Districte de Gràcia

ACTA DEL PLENARI Núm. 6
CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
10 de març de 2020

A la Sala d’Acte de la Seu del Districte de Gràcia, presidida per l’Im. Sr. Ferran
Mascarell i Canalda, president del Consell Municipal del Districte, i en presència de
l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte, se celebra la sessió ordinària del
Consell Plenari del Districte de Gràcia, corresponent a la data indicada a dalt indicada.
Hi són presents els consellers i les conselleres:
Grup municipal de Barcelona en Comú:
Sra. Judith Calabria Cortecans
Sra. Àngels Tomás Gonzalo
Sr. Jordi Farriol Fonoll
Sr. Yusef Quadura Izquierdo
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Sra. Núria Pi Martínez
Sra. Olga Hiraldo Martí
Sr. Guillem Roma Batlle
Sr. Miquel Colomé Ferrer
Sr. Marc Bosch Matas
Grup municipal de Junts per Catalunya:
Sra. Sílvia Manzano Quintana
Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez
Sr. Xavier Farrés Torrecabota
Grup municipal del Partit Socialista de Catalunya:
Sr. Alberto Lacasta Huelin
Sra. Mercè Saltor Guinjoan
Grup municipal de Ciutadans:
Sr. Jordi Bea Costa
Grup municipal de Barcelona pel Canvi:
Sr. Jordi Daura Molins
Excusa la seva presència: Sra. Cristina Carrera Viñoles

Inici de la sessió a les 18.35 hores
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El senyor president dona les gràcies als assistents i procedeix a iniciar el plenari del
dia 10 de març de l’any 2020. Comença amb un record solidari per a la comunitat
educativa de l’Escola Bressol Gràcia pel fet que pateix les conseqüències de la
COVID-19, una malaltia nova. També dona el condol a la família de la persona que ha
mort en el context d’una explosió química a la Verneda.
ORDRE DEL DIA
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida i s'aprova.
B. PART INFORMATIVA
B.1 Despatx d’ofici
Es dona per informat.
B.2 Mesures de govern
B.2.1 Mesura de govern sobre l’emergència climàtica
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura, que
intervindrà en nom del govern i farà ús d’una presentació.
Intervé el Sr. Quadura (BC). En primer lloc, assenyala que l’Ajuntament de Barcelona
va declarar l’emergència climàtica el passat gener i que avui es presenta aquesta
mesura de govern. Diu que la mesura pretén complementar la Declaració de ciutat
afegint-hi aspectes concrets del territori.
Argumenta que es declara l’emergència climàtica perquè fins ara no s’han pogut reduir
dràsticament les emissions, i afegeix que si no es fan canvis serà impossible assolir
l’objectiu de no superar el grau i mig de pujada de temperatura mitjana global.
Afirma que calen mesures urgents per tal de contribuir a les que es plantegen en
l’àmbit de ciutat. Creu que Barcelona ha de liderar la batalla contra l’emergència
climàtica i que Gràcia ha de ser part d’aquest canvi.
Manifesta que la crisi climàtica té efectes molt clars en la vida quotidiana, i que si no
s’actua de manera immediata es preveu que es podria passar a finals de segle d’una
onada de calor cada dos anys a cinc onades cada any. També adverteix que es
passaria de 22 dies càlids cada any a 80, i que les nits tropicals augmentarien de 38 a
82 anualment.
Es mostra convençut que encara s’és a temps de revertir la situació, i indica que per
aquest motiu presenten aquesta mesura, que pretén donar una visió global de les
actuacions amb efectes ambientals al Districte de Gràcia, implementar millores a
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l’espai públic, protegir els infants de la contaminació, avançar cap a un model
sostenible de consum i incrementar l’educació ambiental.
Tot seguit, detalla que aquesta mesura consta de sis eixos principals i dues
adaptacions, i també d’un total de 28 actuacions concretes que es duran a terme al
Districte de Gràcia. També conté concrecions de la sessió participativa “Gràcia davant
l’emergència climàtica” que va tenir lloc a finals de febrer.
Concretament, el primer eix tracta el canvi de model urbà. Inclou, entre altres mesures,
el desplegament de la superilla del Camp d’en Grassot, pacificar escoles del districte
per protegir els infants de la contaminació, incrementar el verd públic i impulsar els
corredors verds.
El segon té a veure amb el canvi de model de mobilitat. Prioritza millorar l’accessibilitat
a les voreres i les zones de vianants, millorar la connectivitat en la xarxa de carrils bici,
millorar la freqüència dels busos de barri i desplegar el pla de motos.
El tercer eix fa èmfasi en el model d’energia. Proposa incrementar notablement les
energies renovables al districte, tant en edificis públics com privats, i en l’espai públic.
També es vol fomentar l’accés als ajuts de rehabilitació d’eficiència energètica i
incrementar l’estalvi energètic als equipaments.
El quart eix es refereix al canvi de model de consum i residus. Preveu avançar en
l’ambientalització de les festes als barris de Gràcia, fomentar els mercats d’intercanvi i
aconseguir un increment en la separació de residus.
El cinquè eix treballa el model d’alimentació. Els objectius són ampliar la xarxa
“Escoles+Sostenibles” i crear un mapa de cooperatives i comerços amb productes
ecològics i de proximitat.
El sisè eix aprofundeix en l’educació, aspecte que indica que ha de comportar un canvi
significatiu d’hàbits. Es vol reforçar el rol responsable del clima i la sostenibilitat al
districte i fer dies o setmanes de conscienciació per continuar avançant en aquest
àmbit.
A continuació afegeix que, per millorar la qualitat ambiental, amb la mesura també
proposen crear refugis climàtics i espais de jocs d’aigua, i generar coneixement sobre
l’impacte diferenciat que té la crisi sobre les dones i els col·lectius vulnerables.
En l’àmbit de l’aigua, impulsaran campanyes de conscienciació per arribar als 100
litres per habitant per dia i els dipòsits pluvials per reduir els riscos d’inundació.
