soroll, el govern tira pilotes fora i és com si tots els 

grups diguessin coses perquè tenen ganes de donar conversa durant els plens. 

 

Considera que sovint és difícil d’entendre si el govern té algun tipus de sectarisme que provoca 

que decideixin que hi ha una sèrie de veïns que pateixen el soroll i són culpables, però que, en 

canvi, hi ha altres persones que fan soroll i tenen drets. Pensa que això és molt estrany. 

 



Indica que l’experiència demostra que el soroll i els comportaments allunyats del civisme que 

es viuen a les places i al districte no es poden solucionar solament amb bones paraules. 

Destaca que hi ha una Guàrdia Urbana que està lligada de mans i unes ordenances de civisme 

que el govern va decidir que no s’havien d’aplicar. Recorda que en la resposta que li van donar 

a l’últim Ple el govern mateix reconeixia que estava sancionant molt menys que el que s’havia 

sancionat en el passat. 

 

Pel que fa a la contaminació, de què al govern li agrada molt parlar, tot i que només d’un tipus, 

comenta que l’OMS diu que a Espanya moren 1.000 persones per soroll. Diu que si en moren 

1.000 a Espanya en deuen morir algunes a Catalunya, algunes a Barcelona i algunes 

possiblement fins i tot a Gràcia. Apunta que tot el que està per sobre de 65 decibels és un 

problema. 

 

Recorda que a l’últim Plenari el govern informava que havien baixat de 90 a 80 decibels a la 

plaça del Sol. Considera que baixar 10 decibels quan està completament superada la situació 

és un problema i no un èxit, de manera que el govern haurà de reconèixer que és un fracàs. 

 

Comenta que, pel que fa a l’incivisme, a la plaça del Nord els darrers dies han arrencat 

jardineres, han aixafat intèrfons, hi ha pintades altra vegada en algunes façanes, etc. Constata 

que tot això és incivisme i gamberrisme, i pensa que el govern haurà de reconèixer que això 

se’ls ha escapat de les mans. 

 

Pensa que tampoc no és un tema de classe social, que és una resposta que li va donar un dia el 

govern quan enraonaven de les pintades. Manifesta que, si la Guàrdia Urbana no pot actuar i 

el govern no aplica les ordenances de civisme, ell no diria que és un tema de classe social, sinó 

que és una falta d’educació, incivisme i deixadesa de responsabilitats per part del govern. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Saluda en especial els veïns i veïnes de les places de la Vila que els 

acompanyen. 

 

Constata que arriben a un ple extraordinari perquè el govern va ser incapaç de donar suport a 

una declaració institucional en l’anterior Plenari en què es demanava una resposta conjunta de 

tots els grups per intentar donar sortida a les necessitats de les places de la Vila de Gràcia. 

Remarca que no va arribar ni una esmena. Diu que no negarà la bona voluntat del govern ni 

serà qui digui que no s’han fet coses, i moltes, per intentar pal·liar els problemes que es 

generen a les places, especialment a la plaça del Sol. Però considera que hi ha un problema de 

base, ja que les iniciatives que s’estan realitzant serveixen, i poc, per descongestionar la plaça 

del Sol d’usos poc cívics i que generen incomoditat als veïns de la plaça, amb sorolls 

desorbitats que impedeixen un bon descans als veïns, brutícia, en alguns casos tràfic de 

substàncies, etc. Però constata que es deriven a altres places, de manera que d’un problema 

se’n fan molts. 

 

Posa de manifest que jardineres a les grades, jocs infantils singulars o la possibilitat de tancar 

abans les terrasses són tot d’actuacions que, per molt que puguin funcionar, no acaben de 

solucionar el problema. Es pregunta, doncs, quin problema hi ha, i respon que no s’està 

complint l’Ordenança de civisme, ni s’estan multant les persones que beuen alcohol a la via 



pública, ni s’està complint amb la dotació de la Guàrdia Urbana que hi ha d’haver per garantir 

el bon ús de l’espai públic, etc. 

 

Entén que, amb molt bona intenció, s’han intentat utilitzar mesures de desincentivació 

d’aquestes pràctiques, però constata que han estat insuficients. Remarca que ara comença la 

temporada de poc ús de les places per temes meteorològics, ja que plou, fa més fred i 

naturalment els grups que s’hi concentren són molt menors i les molèsties baixen. Tanmateix, 

pensa que no es poden quedar de braços plegats a esperar una nova primavera. 

 

Recorda que en aquella declaració institucional els grups demanaven reunions i que se’ls 

deixés participar a les taules de places. Diu que ja saben la mania que té aquest govern que els 

grups de l’oposició no participin en aquests fòrums, perquè els volen en exclusiva per a ells, 

però remarca que el veïnatge els demana que entre tots intentin buscar solucions. 

 

Posa com a exemple que en l’anterior Plenari el senyor regidor deia que no era coneixedor de 

la intenció de la plaça del Nord de guarnir i fer festa major. Considera que això és significatiu 

de la poca comunicació existent entre el govern i les places. Creu que tot Gràcia sabia el 

conflicte de la plaça del Nord i de la demanda de l’associació de la plaça de fer festa major. 

Comenta que allà està ubicada una de les festes alternatives i sap que buscar un nou lloc és un 

problema afegit al govern del districte, però pensa que com a mínim el govern hauria de ser 

coneixedor de les peticions dels veïns i les veïnes, que, si no tots, la gran majoria d’aquest 

Plenari coneixien. 

 

Atès que la declaració institucional de l’anterior Plenari no va sorgir, espera que l’aprovació 

d’aquesta proposició faci que s’asseguin i parlin, que s’intentin ajudar entre tots i que els que 

tenen responsabilitats en altres administracions facin la pressió interna que han de fer per 

intentar desbloquejar solucions. 

 

Comenta que en l’àmbit de la ciutat ja s’ha demanat més Guàrdia Urbana, i diu que s’ha fet 

una proposta de 1.000 guàrdies urbans més en 5 anys. Pensa que cal tenir les eines necessàries 

per poder fer complir les ordenances de què es dotin i que no solament permeten gestionar 

l’espai públic, sinó que obliguen a gestionar-lo d’una forma millor. 

 

Constata que s’ha intentat de moltes formes menys agressives, però diu que potser, si no hi ha 

forma de solucionar-ho de cap altra manera, és hora d’intentar utilitzar les eines que ja tenen. 

Demana, doncs, que en parlin. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Respecte a unes veus de fons que se senten, aclareix que 

en el Plenari estan intervenint els diversos grups i que no hi ha espai perquè pugui haver-hi 

debat.  

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Diu que parlar l’últim té els seus pros i contres. Indica que en 

aquest cas el contra és que ja s’han dit la majoria de coses que volia dir, perquè en part els 

5 partits que presenten aquesta proposta van en la mateixa línia de buscar un consens i una 

solució entre tots per arreglar un problema que és crònic.  

 



Comenta que el problema de convivència a les places no és un tema que hagi sorgit en aquest 

mandat, sinó que ve de fa molts anys i que, com tots saben, té moltes causes, diferents orígens 

i una mala solució. Indica que és un problema que afecta greument els veïns, que han de patir 

molèsties com ara un excés freqüent de soroll, l’incivisme dels usuaris de l’espai públic o la 

realització d’activitats il·lícites. Remarca que tot això acaba afectant la seguretat del barri i la 

salut de les persones. 

 

Recorda que el govern fa més de dos anys que va presentar el seu Pla de places, en què ja 

reconeixia tota aquesta problemàtica. Afegeix que també va presentar una sèrie de mesures 

que, en vista dels fets, es demostra que no han estat eficaces per combatre allò per al qual van 

ser proposades. Diu que, ara que ja han passat dos anys, sembla que és el moment ideal per 

fer una valoració i demanar una revisió d’aquest pla, mantenir les mesures que sí que han 

funcionat i rebutjar les que no han tingut el resultat esperat, així com introduir noves 

propostes. 