Finalment, comenta que aquesta mesura disposa d’un calendari aproximat
d’actuacions i que es faran dos informes d’avaluació —un a mig mandat i l’altre al
final— que inclouran els graus d’execució de la mesura sencera i també xifres
d’algunes actuacions que es puguin quantificar.
Clou la intervenció assegurant que el govern creu que aquesta és una lluita conjunta i
dona les gràcies a Junts per Catalunya per haver-los ajudat a millorar la mesura de
govern.
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). En primer lloc, se solidaritza amb l’escola de Gràcia
en què ha aparegut el coronavirus, tal com ha fet el president.
Assenyala que, en línies generals, valoren positivament la mesura de govern. Diu que
si alguna cosa ha caracteritzat el seu grup tant a l’Ajuntament de Barcelona com al
Districte de Gràcia han estat les seves propostes i els seus posicionaments en defensa
d’una Barcelona més sostenible i verda que faci front a l’emergència climàtica.
Opina que aquesta mesura no és solament una declaració d’intencions, sinó que
també és una proposta amb solucions concretes, de les quals vol destacar el
desenvolupament de cobertes i façanes verdes en edificis municipals, mirar de donar
una sortida a les escales de la baixada de la Glòria, major freqüència de busos de barri
del Coll i de la Salut —cosa que creuen que és indispensable— i donar un ús a l’Aula
Ambiental del Bosc de Turull.
També creu que seria interessant revisar les instal·lacions del Nou Sardenya perquè
siguin més sostenibles i evitar problemes futurs.
D’altra banda, tenen dubtes pel que fa la superilla del Camp d’en Grassot. Afirma que
no estan en contra de les superilles, però creu que cal fer una revisió política i
urbanística d’aquests elements i revertir els errors del mandat anterior per arribar a
acords amb veïns i empreses de les zones afectades, ja que es tracta d’un projecte
d’una gran magnitud.
Afirma que donaran suport a aquesta mesura.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la intervenció comentant que també hi donaran
suport. Diu que el senyor Daura ha explicat molt bé els motius per donar-hi suport i
que, com que tenen punts similars al programa electoral, no cal reiterar-los.
Afegeix que també hi donaran suport perquè noten una càrrega ideològica en un tema
sensible com és el canvi climàtic. Assegura que el canvi vindrà del món capitalista, i en
vol posar un exemple. Explica que a Espanya hi ha 25 milions de llars, i que posar una
placa fotovoltaica a cada una costaria uns 75.000 milions d’euros, que seria el mercat
que les grans multinacionals de la distribució hi han detectat. Afegeix que a partir del
març del 2020 totes les grans cadenes com Ikea o Leroy Merlin faran campanyes
perquè els particulars posin plaques fotovoltaiques. Diu que el mateix mercat ajudarà a
fer que aquest tema funcioni.
Tanca la intervenció dient que hi votaran a favor.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor.
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Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Explica que, quan van estudiar la mesura de govern, el
primer que van pensar és que ja era hora que es demanés declarar l’emergència
climàtica a Gràcia, perquè per al seu grup sempre ha estat una prioritat.
Fa notar que no estan d’acord amb totes les mesures que inclou i posa l’exemple de la
superilla del Camp d’en Grassot, que no veuen factible ni útil en aquesta zona, però
afegeix que, en conjunt, com a mesura de govern, hi votaran a favor.
Assenyala que van proposar al govern que la mesura inclogués el retiment de
comptes, és a dir, que avalués i que inclogués indicadors per saber si les actuacions
que es duran a terme serveixen, i que el conseller ho va acceptar amablement.
Troben que en alguns punts la mesura és ambiciosa, però que en altres queda una
mica coixa. Creuen que l’important serà anar-ne fent el seguiment.
Reitera que el seu vot serà favorable.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo.
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Comença la intervenció comentant que, com a grup,
comparteixen la diagnosi i la necessitat de declarar l’emergència climàtica, de manera
que celebren que després de mesos d’anuncis aquesta mesura hagi vist la llum.
Aclareix que el seu grup dona molta importància al terme “emergència”, que implica
temps i també impacte. Creuen que cal reduir la contribució de la ciutat a l’escalfament
global i preparar-la per tal de mitigar-ne els efectes adversos que ja s’estan notant.
Pel que fa al temps, és partidària d’agilitzar i accelerar l’aplicació d’aquestes mesures
tant de mitigació com de prevenció. Quant a l’impacte, creu que convindrien potser
menys mesures però amb més impacte.
Assegura que estan d’acord amb moltes de les propostes, però troben que algunes
mesures no tindran gaire impacte real o tindran un impacte reduït o parcial. Afegeix
que algunes actuacions ja estaven planificades o en procés d’execució en el mandat
anterior, com ara els corredors verds o la reforma de Pi i Margall, i també lamenta que
algunes portin molt temps de retard.
Es queixa que algunes mesures es preveuen en funció del moment, i comenta que els
va sorprendre que al consell de barri es digués que no és necessària la construcció del
dipòsit d’aigües pluvials. També diu que a algunes mesures els manca definició.
Per acabar, reitera que voldrien menys mesures i més ambició, i confia que se’n faci
un seguiment adequat.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al regidor.
Intervé el Sr. Badia (regidor). El regidor del districte comença la intervenció agraint el
suport a tots els grups.
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Entén que és normal que en alguns aspectes hi hagi diversitat d’opinions, com passa
amb les superilles, però està força satisfet que, en general, la mesura hagi tingut una
bona acollida.
Pel que fa a mesures amb més impacte, afirma que li hauria encantat rebre una
proposta d’ERC, però que lamentablement això no ha passat.
En relació amb els indicadors, creu que ha estat positiu incloure’ls a la mesura.
Finalment, recorda que aquestes actuacions per a Gràcia són complementàries a les
de ciutat, les quals generen un impacte més important.
S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor de tots els grups.

B.3 Informes
B.3.1 Informe del regidor
Intervé el Sr. Mascarell (president). El president dona la paraula al senyor regidor del
districte.
Intervé el Sr. Badia (regidor). El regidor del districte comença la intervenció saludant
la Núria Martínez, la nova directora de Serveis a les Persones i al Territori, i compartint
la situació de preocupació que es viu respecte al coronavirus, en què afirma que cal
estar el màxim d’atents.
Concreta que es va detectar un cas de coronavirus en una treballadora de l’escola
bressol de Gràcia i això va fer que es tanqués l’equipament preventivament durant
dues setmanes. Aclareix que aquesta acció respon a una mostra de prevenció i que,
en principi, no cal alarmar-se, tot i que caldrà ser extremadament prudents, i agraeix la
col·laboració a totes les entitats de salut implicades a la ciutat.
Pel que fa al Pla d’actuació de districte, recorda que està en fase de planejament i
diàleg amb els veïns, i que després es compartirà amb la resta de grups per tal de
definir les bases de transformació dels barris de Gràcia. Assenyala que aquest pla
marcarà unes prioritats i permetrà aprofundir en el gaudi d’un districte més sostenible,
més habitable, més democràtic, més feminista i més just.
Especifica que enguany s’hi ha introduït un element interessant, que és l’eina dels
pressupostos participatius. Diu que 75 milions d’euros s’han posat a disposició de la
ciutadania —6 milions dels quals corresponen al Districte de Gràcia— perquè siguin
els veïns els qui proposin i votin els projectes i ajudin a prioritzar actuacions. Aquest
model ha estat seguit també per ciutats com Madrid, Sevilla, Badalona o Sant Cugat, i
celebra que hagi arribat a Barcelona.
Comenta que ja s’han fet bona part de les sessions presencials —moltes de les quals
s’han dut a terme en consells de barri—, mentre que d’altres són sectorials o
temàtiques. Fins al 27 de març encara se’n faran 7 més, i es disposa també de l’eina
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de participació en línia per a les persones que no puguin assistir a les sessions
presencials.
Concreta que s’hi pot participar de dues maneres: d’una banda, presentant projectes
en els pressupostos participatius —ja se n’han rebut 56—, i, de l’altra, presentant
polítiques públiques —se n’han rebut 75. Anima la ciutadania a participar-hi fins al final
del termini, que és el 27 de març, i a participar també en el procés de votacions, que
seran al maig. La previsió és obtenir el full de ruta d’aquest mandat abans de l’estiu.
En segon lloc, comenta la rellevància de la mesura d’emergència climàtica pel que fa a
aconseguir no arribar als tres graus d’escalfament global en un període de deu anys.
Entén que tot el que no es faci en aquest període serà caure en un punt de no retorn.
De fet, matisa que ja estem en plena fase d’adaptació, cosa que vol dir que hi haurà
transformacions que ja no es podran revertir, i posa l’exemple que ja s’ha donat la
primera onada de calor a l’hivern a l’Estat espanyol o que s’ha viscut el febrer més
càlid dels últims quaranta anys a la Unió Europea.
Quant a les afectacions, l’escalfament global farà pujar el nivell del mar i provocarà la
desaparició d’algunes platges. També farà que hi hagi més pluges torrencials i més
intensitat en episodis com el Glòria, onades de calor, riscos d’incendi, pèrdua de
biodiversitat, pèrdua de garantia de les aigües, a banda de l’impacte econòmic que
suposarà tot plegat.
Per tot el que ha exposat, afirma que els objectius han de ser ambiciosos tant a escala
mundial com a escala europea i local. Entre aquests objectius hi ha descarbonitzar
l’economia l’any 2050, amb resultats importants ja de cara al 2030. Per al 2030, està
previst reduir en un 50% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, cosa que
comporta reduir 2 milions de tones de CO2, és a dir, un canvi de molta envergadura.
En aquest sentit, comenta que fa uns mesos 11.000 científics van signar un manifest
en què exposaven que la humanitat s’havia de preparar per al sofriment, ja que la
situaven prop de l’abisme.
Tot seguit, especifica que treballaran amb diferents factors, entre els quals l’energètic
és clau. Això significa que cal deixar de dependre dels combustibles fòssils i passar a
dependre de les energies renovables, i també que cal reduir el consum, cosa que
implica aconseguir estalvi i eficiència a totes les llars i a tota l’activitat econòmica.
Pel que fa a la mobilitat, assegura que calen plans per no dependre del vehicle de
combustió i plantejar alternatives com la mobilitat col·lectiva, la mobilitat sostenible, la
mobilitat elèctrica, la mobilitat compartida, etc.
Quant als residus, també cal canviar de model. Convé modificar la política de consum
—la reutilització, la prevenció, etc.—, i especifica que això també tindrà efectes
positius en la salut o el medi ambient. Per això volen introduir la individualització de la
recollida de residus, amb elements com la recollida porta a porta o els contenidors
intel·ligents, que s’ha de traduir en la millora de condicions de l’espai públic —menys
soroll, menys molèsties, menys olors, etc.—, però que requereix un fort canvi d’hàbits.
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Assegura que també calen millores en el terreny de l’alimentació, que ha de ser baixa
en carboni i més saludable, basada en productes de proximitat i ecològics. Comenta
que el coronavirus ens està fent veure que l’economia globalitzada i diversificada
actual és una debilitat. Per això advoca pels circuits curts, l’economia circular,
l’autosuficiència, que faran que siguem més forts com a societat.
Assenyala que totes aquestes accions que han comentat serien per mitigar els efectes
adversos del canvi climàtic, però cal que també ens hi comencem a adaptar, i lamenta
que això sigui així, perquè significa que ja hi ha coses que s’han fet malament. Per
adaptar-nos cal que siguem més resilients, més verds, necessitem refugis climàtics per
protegir-nos de les onades de calor. Creu que cal reforçar la xarxa de clavegueram i
pluvial. Comenta que, en el cas de Vallcarca, l’estudi diu que cal un dipòsit i en
proposa diverses ubicacions, cosa que ja han compartit amb els veïns.