 

Comenta que, com ja s’ha dit, no totes les mesures han estat negatives, ja que coincideix amb 

el govern que intentar donar uns nous usos a l’espai públic és força complicat. Indica que 

activitats que ja van valorar al seu dia com els jocs en les places ajuden a crear un nou estil i 

uns nous usos per a les places que són positius. Tanmateix, apunta que altres mesures com les 

jardineres de la plaça del Sol no han tingut l’efecte desitjat. Malgrat tot, comparteix que 

s’havia de fer alguna cosa. 

 

Entrant a fons en el model, diu que no el pot compartir. Comenta que el model de ciutat de 

l’equip de Colau té unes prioritats i uns mètodes que no són els adequats. Constata que en els 

darrers 3 anys estan veient els resultats que ofereix aquesta aplicació, concretament al que 

afecta en aquest tema, l’estat de degradació de les convivències en les places de Gràcia. Indica 

que un fet que demostra que s’està implementant un model inadequat és que, en les places en 

què s’havia cronificat, el problema ha empitjorat i en altres en què no hi havia aquesta 

problemàtica està començant a sorgir. Constata que el que s’ha aconseguit amb això és que els 

veïns s’hagin d’organitzar i unir per defensar la tranquil·litat en els seus veïnats. 

 

Recorda que una de les primeres mesures anunciades va ser el nou Pla d’usos, que des del 

Partit Popular van rebutjar, entre altres motius perquè pretenia carregar la majoria de les 

culpes de l’incivisme dels usuaris de la via pública en els locals de restauració, en els bars i en 

els locals de menjar preparat. Diu que tots són conscients del gran atractiu que té Gràcia pel 

que fa a l’oferta d’oci, i pensa que potser això és una cosa que entre tots s’hagin de 

replantejar. Tanmateix, no pot compartir que tots els amos d’aquest tipus de locals tinguin la 

intenció de degradar l’espai públic on es guanyen la vida, com si el govern municipal pensés 

que són un grup de persones perverses i psicòpates a qui els és igual el que passi fora del seu 

local i que l’única manera que hi ha és prohibir o limitar la seva activitat comercial. Creu que 

qualsevol solució al problema en les places passa per integrar els comerciants com un agent 

més, sense acusar-los de ser la font del problema ni veure’ls com l’enemic a batre. Diu que els 

comerciants també tenen els seus drets i les seves obligacions. Opina que per arribar a un 

acord caldrà força més diplomàcia cap a ells que la que s’ha mostrat en diverses ocasions. 

 



Creu que l’Ajuntament centra la majoria dels seus esforços en el fet d’anar contra aquest tipus 

de locals, perquè els és més fàcil i perquè tenen els inspectors i els tècnics per poder controlar-

los i així obvien la seva responsabilitat, que és garantir el civisme als carrers i places de la 

ciutat, amb un altre tipus d’eines, com l’Ordenança de civisme, que creu que és més adequada 

i molt més efectiva si s’aplica, que no és el cas. 

 

Així mateix, creu que hi ha força permissivitat, o directament que es mira cap a una altra 

banda amb els venedors ambulants d’alcohol i d’altres substàncies a les places. Suposa que no 

es deu actuar amb prou fermesa contra ells si continuen sent els mateixos els qui porten a 

terme aquestes activitats. Afegeix que amb la mateixa poca fermesa s’actua contra els 

establiments que venen begudes per a les quals no tenen permís. Diu que també podria parlar 

de les festes alternatives, que ni pensen ni se’ls demana que compleixin les normes que 

s’exigeixen als ciutadans normals. 

 

També vol recordar que el nombre de sancions imposades ha baixat un 20% el 2017 respecte 

al 2016 –les de consum d’alcohol un 21%, una mica més– i que només es cobren un 68% de les 

sancions imposades per incivisme. Indica que aquest any sembla que serà pitjor perquè amb 

les dades del 30 de setembre només s’ha recollit el 16,8% del que estava previst, de manera 

que més del 83% queda pendent. 

 

Considera que això demostra que el govern de Colau no té cap interès a cobrar les multes per 

incivisme o que és gairebé el mateix que té per posar-les i complir el que demana l’ordenança. 

Troba que això no és d’estranyar, perquè Ada Colau va arribar a l’alcaldia prometent la 

derogació immediata de l’ordenança, que era la seva gran proposta de seguretat, juntament 

amb el fet de desmantellar la unitat d’antidisturbis de la Guàrdia Urbana i posar càmeres a 

totes les comissaries. Constata que, com que el govern no ha pogut derogar l’ordenança 

actual, el pla B és passar-se’l per l’arc del triomf. Manifesta que el Partit Popular creu que cal 

complir-la i que amb aquesta la Guàrdia Urbana té mecanismes suficients per evitar el consum 

d’alcohol a la via pública en horari nocturn i els actes d’incivisme que pertorben el descans dels 

veïns. 

 

Pel que fa a la Guàrdia Urbana, comenta que una de les queixes més reiterades és la poca 

presència d’aquest cos a les places, tot i que aquesta presència augmenta en l’època estival en 

consonància amb l’ús intensiu que es fa de l’espai públic, però considera que és necessària 

durant tot l’any. 

 

Constata que s’ha esmentat reiteradament des de l’equip de govern que hi ha una manca 

d’efectius i que per això no es fa el dispositiu que seria desitjable a les places per evitar els 

conflictes. Diu que per això han proposat que es faci una convocatòria extraordinària de 

1.100 places de la Guàrdia Urbana destinades a cobrir les jubilacions que es produiran amb 

motiu de l’entrada en vigor de la nova edat de jubilació. Tanmateix, reconeix que seria 

desitjable que es produís un augment significatiu del nombre d’efectius, ja que els prop de 

3.000 actuals els considera força escassos. Pensa que ampliant el Cos de la Guàrdia Urbana es 

podria fer un desplegament eficaç a les places per tal que hi hagi presència policial suficient i 

així es comenci a solucionar el conflicte. 

 



Creu que aquest increment en la presència de la Guàrdia Urbana, unit a una major fermesa en 

la sanció de les actituds incíviques de les persones que es troben a les places i el plantejament 

d’una major sanció econòmica si fos necessari, conduiria molt probablement a mitigar la 

sensació que tot s’hi val, que no hi ha cap tipus d’ordre, que tot està permès i que ser un 

incívic i no tenir cap tipus de respecte pels veïns surt gratis. 

 

Respecte al Pla de places que va presentar el govern municipal, apunta que li va cridar 

l’atenció des del principi que no es permetés participar els partits de l’oposició en les taules. 

Per això, diu que en la proposta que ha subscrit s’inclou que es reformuli aquesta mesura de 

govern per incloure els grups i que hi pugui haver tots els agents implicats, com succeïa en 

òrgans creats al mateix efecte en altres mandats, com ara el Fòrum del Silenci, que pensa que 

va aconseguir molt bons resultats, igual que s’afirmava que el text del Pla de places n’era 

l’hereu. 

 

Per acabar, diu que l’ha sorprès el poc interès del govern a fer cap tipus d’esmena al text que 

ha motivat aquest Ple extraordinari. Constata que han estat diversos partits, amb ideologies i 

maneres d’entendre la ciutat molt diferents, els que han entès que és necessari un gran acord 

per solucionar un problema que s’arrossega des de fa molts anys. Pensa que un acord com 

aquest, irremeiablement, comportarà haver de renunciar a una part de les seves idees per 

arribar a un consens. Així i tot, està obert al fet que la resta de partits s’hi sumin. 

 

Intervé el Sr. Toni Ramon (Associació Veïnal Vila de Gràcia). Vol defensar el dret a viure 

dignament al barri. Igual que està contra l’expulsió del veïnat per la violència o sedició 

immobiliària, indica que també està en contra que el veïnat de les places no pugui gaudir del 

dret al descans. Aclareix que parla des de l’Associació Veïnal Vila de Gràcia. 

 

Creu que cal vincular el problema de la convivència amb el pla d’usos, ja que, a diferència del 

que ha dit algú fa un moment, la situació en què es troben i que ve de lluny està accentuada 

per la tematització de la Vila com a barri d’oci nocturn. Creu que té a veure amb la 

insostenibilitat extrema de la situació a la plaça del Sol, que sigui la plaça amb més bars i 

terrasses de la Vila. 