Tot seguit, parla de la importància que la crisi ambiental no generi més desigualtats, de
manera que el canvi afectarà no només les administracions, sinó també les grans
infraestructures, el sector econòmic i, evidentment, els veïns. Diu que d’aquí sorgeix la
idea de fer una declaració conjunta com a ciutat, no com a ajuntament, per tal de
coresponsabilitzar tothom i tenir un futur millor per als nostres fills.
Pel que fa concretament a Gràcia, vol parlar d’un pla que té a veure amb aquest nou
model, amb la introducció d’una nova escala de valors en què no només hi haurà els
drets humans com a pilar, sinó també els drets ambientals. Explica que hi haurà un
nou pla de motos que, entre altres mesures, pretén retirar totes les motos aparcades a
les voreres, que generen problemes de seguretat, d’accessibilitat, d’espai públic, etc.
Diu que a Gràcia hi ha 2.000 motos mal aparcades, de les 5.000 que hi ha. El pla de
motos durarà un any i mig i s’aplicarà en set zones de Gràcia. L’objectiu és utilitzar
molt aparcament que hi ha fora de calçada que actualment no es fa servir, ja que
assegura que hi ha aparcament reglat suficient.
D’altar banda, destaca la importància dels desnonaments que hi ha al barri. Comenta
que des del darrer plenari n’hi ha hagut 27, és a dir, 1 cada 3 dies, de manera molt
repartida: 6 al Camp d’en Grassot, 1 al Coll, 5 a la Salut, 2 a Vallcarca i els Penitents i
13 a la Vila de Gràcia. Informa que en 22 d’aquests desnonaments hi havia famílies
amb menors, que un 30% tenien a veure amb grans tenidors i que un 70% tenien a
veure amb règim de lloguer. Tot això significa que no es té consolidat el dret a
l’habitatge, per la qual cosa reclama més marc normatiu i més pressupost per poder-hi
fer front.
Per acabar, vol subratllar algunes activitats que han tingut lloc en els darrers tres
mesos, que assegura que han estat moltíssimes. Parla de les obres d’habitatge públic
de Vallcarca i les noves estacions de bicing, el rebost solidari, el Dia de la Dona, la
iniciativa “Obrim els carrers”, l’ampliació de l’Aula Ambiental del Bosc de Turull, el
Carnaval, les jornades sobre desmedicalització o la inauguració del Tradicionàrius.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president fa notar que el regidor ha
parlat en nom del govern, Barcelona en Comú i PSC, i que ara serà el torn dels altres
consellers. Dona la paraula al senyor Daura.
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Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Comença la intervenció afirmant que exercir la
política en aquests temps no és una tasca fàcil, menys encara des d’un grup petit com
el seu, i que mirar de ser útils es fa molt complicat. Assegura que ser útils és el que
guia l’acció política del seu grup des del primer dia, i se sent satisfet que això hagi
estat així.
A continuació detalla el que ha fet el seu grup a l’Ajuntament i a Gràcia. Afirma que
han liderat propostes que tenien l’objectiu de millorar la vida dels ciutadans treballant
braç a braç amb el tercer sector, donant suport a les start-ups i lluitant contra l’exclusió
social —especialment de la gent gran que viu sola.
Vol posar la taula quelcom estratègic des del seu punt de vista i que ha guanyat
notorietat darrerament: el tema de la cocapitalitat, que es va acabar concretant en un
acord entre Sánchez i Colau. Comenta que han aconseguit més excepcions en l’ús del
vehicle en l’ordenança de Zones de Baixes Emissions o que han fet una proposta d’un
nou pla contra els narcopisos, i que continuaran treballant en temes pendents, com les
beques Erasmus, la defensa dels concerts educatius i la lliure elecció dels pares pel
que fa a escola, el suport a les famílies per pagar places de guarderies privades
perquè no tenen lloc a les escoles públiques, aixecar el veto al museu de l’Ermitage,
etc.
Pel que fa a Gràcia, comparteix la visió del regidor pel que fa a l’emergència climàtica.
Respecte al PAD, afirma que està d’acord, en línies generals, amb la necessitat que el
pla prioritzi l’habitatge i l’emergència climàtica, i expressa que com a grup hi afegirien
un major compromís amb la col·laboració publicoprivada.
Recorda que ja van expressar certs dubtes pel que fa a la reserva del 30% als
habitatges de protecció oficial, perquè no tenen clar que aquesta mesura sigui eficient.
Esperen veure resultats en matèria de seguretat i de soroll, i, per tant, de les
conclusions que es puguin obtenir a partir del pla de places. També manifesta dubtes
sobre l’ordenança de terrasses, sobretot per l’impost que apliquen als comerciants.
Finalment, valora positivament les esmenes que Barcelona pel Canvi va poder
introduir i que van ser acceptades pel govern per tal de millorar la situació de veïns
amb problemes de mobilitat.
Tot seguit, vol fer algunes consideracions importants que no s’han comentat. En primer
lloc, parla del problema que ha sorgit a Vallcarca arran de veïns que tenen posicions
molt contraposades pel que fa a model de barri. Creu que ni govern ni oposició poden
fer política al voltant d’aquest extrem, atès que s’hi juguen la cohesió social, i que han
de formar part de la solució i no dels problemes. Explica que els veïns s’han cansat de
no ser tinguts en compte i que darrerament s’han començat a organitzar.
Un altre tema important és el cas de Vallmitjana. Diu que la societat civil de Gràcia
s’ha organitzat per preservar quelcom que creuen que és patrimoni de Gràcia, i
considera que això caldria discutir-ho. Avança que el seu grup no donarà suport per
construir en un lloc que creuen que, un cop avaluat, hauria de ser declarat d’interès
cultural al districte. Assegura que el seu compromís amb l’habitatge social és ferm,
però entén que no es pot construir habitatge a qualsevol preu.
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D’altra banda, els preocupa l’estat del comerç a Gràcia, especialment el tradicional. Es
queixa del preu dels locals i reclama més actuacions en aquest sentit, com afirma que
van fer a través d’un prec mesos enrere.