 

Intervé el Sr. Héctor Panizo Heredia (plataforma «Gràcia cap a on vas?»). Es presenta dient 

que parla en nom de «Gràcia cap a on vas?». Diu que en dos minuts se li faria curt parlar de 

molts temes, però veu que el problema és d’arrel i que ve de lluny. Pensa que obviar la 

saturació de la Vila de Gràcia, de l’oci nocturn, de bars, restaurants, terrasses, bars musicals i 

menjar per endur és obviar la realitat. Pensa que no hi ha places a la Vila de Gràcia sense bars, 

on no hi hagi problemes de soroll. 

 

Constata que es parla sempre de 10 bars a la plaça del Sol, però remarca que en el seu entorn 

n’hi ha més de 16. Indica que, si es posen aquestes 16 activitats a la plaça de les Dones del 36 

l’endemà, l’endemà hi haurà un problema de soroll, de convivència i de botellón. 

 

Afegeix que no es pot obviar que el fet de la marca Barcelona, de la mercantilització de l’espai 

públic, de l’augment del turisme a Barcelona fa que cada vegada vagi més gent al barri. 

Considera que obviar aquest problema també és obviar la realitat. 



 

Li sembla una mica sorprenent que l’única proposta que s’estigui posant sobre la taula, sabent 

el conflicte que preocupa tot el veïnat de la Vila de Gràcia, és més presència policial, cosa amb 

la qual no està d’acord. 

 

Afegeix que també es parla de mà dura quan hi ha una permissivitat d’horaris a les terrasses, 

de capacitat, d’horaris de tancament de bars i s’estan donant llicències d’activitats polivalents 

que venen alcohol cada dia fins a les 11 de la nit i els preocupa, d’altra banda, la venda 

ambulant de llaunes. Considera que el problema és aquest. 

 

Diu que sortiran de la sessió igual que han arribat, amb l’única proposta de l’ordre del dia que 

hi hagi més policies al carrer. 

 

Intervé la Sra. Eva Corredoira Corredoira (veïns plaça Virreina). En primer lloc, agraeix la 

convocatòria i aclareix que això no és un retret contra l’actual govern municipal, sinó que és 

una petició a tots els partits polítics perquè es posin d’acord per solucionar un problema que 

és tan greu. 

 

Creu que està tot dit. Comparteix el que diu el Sr. Panizo, que potser no cal més presència 

policial, però indica que, quan la Guàrdia Urbana hi va, sí que és important que no es dediquin 

només a passar i no a exigir a la gent la retirada de la beguda o que com a mínim els posin una 

multa. Troba que és absurd que la Guàrdia Urbana vagi per les places i es limiti a estar allà 

passejant-se. 

 

D’altra banda, creu que no s’ha parlat en aquesta sessió de la policia de barri i els agents cívics. 

Constata que han estat passant pel barri a hores en què els nens estan jugant a les places, tot i 

que en aquells moments no cal. Diu que segurament si aquesta gent hi anés i fes la seva feina 

en horari nocturn probablement no necessitarien aquesta presència policial. 

 

Destaca que també és important el que ha dit el seu company del tema de les llicències que 

s’estan donant per a menjars preparats que serveixen alcohol i que incrementen, 

efectivament, el problema, no tan sols dels bars, sinó que fomenten el consum d’alcohol i de 

menjar a les places, que són molt boniques i s’hi està molt bé quan fa bo. 

 

Així mateix, comparteix el fet que no hi ha hagut transparència en les convocatòries de les 

reunions de les places, perquè a la Virreina no han estat convocats degudament o alguna 

vegada que s’ha fet alguna convocatòria qui ha anat a aquestes reunions han estat els 

comerciants, els bars de la Virreina, que òbviament no defensen els interessos dels veïns. 

 

D’altra banda, manifesta que té un dubte perquè hi ha un bar que es diu Las Vermudas al 

carrer de l’Església que ha instal·lat dues taules de terrassa i no sap si tenen llicència o no, cosa 

que li agradaria saber. 

 

Pensa que també és important la revisió dels horaris. 

 



Intervé el Sr. Joan Pérez Farriols (veïns de la plaça del Sol). Constata que en aquesta sessió no 

estan descobrint res de nou, ja que tots saben quin problema hi ha, i que és un problema de 

convivència i de compatibilitzar l’oci amb el descans i la vida dels veïns. 

 

Malgrat que coincideix en alguns aspectes de la diagnosi que fan els grups presents, vol deixar 

clara una cosa, i és que s’està acostant una campanya electoral i que és època pre-

preelectoral, de manera que vol que quedi clar que els veïns no volen ser polititzats. Indica que 

és una reclamació dels veïns. 

 

Constata que el problema, evidentment, fa temps que s’arrossega des d’altres consistoris, 

quan es va permetre la saturació de bars a la plaça del Sol, cosa que fa un efecte crida. Pensa 

que reduir les taules i revisar el criteri d’atorgament de llicències de vetlladors podria ser una 

eina. Considera que el problema són els bars i altres comerços dedicats a l’oci, que fan un 

efecte crida al botellón, que és el que més els preocupa. 

 

Diu que, de la singularitat de la plaça del Sol, vol parlar dels jocs infantils que es van col·locar. 

Té un punt de vista que, d’una banda, ha estat positiu, ja que durant la tarda sí que s’han 

canviat dinàmiques, però constata que, així que els nens se’n van, hi ha un element molt 

singular, que focalitza l’assistència de la gent. Indica que la gent va a seure allà perquè tenen 

un coixinet tovet. 

 

Considera que és un problema comú de tot el barri. Remarca que tant els veïns com 

associacions veïnals volen tenir una posició comuna per aconseguir solucions comunes, però 

sobretot considerant les problemàtiques singulars de cadascuna de les places. Insisteix que el 

problema és de tots, però constata que cadascú a casa seva té el seu problema singular. 

 

Intervé la Sra. Lluïsa Esteban Villanueva (Nova Associació de Veïns, Veïnes i Comerciants de 

la Placa del Diamant i l’entorn). Comenta que fa molts anys que l’Associació de Veïns de la 

Plaça del Diamant es reuneixen amb els grups per posar damunt la taula el problema del 

botellón. Indica que amb el Joan Egea, de la plaça Revolució, van explicar als grups que quan es 

desallotjava la plaça del Sol, a quarts de dues de la matinada, la gent buscava altres places i 

que s’estava estenent el problema a Revolució i Diamant. 

 

Recorda que també van explicar a tothom amb qui parlaven que Diamant i Virreina eren places 

que s’havien de treballar alhora, que quan una es buidava s’omplia l’altra. Apunta que els veïns 

van penjar llençols a les finestres i balcons amb el famós «Volem dormir» i «Dret al descans». 

Assenyala que es van reunir amb la síndica de Barcelona, la Sra. Vila, juntament amb 

l’Associació Vila de Gràcia, i van parlar des del Pla d’usos fins al botellón, passant per la 

gentrificació del barri. 

 

Comenta que el problema del botellón que hi ha a la plaça del Diamant i al barri l’han hagut 

d’explicar cada 4 anys als polítics i tècnics que en cada moment han ocupat la regidoria. 

Constata que actualment la seva plaça potser no és la més afectada pel problema del botellón, 

però diu que la realitat és que ja s’ha estès a tot el barri. Indica que les places que quedaven 

fora del nucli de la Vila ja l’estan patint i de mala manera. Considera que és un problema que, 

d’una banda, requereix actuacions immediates, i de l’altra, mesures a llarg termini. 



 

Recorda que també han dit moltes vegades als grups que els veïns no volen mesures 

repressives, sinó dissuasives, Així doncs, demana un pacte dels grups polítics perquè, sigui quin 

sigui el grup que ocupi la regidoria l’any vinent, mantingui una actuació acordada amb els 

veïns, de manera que es treballi de forma continuada en la següent legislatura, sense que 

calgui que els veïns hagin de començar de nou amb explicacions, proves, queixes i exigències. 

 

Constata que és un problema evident per a tothom, que no se soluciona només en una 

legislatura, sinó que demana continuïtat i acords entre tots. 

 

Intervé la Sra. Anna Tolosa i Pastor (Associació de Veïns Plaça del Nord i carres adjacents). 