Finalment, assegura que el govern ha prioritzat fer acords en l’àmbit de ciutat amb
Esquerra i Junts per Catalunya, i que ho respecten. Exposa que, com a força de
l’oposició, defensen un model diferent del seu, però creu que sempre han actuat amb
responsabilitat i que s’han posat al costat del govern en tot allò que és positiu i que fa
avançar el districte.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Diu que volia començar la intervenció parlant d’impostos,
però que ho farà parlant de la consigna “Llibertat preses polítiques” visible a la sala.
Explica que en altres consells de districte ja ha expressat que li sembla bé que les
persones reivindiquin qualsevol cosa amb adhesius al seu cos, a les seves llars, etc.,
però no que ho facin en espais públics, perquè són de tots. Lamenta que, després
d’aconseguir no tenir el llaç al balcó, ara s’hagi retrocedit a causa de la presència del
cartell que reivindica “Llibertat preses polítiques” a la sala, i es queixa de la manca
d’empatia, un sentiment que sempre ha de venir de tots els costats per poder avançar.
En relació amb els impostos, diu que els 200 euros addicionals que cada família de
Gràcia pagarà enguany és una sagnia. Afirma que els discursos estan molt bé, però
recorda que tot això ho han de pagar els ciutadans i que el govern ho hauria
d’explicitar. Manifesta la seva voluntat d’arribar a acords, com passa, per exemple,
amb l’emergència climàtica, qüestió que entén que és molt més important que no el fet
de penjar un cartell reivindicatiu a favor dels presos polítics. Afegeix que la gestió dels
impostos per part del govern és un tema molt important.
D’altra banda, reconeix que la qüestió de les casetes del carrer Encarnació no s’ha
eternitzat, tal com ell va predir, però que s’ha pagat una quantitat molt elevada dels
seus impostos —7,5 milions d’euros— per un nyap del mandat anterior.
Pel que fa a temes que els amoïnen, critiquen els desnonaments que hi ha al barri i
afegeix que succeeixen perquè el govern no va fer prou durant el mandat passat. Diu
que a Barcelona no hi ha pisos, ni públics ni privats, perquè fa deu anys que no s’hi
construeix. Assegura que aquest tema és molt greu i que s’anirà eternitzant, i que les
mesures preses a Barcelona no han solucionat pràcticament res.
Finalment, fa palès que hi ha molts veïns amoïnats per l’increment de la delinqüència.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula la senyora Mayor.
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). En primer lloc, agraeix a la Federació de Colles de
Sant Medí la fantàstica festa que els va oferir aquest any a principis de març, i desitja
que es pugui celebrar durant molts anys.
En segon lloc, exposa que tothom deu estar d’acord que la política municipal, i més
encara la de districte, és la que apropa més la política al ciutadà, per la qual cosa cal
un govern que dialogui amb transparència i fluïdesa. En aquest sentit, es queixa que el
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28 de gener van demanar un informe sobre patrimoni relatiu a l’edifici Vallmitjana i
encara no l’han rebut. No entén aquesta situació.
D’altra banda, creu que el tema de Vallcarca marcarà mandat. Diu que no poden tornar
a dinàmiques del 2012, quan els veïns estaven clarament enfrontats i el diàleg era nul.
Recorda que el 2013 es va aconseguir que els veïns s’asseguessin a debatre amb una
certa tranquil·litat. Es queixa que el 2019 i el 2020 el govern no fa prou per solucionar
aquesta qüestió: respostes vagues, cap contundència, indefinició. Entén que qui
governa s’ha de mullar, i que Vallcarca no pot estar quatre anys més sense projectes.
Li preocupa també la proliferació de certs discursos d’odi, i considera que això no pot
anar més enllà.
Es queixa també d’haver-se assabentat recentment per la premsa dels nous acords de
seguretat per a la Festa Major. Assegura que el tema té prou impacte tant per a la
ciutat com per al districte per haver convocat un consell de seguretat per informar-ne.
Afegeix que la informació que se’ls va prometre l’han rebuda a través del diari.
També assenyala que van demanar informació sobre les beques esportives. La
resposta va ser que els respondrien més endavant. Demanaven saber quina diferència
hi havia hagut entre els nens que havien rebut beques esportives segons les noves
condicions imposades pel govern respecte als anys anteriors. Reitera que no han
obtingut cap resposta, i afegeix que en altres districtes això s’ha contestat al mateix
plenari.
Pel que fa al PAD, afirma que assisteixen a moltes reunions —amb entitats, veïns,
etc.— i estan expectants pels resultats. Tanmateix, voldrien que el govern vetllés
perquè totes les sensibilitats hi estiguin ben representades, cosa que han observat que
ara no passa. Com a exemple, explica que els veïns del carrer Mossèn Batlle del barri
de la Salut fa cinc anys que demanen millorar l’accessibilitat al seu carrer i no hi ha
manera que aquest tema avanci.
Comenta que saben que a l’espai Quirón s’hi volen fer habitatges, però que tot està
parat des de fa un munt d’anys. Es queixa que l’última resposta que van rebre
respecte a aquesta qüestió va ser depenia del Patronat de l’Habitatge, però afegeix
que tothom sap que aquest organisme depèn de l’Ajuntament, que és qui ha de moure
això. Reclama accions en aquest sentit.
En relació amb el pla de motos, reitera que creuen que la multa no és la millor opció
per convèncer els ciutadans, sinó la pedagogia. També acusa el govern de no haver
proposat alternatives a l’ús de vehicles contaminants. Li causa perplexitat que es digui
que cal aprofitar les places de pàrquing quan el mandat passat van aprovar una llei per
reduir el nombre de places a construir en les noves edificacions.
Conclou que hi ha moltes coses que no entenen i que esperen algunes respostes.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula la senyora Hiraldo.
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Diu que, per tal de respondre al senyor Bea, modificarà
també el discurs que tenia previst fer.