Anuncia que és a la sessió en representació de la plaça del Nord. Creu que els grups mateixos 

expliquen perfectament tots els problemes que hi ha, de manera que no els tornarà a repetir. 

 

Pensa que és necessari que els grups sentin la part dels veïns per tal que puguin traslladar tot 

el que pateixen. Manifesta que els veïns estan farts de no poder dormir; d’haver de repintar 

les pintades que els fan i haver-les de pagar ells; que estan cansats de trucar a la policia i que 

no hi vagi; que estan cansats que els trenquin les coses a dins de les porteries. Respecte al que 

s’ha dit que amb el mal temps no va gent a les places, assegura que es traslladen del mig de la 

plaça a dins de les porteries. Creu que tot això s’ha de traslladar i que els veïns ho han de dir 

als grups. 

 

Assegura que estan cansats de posar queixes a l’Ajuntament per escrit, de les quals no tenen 

resposta. Diu que en general se senten tots molt malament per tot el tema que va passar de la 

Festa Major amb els alternatius, que evidentment no volien que hi fossin, però que hi van ser, i 

no tan sols hi van ser, sinó que, a més, van fer el que van voler durant una setmana. Remarca 

que els decibels van estar pels núvols durant tot el dia i que allà no hi havia cap control de res, 

ja que la policia no hi va anar. 

 

Comenta que van tenir problemes en algunes cases pel tema dels decibels, fins i tot de 

desencaixar unes persianes a dins d’una casa. Creu que això s’ha de solucionar d’alguna 

manera, tot i que no sap com. Pensa que no és una qüestió política, sinó de tots plegats, 

incloent-hi els grups, perquè tots viuen en el mateix lloc, i opina que és igual ser d’un partit 

que ser d’un altre, ja que tots necessiten dormir. Reitera que estan cansats i que no tenen 

resposta, malgrat que cada dos per tres posen una queixa a l’Ajuntament. 

 

Finalment, demana més policia, perquè a partir de les 2 de la matinada fan el que volen a la 

seva plaça. No sap si és la solució, però pensa que com a mínim podria ser part de la solució. 

 

Intervé el Sr. Ricard Vidal Terés (Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça John Lennon). 

Comenta que les persones que són a la bancada representen l’Associació de Veïns de la Plaça 

John Lennon. Explica que el motiu de la seva presència és bàsicament perquè volen integrar-se 

a les taules o els grups de treball i conèixer els veïns de les altres places que no coneix encara, 

per dos motius. En primer lloc, pensa que el problema és molt greu i que els interpel·la a tots, 

no solament a les persones que viuen a les places, sinó a tots els veïns del barri. Afegeix que 



també hauria d’interpel·lar els veïns de tot Barcelona, però almenys als de Gràcia. En segon 

lloc, diu que és per l’efecte «egoisme», perquè cada vegada veu el foc més a prop. 

 

Recorda que ja van tenir problemes molt greus en el moment de la fundació de l’associació, 

que va ser l’any 1995, i que després es va pacificar. Tanmateix, constata que ja tornen a passar 

coses, perquè hi ha afluència de les persones que venen rebotades de les altres places, han 

tingut actes de vandalisme i se’ls han carregat 11 arbres, i també han tingut una  festa 

alternativa. Diu que comencen a patir l’efecte contagi de tot el que està passant a la resta del 

barri. Però repeteix que el motiu principal de la seva assistència a aquesta sessió és aprendre i 

parlar amb els companys, i integrar-se a les taules o grups de treball. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). En primer lloc, li agradaria corroborar que hi ha un problema 

endèmic i innegable. Tanmateix, vol fer una certa crítica que han iniciat algunes de les 

persones que han xerrat anteriorment. Malgrat que les intervencions dels grups no han estat 

exageradament electoralistes, ja que s’ho esperava força més dramàtic, pensa que sí que cal 

intentar mirar-ho en el llarg recorregut i una mica les causes sòlides de què està passant. 

 

Indica que, a parer seu, a l’arrel del problema el que hi ha és la implantació de la marca 

Barcelona, aquesta idea que tot el que hi ha a Barcelona s’ha de poder mercantilitzar, que si un 

té un cagalló i li posa el pin de l’Ajuntament de Barcelona ja pot vendre’l com si fos un record 

del Park Güell. Conclou que aquest model s’ha implantat a Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Davant de les constants veus de fons, indica que estan 

intervenint els diversos grups, per a la qual cosa demana que es respectin els torns 

d’intervenció i que no interrompin. 

 

Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta que la qüestió de l’aplicació del model Barcelona a Gràcia, 

a parer seu, es basa en l’extrema especialització en la restauració i l’oci nocturn. Comenta que 

tots els problemes de convivència que es donen i es focalitzen a les places venen donats per 

aquesta hiperespecialització, per tota la desaparició del teixit productiu anterior, que ha anat 

fent que les maneres de relacionar-se dels veïns anessin canviant. 

 

Constata que hi ha un consens institucional una mica de llarga durada, és a dir, que bona part 

dels grups actualment representats a l’Ajuntament històricament han donat suport a aquest 

desplegament de la marca Barcelona i a la versió gracienca del desplegament de la marca 

Barcelona. Recorda que, saltejadament, quan arribaven les eleccions, es feia el debat sobre la 

seguretat, a la qual cosa s’estan tornant a ficar de peus a la galleda en aquesta nova campanya 

electoral, i apunta que amb el debat de la seguretat, que és la qüestió superficial, els grups 

poden agitar una mica, però que després el compromís ferm amb la restauració i amb el lleure 

nocturn segueix sent-hi. 

 

Si es vol resoldre el problema, en lloc d’anar-lo movent d’una plaça a una altra, considera que 

el que s’ha d’atacar és la qüestió de la mercantilització de l’espai públic, dels carrers i les 

places, perquè genera un increment de preus que elititza una mica els espais, de tal manera 

que la gent que abans podia anar a un bar potser ara, per pagar tres euros per un cafè, 

prefereix prendre’s el cafè dret al carrer o que qui prenia una cervesa en un bar, com que les 



terrasses són impagables si el que es pretén és fer-ho amb una mica de regularitat i no un cop 

l’any, ara prefereix el botellón. Per tant, pensa que cal veure quina és la causa estructural 

d’aquest tipus d’usos. Afegeix que, a més, la majoria dels usos que es fan a les places no són ni 

tan sols de graciencs, sinó de gent de tota l’àrea metropolitana, més turisme exterior, que 

utilitza el barri de Gràcia com un centre d’oci. 

 

Així doncs, opina que atacar el model de barri és el que a llarg termini ha de permetre 

solucionar aquest problema. Respecte de si la Guàrdia Urbana ha resolt conflictes, constata 

que el que fa és moure’ls. Pensa que és molt important mirar-se les qüestions de la percepció 

de perill, que no van directament lligades al perill real, que és una cosa que passa molt amb el 

tema de la Guàrdia Urbana. 

 

Apunta com a proposta un canvi de teixit productiu i treballar als barris d’emissió, és a dir, que 

és un problema del seu paper dins de la ciutat, de manera que si no treballen en els barris que 

envien la gent a fer aquests usos de les places de Gràcia, difícilment se solucionarà. Considera 

que tampoc no s’ha de fer promoció externa del barri en termes de restauració i oci i que cal 

diversificar els usos de les places. Apunta que, dins de la desmercantilització, seria molt 

important atacar la qüestió de les llicències, aplicar mà dura i la qüestió de les terrasses. 

Destaca que a la plaça del Sol, si es fa una batuda a les 10 de la nit, romanen les terrasses fins a 

la 1, que és quan tanquen, és a dir, que el soroll es manté. Per tant, considera que també s’ha 

d’atacar aquest tema. 

 

Pel que fa a coses concretes que ja s’han apuntat, es pregunta a través de quins mecanismes 

es podria fer això, i respon que a través del Pla d’usos, que regula els establiments en planta 

baixa i, per tant, quin tipus de comerços i negocis hi ha i indirectament quin tipus d’usos 

s’atrauen cap a les places. Afegeix que també hi ha el Pla de terrasses, que hauria de limitar i 

reduir molt l’ús de terrasses a l’espai públic, perquè es tracta de gent que fa negoci bàsicament 

amb una cosa que és comuna. Finalment, destaca que també hi ha el Pla d’allotjaments 

turístics, perquè en el cas concret de la plaça del Sol creu que hi ha un problema molt central 

que encara no ha sortit en la sessió, que és que hi han fet un hotel. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Diu que intentarà analitzar una mica el que han estat els darrers 

3 anys de treball conjunt amb els veïns, a través de les taules ciutadanes amb totes les 

propostes que s’han anat aportant. En tot cas, vol donar les gràcies perquè en aquesta sessió 

han sortit noves idees i propostes que es poden treballar i posar en marxa. 

 

Anuncia que serà molt sintètic, però que després potser farà alguna reflexió més general. Com 

que han sortit moltes dades, creu que és important preguntar a les fonts i saber què està fent 

la Guàrdia Urbana, etc., perquè així s’aclariran molts conceptes. 

 

En primer lloc, pel que fa als objectius del govern, comenta que eren reduir l’impacte del 

soroll, garantir la convivència, sensibilitzar la ciutadania i afavorir un canvi d’usos i millorar tota 

la coordinació que es feia des del districte a tots els serveis que estan presents en l’espai 

públic, perquè són molts i de moltes àrees diferents. Diu que a vegades sembla molt senzill, 

però manifesta que s’han de coordinar moltes coses, cosa que també era un objectiu del 

govern. 



 

Quant a crear un espai ciutadà, informa que el govern va començar amb 3 places el 2016 i que 

el 2018 ja està amb 6 places. Explica que s’hi van incorporar Romaní i Nord i que també es va 

començar a treballar a Vila de Gràcia. Constata que en aquesta sessió sortia John Lennon, i diu 

que el govern està completament obert a anar treballant. Aclareix que no tan sols es treballa 

on hi ha taules ciutadanes, sinó que també hi ha temes a Dones del 36 o a Santa Rosa. 

Conclou, doncs, que es treballa en tot el districte, però que hi ha uns llocs en què el govern té 

interacció i pot afinar, perquè cada plaça té conflictes i situacions molt diferents i que s’han 

d’abordar des de tots els agents de forma molt diferenciada. Considera que no és el mateix el 

que pot passar a Dones del 36 que el que passa a Sol, de manera que el govern intenta donar 

respostes que s’adeqüin en cada cas. 

 

Afegeix que també s’ha anat desestacionalitzant, perquè el govern no volia que fos un pla 

pensat com un pla d’estiu, sinó anar-ho eixamplant a poc a poc, per la qual cosa avui dia estan 

treballant de març a octubre i pensa que queda poc per tancar el cicle i entendre que és un 

treball que s’ha de fer de forma continuada. Comenta que en la presentació en PowerPoint 

que està mostrant es pot veure què s’ha fet el 2018, és a dir, que s’han fet 13 sessions i hi han 

participat 134 persones de les diferents places. 

 

Respecte a la Guàrdia Urbana, indica que hi ha el reforç en dies de servei. Assenyala que poden 

veure en la presentació el total d’agents implicats i la quantitat d’hores. Explica que es va 

començar amb 320 hores extres al setembre de 2016 i que l’any 2018 ja són 3.712, de manera 

que s’ha augmentat un 1.100% el reforç de la Guàrdia Urbana. Aclareix que ho diu per les 

peticions de més Guàrdia Urbana, atès que constata que ja s’està fent. Ara bé, considera que el 

fet de pensar que això només se soluciona amb la Guàrdia Urbana és un error. 

 

En relació amb el que ha fet la Guàrdia Urbana, comenta que el 2015, quant a les multes per 

consum de begudes alcohòliques, en van posar 2.445; el 2016, 2.699, i el 2017, 2.728, de 

manera que ha augmentat un 11,5%. Diu que els grups han agafat les dades de ciutat, que 

baixen, però insisteix que en les dades de la Vila de Gràcia s’han augmentat en un 11,5% les 

multes per consum de begudes alcohòliques. 

 

Tanmateix, indica que aquesta no ha estat la prioritat de la Guàrdia Urbana, sinó que ha estat 

atacar en la requisa de llaunes. Apunta que el 2017 van ser 16.011 llaunes, i el 2018, 102.249, 

de manera que s’ha passat de 16.000 a 102.000 llaunes requisades. Conclou que hi ha una 

feina molt activa de la Guàrdia Urbana, que ataca els punts de distribució. 

 

Afegeix que es fa un buidatge preventiu de la plaça a les 11 de la nit, perquè és quan s’adequa 

en l’horari de descans, cosa que ha estat molt rellevant. Informa que actualment s’estan 

buidant de mitjana els cap de setmana d’estiu 253 persones de Sol. Diu que després no hi ha 

253 persones que se’n van a la resta de places, però reconeix que moltes places han detectat 

que a partir d’aquest buidatge que es fa a les 11 o a les 12 de la nit els apareixen petits grups. 

Remarca, però, que d’aquestes 253 persones potser hi ha un pic d’un 15%, cosa que vol dir que 

han desaparegut més de 200 persones i que, per tant, n’hi ha 50 que es recol·loquen. Pensa 

que en aquest cas cal actuar d’una manera diferent. Opina que és molt important fer aquest 

buidatge i que per això és important que en aquesta sessió hi hagi totes les places, perquè 



quan un s’adona que a la seva plaça hi va gent que abans no hi anava és perquè a Sol s’està 

traient gent, i no per un efecte contagi. Afegeix que, a més, molt poques persones tornen, de 

manera que s’està consolidant aquest buidatge. Reconeix que té un efecte, però diu que no 

són 250, sinó que moltes ja entren en el circuit estàndard d’anar a prendre una copa. Per tant, 

diu que aquest tema s’està reforçant. 

 

Així mateix, anuncia una nova mesura que creu que l’estiu següent tornarà a agafar força, que 

és la policia de proximitat. 

 

Pel que fa al canvi d’usos, explica que el 2016 es va començar amb activitats en què van 

participar 1.148 persones i que actualment, amb tot el desplegament de tardes a totes les 

places, hi ha més de 13.000 persones que hi participen. Comenta que això fa que hi hagi un ús 

diferent de la plaça. Està d’acord amb alguns veïns que han dit que cal aconseguir que les 

dinàmiques durant el dia siguin unes altres i allargar-les tant com es pugui fins a la nit. 

Repeteix que el 2016 es feien activitats a les places a què anaven 1.000 persones i que 

actualment hi estan participant 13.000 persones. Indica que, tal com poden veure a la 

presentació, el 2018 s’han fet 120 dies d’activitats i 360 hores d’activitats organitzades, amb 

13.000 persones. 

 

Destaca que això canvia completament la dinàmica de la plaça, cosa que és molt important. 

Comenta que l’àrea de jocs infantils no serveix a la nit, i diu que s’ha proposat posar-hi unes 

tanques, però que els grups de cultura a vegades no hi estan d’acord. Constata, doncs, que 

estan en debat. Opina que una gran sort d’aquest pla és que està en constant evolució. Indica 

que ha sortit el tema de les terrasses a Sol, si s’ha d’avançar l’horari i també posar-les a les 11. 

Diu que s’ha traslladat als grups i als comerciants per veure si són capaços de posar-se d’acord. 

Manifesta que també cal pensar si es vol fer servir lavabos estacionals a l’espai públic. Apunta 

que és un altre dels debats que hi ha damunt la taula i que cal anar treballant. Reitera, doncs, 

que és un pla que constantment anirà evolucionant. 

 

En relació amb la neteja, informa que s’ha ampliat el servei intensiu de neteja de l’1 de maig al 

31 d’octubre. Respecte a la neteja que es fa quan tanquen les terrasses entre les 12 i la 1 de la 

matinada, indica que és molt important. Comenta que s’ha millorat la freqüència del buidatge 

de papereres, que s’ha avançat l’horari de neteja, que s’han instal·lat 8 papereres a Sol i que 

s’ha fet un reforç de neteja en 10 punts que s’anomenaven punts foscos. 