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En primer lloc, felicita el senyor Jordi Fàbregas per l’atorgament de la Creu de Sant
Jordi anunciat aquell mateix matí. Creuen que és un reconeixement més que merescut
a tota una vida lluitant per un activisme a favor de la cultura popular.
D’altra banda, el senyor Bea deia que volia més empatia, que no era el dia de parlar
de la consigna “Llibertat preses polítiques”. La senyora Hiraldo li demana la mateixa
empatia, perquè considera que cal recordar aquesta gran injustícia cada dia.
Pel que fa als processos i els pressupostos participatius, veuen bé la convocatòria de
diferents sessions de participació veïnal, tant territorials com sectorials. Creuen que el
fet que hi hagi una versió en línia amb “Decidim Barcelona” i les sessions presencials
facilita la implicació del veïnat i això és positiu, però considera que encara hi ha molt
camí per recórrer perquè es tracti d’un procés de participació realment democràtic,
inclusiu i complet.
Opinen que els pressupostos participatius volen ser un exercici de democràcia directa,
però creuen que només és participativa una petita part, ja que representa només un
3% de la previsió d’inversions totals del mandat. Com s’ha dit, dels 75 milions d’euros
de Barcelona, a Gràcia els en corresponen 6 milions. També lamenta que només es
permeti fer propostes d’inversions i fins a una quantitat determinada, perquè això fa
que alguns projectes en quedin fora. Diu que no s’hi tenen en compte l’equilibri
territorial ni el nombre d’habitants, i això provoca el risc que s’esdevingui una
competició entre entitats i veïns per aconseguir els projectes d’inversió.
D’altra banda, exposa que la maquinària per fer tots aquests pressupostos costa més
de 560.000 euros, xifra que, dividida pels 10 districtes, dona 56.000 euros, quantitat
que ja equival a un d’aquests projectes d’inversió.
Respecte als processos participatius del PAD, aclareix que es parteix d’una proposta
elaborada pel govern i consisteix en el fet que qui vulgui hi faci aportacions per
complementar les propostes. Entén que és una manera de donar veu als col·lectius,
però veuen cert desencís entre els participants, per diferents motius. Primer,
consideren que aquest espai no hauria d’anar en detriment dels consells sectorials i
territorials previstos de manera ordinària, sinó que es podrien fer com es fan els
consells escolars, amb sessions ordinàries i extraordinàries. En segon lloc, observen
cert escepticisme entre el veïnat, perquè es tracten reivindicacions llargament
reclamades i que no es desencallen. Afegeix que això encara és més greu quan es
tracta de propostes ja aprovades en mandats anteriors, perquè posa en relleu la
inacció del govern, i assenyala l’exemple el cas de l’Ateneu de Fabricació de les Corts.
Conclou dient que no voldrien titulars, sinó una participació i una governança que
siguin eficaces, transparents i democràtiques perquè tothom, inclosos els presos
polítics, puguin viure en llibertat.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al paraula al senyor regidor del
districte.
Intervé el Sr. Badia (regidor). El regidor del districte comença la intervenció agraint la
mà estesa de Barcelona pel Canvi i d’altres grups per treballar en el PAD.
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Pel que fa a la qüestió de Vallcarca, informa que el plenari va decidir que fos un espai
mixt de treball, amb veïns i grups polítics, i que han compartit una sèrie d’anàlisis que
serien el diagnòstic inicial —quines en són les càrregues urbanístiques, quines
infraestructures hi ha a la ubicació, etc. A partir d’aquí, es va obrir el debat perquè
veïns i grups polítics conjuntament poguessin trobar un encaix a tot plegat. Recorda
que al final aquesta qüestió caldrà votar-la al plenari i que necessitarà una majoria
absoluta per poder-se executar, de manera que arribar a acords és responsabilitat del
govern i de l’oposició.
En el cas de Vallmitjana, explica que fa quinze mesos que han demanat als grups que
els donin una resposta i resten expectants. Dona les gràcies als grups que han mostrat
interès perquè el tema se solucioni, i matisa que el cas de Vallmitjana no té res a veure
amb l’habitatge públic.
Pel que fa al cartell que fa referència als presos polítics, matisa que no han aconseguit
treure cap llaç de la façana. Recorda que a la Junta de Portaveus es va manifestar la
voluntat que el llaç hi fos i diu que pel seu grup hi continuaria sent, però aclareix que
jurídicament no hi pot ser.
Quant als impostos, admet que gastar diners comporta ingressos, i dona la raó al
senyor Bea quan diu que aquest punt no s’explica quan es parla de despeses. Declara
que hi ha una actualització de l’IBI que es fa cada deu anys de manera automàtica, i
tres pujades més: en el clavegueram —que estava infrafinançat, només fins al 33% del
cost—, en els residus —la nova contracta de residus augmenta en 50 milions d’euros
el cost del servei de recollida— i, finalment, en la zona blava —en què el que es fa és
que el pàrquing en calçada sigui igual de car que el de fora de calçada.
Sobre les casetes del carrer Encarnació vol fer algunes matisacions. En primer lloc, es
detecta que es pot fer una catalogació de l’alzina a l’empara d’una llei d’agricultura,
ramaderia i pesca. Aquest fet comporta que es pot salvar i preservar, però, de retruc,
també comporta danys i perjudicis, perquè cal pagar una expropiació. I, en segon lloc,
hi ha l’oportunitat, que caldrà valorar amb totes les parts, de poder adquirir tota la
finca. Indica que el necessiten ara és poder aprovar la proposta que han traslladat als
grups. La proposta inclou una zona verda i un equipament educatiu, i també la
possibilitat d’incloure-hi habitatge dotacional, que subratlla que fa molta falta.
Tot seguit, aclareix que en el cas del carrer Mossèn Batlle no van adoptar cap
compromís, sinó que van explicar als veïns que ja havien definit el pla d’inversions,
que calia treballar el projecte i que estaven pendents de veure si es podia afegir al
pròxim pla d’inversions. Comenta que per part del govern no hi ha cap inconvenient a
fer aquesta addició.