 

Posa de manifest que no tan sols es pot actuar amb la Guàrdia Urbana, i informa que en 

intervenció s’han posat 8 promotors ambientals de juny a octubre, 2 agents cívics a les places, 

servei de gestió de conflictes, 7 inspectors que parlen amb els bars i els comerços perquè 

compleixin els horaris i instal·lació de sonòmetres. Conclou que es fa, doncs, una actuació en 

què molts departaments diferents de l’Ajuntament intervenen amb un mateix objectiu. 

 

Pel que fa a la comunicació, apunta que cal sensibilitzar, i diu que es posen cartelleria i 

banderoles, ventalls, sotagots, guia de bones pràctiques d’oci, flyers i fulletons, etc. Pensa que 

cal seguir amb tot això i que seran benvingudes totes les idees per canviar aquest imaginari. 

 



Indica que la presentació en PowerPoint mostra el cartell de les tres campanyes que s’han fet a 

Gràcia. 

 

Quant al pressupost, apunta que es va començar amb un pressupost de 37.000 euros, però 

que actualment el pressupost són 213.510 euros. Remarca que per Gràcia això és moltíssim, ja 

que això és com la subvenció que es fa a la festa major. Indica que és un dels projectes amb 

més pressupost, més consolidat i al qual s’estan destinant més esforços, perquè és una 

prioritat. Diu que això no depèn d’un govern, sinó que aquest pressupost està per quedar-se. 

 

Respecte a canvis estructurals a Sol, recorda que el govern ha actuat sobre l’espai físic, com 

ara el tema de treure la passarel·la, instal·lar més papereres, treballar sobre les jardineres, 

instal·lar l’àrea de jocs infantils i, finalment, amb sonometria. Mostra en la diapositiva com 

s’han aconseguit baixar 4, 5, 7, 8 decibels, en funció de la franja. Destaca que hi ha dues 

caigudes; d’una banda, una caiguda molt important que es produeix sobre les 11-12 de la nit, 

quan es fa el desallotjament preventiu i, de l’altra, sobre la 1 o les 2, que és quan es fa la 

neteja de la plaça. Constata que són dues actuacions que fan que això baixi considerablement. 

 

Mostra en les diapositives algunes fotos del 2 d’agost, en què en una apareix la situació de Sol 

a les 22.30 h, en una altra a les 23 h, en una altra a les 24 h i en una altra a la 01.30 h. A 

continuació, ensenya unes fotos del 10 d’agost a les 22 h i a les 23.30 h; unes de l’1 de 

setembre a les 22.30 h i a les 24 h; unes del 13 de setembre a les 22.30 h i a les 24 h. Convida, 

doncs, tots els grups presents a la sala que vagin un dia a veure què passa a Sol a la nit, perquè 

aquestes fotos són de cada dia de cap de setmana de tot l’estiu. Indica que de juny a juliol, 

agost i setembre veuran això, que cada nit s’actua i que cada nit hi ha aquestes fotos. Diu que 

podria anar repetint les fotos i que veurien que cada dia passa això. 

 

Finalment, reconeix que queda molt per fer. Pensa, però, que la gràcia és que no ha ensenyat 

una cosa del 2016 que s’ha mantingut igual, sinó que el govern va començar el 2016, va fer 

més coses el 2017 i el 2018 i vol fer més coses el 2019, però opina que cal pensar-les 

conjuntament. Considera que el fet que quedi molt per fer i que hi hagi molts reptes no els ha 

de fer perdre el rumb dels passos que han fet. Explica que s’han consolidat espais de treball 

conjunt, i vol que es reforcin tot el que calgui. Afegeix que s’ha reforçat la convivència amb la 

Guàrdia Urbana, promotors de medi ambient, agents cívics, inspectors i serveis de gestió de 

conflictes. Comenta que s’ha millorat el servei de neteja, que s’han potenciat nous usos a les 

places, que s’ha aconseguit reduir el soroll i afavorir el descans i que es disposa d’una taula 

coordinada dins de l’Ajuntament. Diu que això ja no és un tema de govern, sinó que s’ha 

institucionalitzat. Manifesta que pel govern de Gràcia aquest tema és una prioritat, ja que s’ha 

prioritzat en taules tècniques, en pressupost, en coordinació, etc., de manera que s’ha 

aconseguit que s’hagi assumit com un repte de l’Ajuntament. Constata que és un repte per al 

districte abordar aquest tema. 

 

Recorda que quan Barcelona en Comú va entrar al govern se’ls va dir que s’oblidessin de Sol 

perquè era ingestionable i insolucionable, però diu que el seu Grup no va mirar cap a una altra 

banda. Apunta que en la primera audiència el govern va dir que agafaria aquest tema, que no 

descansaria i que cada any aniria fent coses. 

 



En relació amb les raons de no haver votat la proposició, explica que ho han fet per tres 

motius. En primer lloc, considera que dibuixa una degradació que no és certa, cosa que és una 

falta de respecte a tots els treballadors municipals de l’Ajuntament i a la Guàrdia Urbana, que 

s’està deixant la pell per treballar en l’espai públic, i creu que això cal reconèixer-ho. En segon 

lloc, manifesta que planteja una situació com si es comencés de zero, mentre que considera 

que qui comença de zero són els grups de l’oposició, ja que el govern fa tres anys que està 

treballant i no hi ha cap mesura que sigui dels grups de l’oposició. Diu que el govern l’està 

esperant i els dona la benvinguda. Pregunta per què els grups volen ser a les taules amb els 

veïns si no aporten cap proposta, més que demanar més Guàrdia Urbana. Dona, doncs, la 

benvinguda als grups a aquesta taula. 

 

Finalment, demana que s’entengui que és una situació complexa que s’ha d’abordar des de 

moltes dimensions. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Considera que el regidor ha començat bé, però que ha acabat fatal i 

que li han sobrat els últims 30 segons. Diu que si els grups demanen ser a les taules és per 

poder escoltar els veïns i ser més proactius, però sembla que el Sr. Badia no ho ha acabat 

d’entendre. 

 

Pel que fa al que ha dit el regidor que ara es fa de març a octubre, indica, irònicament, que 

està molt bé, perquè encara queda mig any per cobrir. 

 

Constata que els tallers no són a les nits, perquè els nens a la nit no hi són, mentre que la 

majoria dels problemes es troben en aquesta zona horària. Pregunta de què serveix que posin 

multes si després no les cobren. Constata que aquest any el 83% de les multes encara no s’han 

cobrat, i dubta molt que aquest 17% hagi estat de la gent que s’ha multat a Gràcia. 

 

Diu que estan molt bé totes les mesures que ha comentat el regidor Badia i reconeix que estan 

treballades. Aclareix que no nega la feina que han fet els treballadors de l’Ajuntament, però 

constata que queda la Guàrdia Urbana. Especifica que quan diu que falta més Guàrdia Urbana 

és perquè l’any 1992 hi havia 3.400 urbans a Barcelona, però que els diferents governs del PSC 

i ICV, de què és hereu Barcelona en Comú, van baixar en 1.000 efectius la Guàrdia Urbana i van 

deixar estabilitzat el 2011 el nombre de 3.000 guàrdies urbans. Insisteix, doncs, que falta 

Guàrdia Urbana, perquè si 25 anys enrere n’hi havia més que ara és per alguna cosa. Creu que 

és essencial començar a arreglar el problema per a una major aplicació de l’Ordenança de 

civisme i presència de la Guàrdia Urbana, que és el que es demana en el fons. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Diu que, segons les explicacions del regidor, sembla que s’hagués 

solucionat el problema, que 5 grups de l’oposició no hagin demanat un plenari extraordinari 

per aquest tema i que no hi hagi hagut 7 places que han anat a parlar sobre aquest tema a la 

sessió. 

 

Creu que tots han anat a la sessió amb la mà estesa per poder pactar i parlar i perquè se’ls 

pugui incloure a les negociacions en les coses que cal fer a les places, ja que encara no estan 

solucionats els problemes. Diu que veu, com sempre, la prepotència del govern de no voler 

escoltar i de dir que ja ho fan bé i que els grups no aporten res. 



 

Manifesta que els grups intenten aportar amb aquest Plenari. A més, pensa que els grups no hi 

han anat de manera avasalladora, sinó amb una mà estesa per poder pactar i tractar els temes 

com creuen que cal solucionar-los. 

 

Aclareix que quan diuen que falta Guàrdia Urbana és perquè els veïns els diuen que truquen i 

la Guàrdia Urbana no va a solucionar els problemes de convivència que estan tenint en aquell 

moment a la seva plaça. Afegeix que els veïns truquen i retruquen i els diuen que no hi ha 

efectius i que són en un altre lloc de la ciutat on els necessiten més, perquè el de les places és 

un problema de soroll i l’altre és un problema més greu. 

 

Pensa que tots són a la sessió per aportar, i, com ha dit el Sr. Raposo, opina que els 30 segons 

finals de la intervenció del regidor Badia sobraven totalment. 

 

Intervé el Sr. Bea (Cs). Diu que li ha agradat una part de la intervenció del Sr. Badia, però que 

havia d’acabar malament, perquè realment pensa que el regidor no tenia cap necessitat de fer 

el tancament que ha fet. 

 

Constata que el regidor Badia ha estat explicant una sèrie de coses que realment el govern 

està fent, però remarca que no solucionen els problemes, perquè, quan escolten els veïns, 

sembla que el govern ha treballat molt, mentre que la percepció que tenen els veïns és que ha 

treballat molt poc. Diu que aquesta és la realitat, perquè les solucions no han arribat. Indica 

que continua havent-hi problemes de soroll i d’incivisme. 

 

Comenta que per això gairebé tots els grups es van posar d’acord, però aclareix que no es van 

posar d’acord com una qüestió electoralista, sinó com una mà estesa. Demana que es posin a 

treballar plegats i que el govern els deixi participar. Pensa que qui ha de tenir el protagonisme 

són els veïns i veïnes de les places, que són els que estan patint. Diu que els grups poden 

aportar i posar damunt de la taula temes com l’espai d’oci, la policia o l’Ordenança de civisme. 

Demana la supressió de la venda ambulant o el control de la venda de drogues, que també ha 

aparegut a molts llocs. Vol que treballin amb un operatiu nocturn en què tots puguin estar 

d’acord i que asseguri el descans dels veïns i veïnes de les places. 

 

Considera que tots tenen drets i deures quan són a l’espai públic, i vol que es treballi en això, 

igual que en educació, que en aquesta sessió el Sr. Badia no ho ha esmentat, tot i que sol 

mencionar-ho en les seves intervencions. 

 

Indica que el que va passar a la plaça del Nord era completament il·lògic, ja que el govern es va 

posar al costat d’un col·lectiu, quan tots sabien que tindrien problemes durant les festes. Diu 

que si el govern es posa al costat d’un col·lectiu això es pot prendre com un atac a les llibertats 

de la resta de gent de la plaça, cosa que al final es converteix en una ofensa. Considera, doncs, 

que és un tema que anirà sortint d’una forma continuada. 

 

Reitera que hi ha mà estesa per part de tots els grups, però destaca que el govern sempre es 

tanca. 

 



Intervé la Sra. Metge (ERC). Diu que amb les intervencions dels diferents veïns i veïnes parlant 

en nom de les seves entitats respectives, ignorant algunes de les intervencions polítiques, veu 

que en un moment determinat es podia parlar de problemes a la plaça del Sol, a la Virreina, a 

Revolució, al Diamant i a la Vila, però que ara s’hi afegeix la plaça del Nord o Lennon, i en 

alguns moments també Raspall o Romaní. Pensa que potser en algun moment hi han d’acabar 

afegint Sant Miquel, Joanic o la plaça Trilla. Conclou que aquesta és una qüestió en què cal 

parar atenció, i opina que val la pena aturar-se un moment i pensar. 

 

Pel que fa al plantejament de propostes que reclama el Sr. Badia, creu que poden treballar-ho 

entre tots. Opina que cal un canvi de model, de gestió i de pensament per a l’espai públic, 

centrat en les places, i que cal parlar dels usos que s’hi donen, com ara l’esbarjo durant el dia, 

espai de lleure per a persones de totes les edats, d’activitats d’entitats culturals, de 

cooperatives, d’entitats comercials, les festes populars, etc. Creu que també cal parlar de la 

seva gestió, de si cal posar-hi contenidors o no, quan s’han de buidar o netejar, quan 

s’escombra i es neteja la plaça, quantes hores es pot llogar l’espai públic, si depèn de l’activitat 

o depèn de si és per fer diners o no, si té afany de lucre, de la quantitat de gent que genera, de 

l’hora en què es fa l’activitat, etc. Constata que totes aquestes coses només són una petita 

part del que volen que aquest Plenari sigui la llavor. 

 

Demana, doncs, un pla o projecte, amb el nom que vulguin, a mitjà termini que doni resposta 

de veritat a les necessitats dels graciencs i gracienques, que superi esculls personals, 

ideològics, polítics i històrics. 

 

Per això demana als d’un costat i també a l’altre i als que no són a la sala que es comprometin 

a seure, i sobretot a escoltar, i treballar amb generositat per aconseguir un canvi útil i de 

continuïtat per a mesos o anys, fins que es decideixi que cal tornar-ho a canviar. Manifesta que 

el seu compromís el deixa gravat en l’acta d’aquest Plenari. 

 

Intervé la Sra. Clemente (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). Pregunta al 

regidor per què el govern no proposa esmenes. Considera que això és pressuposar d’entrada 

que els grups no haurien acceptat les esmenes del govern. Pensa que no calia acabar la 

intervenció de la manera que ho ha fet el regidor, ja que anava molt bé, fent un moment de 

treure la retallada, quan creu que el to que tots els altres grups han fet servir ha estat força 

constructiu. 

 

En tot cas, es vol concentrar a respondre al veïnat i a fer propostes concretes. S’adreça al 

Sr. Toni Ramon i al Sr. Héctor Panizo per dir-los que després farà una proposta que creu que 

pot donar resposta a alguna de les coses que deien, tot i que no hi està d’acord 100%, però 

recorda que ja no ho estava en el moment de la negociació del Pla d’usos i seria molt estrany 

que de cop i volta tot canviés. Tanmateix, sí que creu que és un inici que els pot posar d’acord. 

 

Pel que fa a la Sra. Corredoira, de la plaça de la Virreina, està d’acord amb el fet que és 

responsabilitat de tots, i constata que per això són en aquest Plenari. 

 



Respecte al Sr. Pérez, de la plaça del Sol, creu que la millor manera que no es polititzi és 

justament que hi hagi la màxima unitat dels grups polítics, perquè si això ho capitalitzen només 

un o dos grups sí que és molt més fàcil que es pugui veure un interès més partidista. 

 

En relació amb la Sra. Esteban, de la plaça del Diamant, comparteix que les places de 

Revolució, Virreina, Diamant i Sol són vasos comunicants, i anuncia que després farà una 

proposta en aquesta línia. També està d’acord amb el gran pacte que comentava la 

Sra. Esteban. 

 

Dona la benvinguda a la plaça de John Lennon, i està molt d’acord amb la necessitat de la 

prevenció. 

 

Tanmateix, vol parlar de propostes concretes. Aclareix que quan es demana més Guàrdia 

Urbana no es parla únicament de més Guàrdia Urbana des del punt de vista de la multa, que 

també, sinó també de l’efecte dissuasiu, que és molt més fàcil d’aconseguir quan hi ha més 

efectius i perquè, a més, és una demanda històrica de diversos governs que han passat poder 

tenir una patrulla pròpia a la nit i no compartida amb l’Eixample, que és un districte també 

molt gran i amb moltes necessitats d’oci nocturn. Insisteix que més efectius també va en 

aquesta línia. 

 

Considera que l’urbanisme pot ajudar. Comenta que concretament a la plaça del Sol s’han 

posat jocs infantils. Opina que cal pensar una mica més el tema dels jocs infantils i que cal 

valorar si s’han de tancar o no, si s’ha de posar una altra mesura urbanística dissuasiva perquè 

la gent no s’assegui tant a terra. Indica que quan a les 10 de la nit hi ha moltíssima gent 

concentrada és molt difícil poder fer un dispositiu. 