Admet que a l’espai Quirón hi ha hagut diversos retards, però s’excusa dient que no
tenen a veure amb el govern del districte i que la seva voluntat és que els tràmits
siguin el màxim d’àgils. Assegura que l’Institut Municipal d’Habitatge mai dona
indicacions d’anar lents en la construcció d’habitatge, però el mateix dia a dia dels
professionals comporta diferents entrebancs que endarrereixen els calendaris.
Tanca la intervenció referint-se novament a la qüestió de Vallcarca, en la qual diu que
cal recuperar la via del diàleg amb el veïnat, però admet que hi ha actituds
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d’acusacions que no compartiran. Afirma que treballaran per fer taules de diàleg franc,
de comprensió i d’empatia. Recorda que va ser aquest mateix plenari el que va votar
en contra de l’execució del planejament actual, i no pas el govern, i que va interpel·lar
tothom per trobar punts d’entesa.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Daura, al
qual li queden vint segons.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Reitera que, en el cas de Vallmitjana, el seu
compromís és buscar una solució amb el govern, i els emplaça que els convoquin per
poder-ne parlar amb tranquil·litat.
Per acabar, comenta a la senyora Hiraldo que, com li ha dit diverses vegades, aquesta
sala no és la seu del seu partit polític, extrem en el qual dona la raó al senyor Bea.
Amb tot el respecte, li vol fer saber que les institucions i els veïns mereixen més
respecte.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor, que disposa
de tres segons.
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Com que no pot dir res més, només repeteix la
consigna “Llibertat presos polítics”.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo, a la qual i
queden trenta segons.
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Entén que els senyors Bea i Daura diguin el mateix
sobre els presos polítics, perquè als seus programes hi ha moltes coincidències.
Per acabar, reitera la consigna de llibertat per als presos i les preses polítiques, els
exiliats i les exiliades, i els represaliats i les represaliades, tot fent al·lusió a la
proppassada data del 8 de març.
C. PART DECISÒRIA
C.1 Propostes d’acord
C.1.1 APROVAR la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona
per a l’any 2020 al senyor Josep Maria Contel i a SALUTEM-Accions comunitàries
del barri de la Salut, de conformitat amb el que disposa l’article 17 del Reglament
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix el text de la proposta i dona la paraula al
senyor Badia.
Intervé el Sr. Badia (regidor). El regidor del districte comença la intervenció recordant
que enguany se celebren quinze anys del naixement del Pla de desenvolupament
comunitari de la Salut, actualment rebatejat per la comunitat que el conforma com a
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SALUTEM-Accions comunitàries del barri de la Salut. Assegura que han estat quinze
anys de treball en comú per construir un teixit social actiu, fer créixer la participació
d’entitats i persones, sumar mirades i voluntats, i treballar en xarxa.
Assenyala que la democràcia no pot funcionar sense la participació política de la
ciutadania, i que sense un bon funcionament democràtic a la societat i a les
institucions no es pot pensar que la política procurarà justícia social. Reitera que han
estat quinze anys d’escoltar, apoderar i millorar el barri per part de totes aquelles
persones que han volgut participar per fer realitat un projecte col·lectiu amb una
mirada comunitària que s’ha incorporat en els diversos agents del territori.
Informa que l’any 2005 la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el
Districte de Gràcia van acordar impulsar el Pla de desenvolupament comunitari a la
Salut, un barri d’orografia i connectivitat complexes on entitats, serveis i veïnat van
mostrar la voluntat col·lectiva de transformació i millora del barri.
Els dos darrers anys s’ha treballat per consolidar-hi un ecosistema comunitari
concretant, amb tots els agents del territori, les línies de treball i les comissions
necessàries per dur a terme el procés d’accions comunitàries. Detalla que infants,
joves, adults i gent gran han organitzat accions que han omplert de vida els carrers,
entre les quals hi ha la Festa Major, el Punt d’Informació Lila, la Cuina Comunitària o la
Mostra d’Entitats. En destaca també projectes engrescadors com ara el de “Retrats de
Dones”, la Comissió de Joves Cinecaptus, les Jornades de Salut Comunitària o la
Revista de la Salut.
Argumenta que és gràcies a l’enfortiment de la comunitat i a la millora de les
condicions de vida i la cohesió social que el procés comunitari de la Salut ha
experimentat una preuada i estimada transformació en la vida del barri. Afegeix que ha
suposat un treball col·lectiu ingent que avui volen reconèixer.
Finalment, agraeix a tothom que hi ha participat la feina, el compromís i la capacitat
transformadora que s’ha demostrat.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). El seu grup se suma al que ha dit el regidor i
anuncia que donaran suport a la proposta com un exemple de cooperació veïnal i
associativa de la qual els veïns de la Salut poden estar molt contents.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Informa també del seu suport.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Comenta que també hi donaran suport.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor.
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Expressa que hi donaran suport.
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo.
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). S’hi manifesta a favor, i expressa satisfacció pel fet que
aquest reconeixement sigui per a una entitat de fora de la Vila de Gràcia.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Anuncia també el seu vot favorable.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa del vot favorable de tots els grups. Tot
seguit, dona la paraula al senyor Joan Cabacés.
Intervé el Sr. Cabacés (SALUTEM-Accions comunitàries del barri de la Salut). El
senyor Cabacés agraeix aquest reconeixement per la feina feta.
Explica que, com s’ha dit, l’orografia del barri de la Salut és complexa, i que l’objectiu
inicial de l’associació va ser mirar de fer les coses de manera conjunta i coordinada.
Diu que de mica en mica es van anar sumant entitats al projecte.