 

Creu que també cal valorar altres solucions molt més estructurals, com ara la de la plaça Osca, 

a Sants. Opina que cal valorar que les terrasses puguin avançar el seu horari de tancament, no 

únicament a la plaça del Sol, sinó que cal tenir-ho en compte a les places de la zona de baix: 

Diamant, Revolució i Virreina. Indica que la plaça del Nord queda més amunt i que la seva 

problemàtica és una altra. 

 

Diu que no criminalitza ni el turisme ni tampoc els restauradors, però sí que creu que cal ser 

exigents, regular i aplicar corresponsabilitats. Està d’acord amb el fet que els restauradors són 

una gent molt important quan es parla de soroll i de la plaça del Sol. Recorda que a Sants van 

ser capaços d’arribar a un acord que va començar en l’anterior mandat, estant el Grup 

Municipal Demòcrata al govern, i que ha finalitzat amb el govern de Barcelona en Comú. Per 

tant, manifesta que si a Sants han estat capaços de posar-se d’acord no ha de ser diferent a 

Gràcia. 

 

Aclareix al regidor, que apuntava que s’ha parlat amb els grups, que amb el Grup Municipal 

Demòcrata ningú no s’ha assegut a parlar d’aquesta proposta concreta per a la plaça de Gràcia. 

Diu que el seu Grup estarà encantat que el Sr. Badia els convidi a passejar una nit per la plaça 

del Sol. Afegeix que si a més els convida a les taules ciutadanes i a poder parlar de com es 

poden aplicar mesures concretes a Gràcia la seva felicitat serà plena. 

 



Intervé el Sr. Serra (CUP). Manifesta que no cal que el convidi ningú a passejar per les places 

del barri, ja que ho farà motu proprio. 

 

Tornant a les reflexions que feia en la intervenció anterior, insisteix que per la CUP el problema 

estructural és el del model productiu, i que fins que no hi hagi feina de qualitat i de proximitat, 

fins que no hi hagi alguna manera de controlar els preus dels locals –cosa que fa que només es 

puguin obrir bars perquè no hi ha cap altre negoci que sigui viable–, en definitiva, fins que no 

es tanqui aquesta qüestió més estructural, la qüestió no s’acabarà de resoldre mai i només 

s’anirà traginant per les places. 

 

Vol remarcar que creu que han de ser els veïns qui treballin a les taules, perquè qui té un 

interès econòmic o un lucre en l’espai públic no ha de definir com s’ha de gestionar l’espai 

públic, sinó que han de ser els veïns, és a dir, els que en fan ús i hi viuen. 

 

Anuncia que s’abstindrà en aquesta proposició –malgrat que ningú està dient el sentit del vot, 

tot i que entén que es pressuposa– perquè creu que no ataca prou aquest tema estructural, 

encara que comparteix la qüestió de la creació de les taules i estarà encantat que es facin. 

 

Finalment, recorda que la CUP sí que havia fet algunes propostes. Manifesta que, entre altres 

coses, la CUP és l’únic grup i, de fet, l’únic ens que va fer al·legacions al Pla de terrasses, en el 

sentit de restringir més els horaris, incrementar les taxes i reduir el nombre de taules, mentre 

que totes les associacions de restauració i d’hostaleria van anar en sentit contrari, per tenir 

més terrasses més hores al carrer. Insisteix, doncs, que la CUP havia intervingut d’alguna 

manera, però que el govern no va acceptar cap d’aquestes al·legacions. Comenta que, després, 

durant la negociació del Pla d’usos, també, ja que, de fet, el seu Grup hi va acabar votant en 

contra perquè el considerava massa limitat, tot i que ara es veu que a la zona de contenció, 

que són aquestes places que no estaven tan malament, ara els ve el merder al damunt. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Entén que els hagin molestat els últims 30 segons de la 

intervenció, però diu que la realitat és aquesta. Insisteix que el govern té la porta oberta a 

treballar qualsevol mesura que els grups vulguin fer des del juny del 2016. Reitera que, 

malauradament, no n’han rebut. Diu que si avui es comencen debats que s’han posat damunt 

de la taula estarà encantat de fer-los. Torna a repetir que aquesta és la realitat, i constata que 

no venen a escalfar la cadira, sinó a implantar polítiques, fer propostes i dur a terme fets, que 

és el compromís que poden agafar amb la ciutadania, que el que es va començar el 2016 no es 

pararà el 2019, ni el 2020, ni el 2021, i que és un compromís i un repte que han agafat com a 

institució, com a Ajuntament. 

 

Apunta que el Pla de places de Gràcia és el que s’està fent servir com a referència per a la resta 

d’espais públics de la ciutat. Per tant, indica que és aquesta feina en què avui dia estant sent 

pioners a l’hora d’avançar cap on s’ha d’anar. 

 

Finalment, anuncia que també farà una abstenció. Entén perfectament que la voluntat és de 

treballar conjuntament i, per tant, diu que els grups tenen la porta oberta.  

 



Pel que fa a la taula ciutadana, manifesta que ell no hi ha participat mai, no perquè no li sembli 

important, ja que li sembla que és l’espai més important que hi ha, sinó perquè creu que ha de 

ser un espai de treball, que no es polititzi, que no es vagi allà a fer discursos, sinó que sigui el 

lloc on es puguin entendre, fer propostes i analitzar-les, per tal de poder-les dur a terme 

després. 

 

Intervé el Sr. Raposo (PP). Vol recordar al regidor unes paraules seves, ja que demana que no 

polititzin les taules, però quan el Sr. Badia diu que, encara que no hi sigui ell, hi ha altres 

regidors que és com si hi fos ell, potser sí que estan polititzades. 

 

Tanmateix, vol col·laborar i que puguin arreglar això entre tots. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Només vol comentar que si els grups demanen ser a les taules, 

primer, és per aportar; segon, perquè els ho demanen els veïns, no tan sols en aquest cas, 

també en els de Vallcarca. Sol·licita, doncs, que el regidor no ho posi com a excusa quan són 

els mateixos veïns qui ho demanen. 

 

Espera que aquesta minirectificació que ha fet el regidor al final sigui efectiva i que puguin 

treballar en les properes taules. Li agradaria que el govern complís amb la proposició que 

s’aprovarà en la sessió, tenint en compte que s’ha abstingut. 

 

Intervé la Sra. Metge (ERC). Vol tornar a donar les gràcies als veïns i veïnes i a les entitats 

presents a la sessió. Reitera el compromís del seu Grup i demana altra vegada el compromís de 

tothom per poder fer un canvi real en tota aquesta problemàtica, perquè és compartida per 

tothom. 

 

Sense que ningú s’ofengui, indica que tot el que s’està fent aquí és fer política i polititzar. Diu 

que no passa res ni són més dolents els uns o els altres. 

 

Intervé el Sr. Suñé (Grup Municipal Demòcrata, PDeCAT-Unió-Demòcrates). També vol agrair 

als veïns la seva assistència. Creu que la proposició que han presentat i que s’aprovarà és un 

bon punt de partida per a un nou consens en el districte i per solucionar un problema endèmic 

i crònic al districte. 

 

Simplement, anuncia que el seu Grup es posa a disposició de tothom, dels veïns, de tots els 

actors, dels grups polítics, del govern i del govern que vingui, tant si en forma part el PDeCAT 

com si no, i que estén la mà per avançar junts. Creu que és l’única manera de solucionar 

aquest problema, fer-ho junts, perquè desitja que les places de Gràcia tornin a ser aquell lloc 

de descans, de convivència i de respecte per a tothom. 

 

Intervé el Sr. Ardanuy (president). Manifesta que la proposició queda aprovada. 

 

S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals Demòcrata, ERC, Ciutadans, PSC i el 

PP i l’abstenció de BC i la CUP. 

 



Finalment, agraeix a tots els grups el to del debat, que ha estat molt constructiu, i als 

representants que han intervingut de les associacions de veïns i comerciants de les diverses 

places. Conclou que tots plegats han fet una reflexió i un debat a fons al voltant del que ha de 

significar la convivència en espais de tanta complexitat com aquells en què viuen i treballen. 

Vol fer constar que realment intentar solucionar aquests problemes és un repte de tots 

plegats. 

 

No havent-hi més assumptes per tractar, el president dona per acabada la sessió 

extraordinària del Plenari del Consell de Districte a les 20.45 hores. 
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