Comenta que ell és el cap de colla de l’entitat Batucargol, però aclareix que hi ha molta
gent implicada en altres iniciatives, i té interès per esmentar-les totes: l’Associació la
Miranda, la Batucargol, Ciberdona, la Comissió de Festes de la Salut, l’Associació de
Veïns del Parc Güell, l’Associació Sant Josep de la Muntanya, la Comissió de Joves
Cinecaptus, l’Agrupament Escolta Roland Phillips, la Colla de Sardanes i la Coral del
Casal Cardener, el Club de Tennis la Salut, el Club Esportiu Europa, Aedo Social
Films, la Fundació Acis, Hèlia Dones, Volta Cooperativa d’Arquitectura, l’Aula
Ambiental del Bosc de Turull, el Col·lectiu Punt 6, Migració i Art Barcelona, Barri Obert,
Metges del Món, els Castellers de la Vila de Gràcia, l’AFA Turó del Cargol, l’AFA
Baldiri i Reixac, l’AFA Rius i Taulet, l’AFA Escola Kotska, MusicActiva, el CAP Larrard,
el CAP Sanllehy, el Centre de Serveis Socials de la Salut, el Centre d’Acollida Gaudí,
la Residència Refugi d’Obreres, Mutuam Güell, l’Associació de Comerciants del Mercat
de Lesseps i Travessera de Dalt, el Casal Cardener i la Biblioteca Jaume Fuster.
En nom de tots, torna a agrair el premi. Informa que la celebració del quinzè aniversari
serà a la plaça de la Natura del Parc Güell.
Per acabar, dona les gràcies al Districte de Gràcia, a l’acció comunitària de
l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Agraeix la intervenció al senyor Cabacés.
Tot seguit, exposa les raons que justifiquen l’atorgament de la distinció amb la Medalla
d’Honor de Barcelona per a l’any 2020 al senyor Josep Maria Contel. Entre d’altres, hi
ha el fet d’haver fundat i ser copresident del Taller d’Història de Gràcia Centre
d’Estudis, vinculat a la premsa local des de l’any 1981, a la revista Carrer Gran de
Gràcia i a l’emissora de Ràdio Castelldefels. El senyor Contel ha treballat en diferents
revistes d’àmbit local, municipal i cinematogràfic, i ha estat implicat en el món de la
cultura tradicional i festiva des de l’any 1977. Des del 1980 ha col·laborat en la Festa
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Major de Gràcia. Historiador d’història local en diferents àmbits, estudiós de la
construcció de refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola, ha publicat diverses
obres, entre les quals destaquen 100 anys, 100 fotos. Gràcia 1897-1997 o bé Gràcia,
temps de bombes, temps de refugis. Conferenciant i articulista, ha fet multitud de
treballs fotogràfics i disposa d’un arxiu de milers de fotografies. Ha estat organitzador
de diverses exposicions temàtiques i impulsor de l’Home dels Nassos de Gràcia, entre
altres esdeveniments culturals i socials.
En l’actualitat el senyor Josep Maria Contel és el director del Refugi Antiaeri de la
Plaça del Diamant i de la Finca Sant Salvador, membre de la Junta de la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana i de la Coordinadora de Trabucaires de
Catalunya, membre de la Comissió del Nomenclàtor de Gràcia i de la Comissió de
Seguiment del Protocol Festiu de Gràcia, i patró i responsable de comunicació de la
Fundació Festa Major de Gràcia.
Tot seguit, el senyor president dona la paraula als grups.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Mostra satisfacció pel fet que es dona un premi al
compromís cultural amb Gràcia, amb Barcelona i amb Catalunya.
Fa notar que el senyor Contel és una persona compromesa amb la cultura popular,
vinculada des de fa molts anys a la Festa Major, i alhora un referent en la memòria
històrica i la recuperació del patrimoni de Gràcia a través del Taller d’Història. Entén
que és un premi molt merescut i que Gràcia se’n pot sentir orgullosa.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Es mostra a favor de d’atorgar aquest reconeixement.
Explica que el senyor Contel està lligat a l’entrada política del senyor Bea a Gràcia.
Comenta que el va conèixer quan va decidir organitzar el seu partit a Gràcia, i valora
molt positivament el fet que el senyor Contel va ser una de les primeres persones que
se li va apropar. Afegeix que, en ocasió del bicentenari de la Festa Major, el senyor
Contel també va tenir un gest d’acollida amb ell. Diu que per a ell aquests dos temes
són importants i els valora molt positivament i que per això està molt content.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Mostra el seu suport i felicita el senyor Contel.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor.
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Expressa el seu vot favorable a l’atorgament del
reconeixement i manifesta la seva satisfacció tant en l’àmbit de grup com personal.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Roma.
Intervé el Sr. Roma (ERC). Informa que hi votaran a favor.
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Argumenta el mèrit que té haver fet tantes coses des dels anys vuitanta. Diu que al
currículum que s’ha llegit del senyor Contel encara hi falten coses, i se sent orgullós de
ser amic seu. Qualifica el senyor Contel d’“estructura d’estat”.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Jordi Farriol Fonoll.
Intervé el Sr. Farriol (BC). També manifesta el seu vot favorable.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Josep Maria Contel.
Intervé el Sr. Contel. En primer lloc, vol admetre públicament que no tot ho ha fet bé.
Felicita els companys de la Salut, un barri que es va malmetre sobretot d’ençà que es
va crear la Travessera de Dalt amb l’ànim que fos un cinturó ràpid.
Relata que va néixer al carrer Verdi i que de petit jugava al Parc Güell i anava a buscar
aigua a la Font de la Cabreta o a sota del pont de Vallcarca, a la Font de la Mina. Diu
que la Salut és un barri molt entranyable que malauradament havia quedat molt deixat
de la mà de déu. També lamenta la manera com s’hi va fer habitatge, aspecte que
també va desestructurar la zona. Està content de poder compartir una jornada com
aquesta amb la gent que dona vida al barri.
Admet que la seva vida va paral·lela a la dels ajuntaments democràtics, amb l’intent de
prendre els carrers. Ha estat molt actiu en la història de la cultura popular. Detalla que
va començar a fer-ho en un centre excursionista del Clot, però diu que aquest any ja fa
quaranta anys que participa en l’organització de la Festa Major de Gràcia. Diu que mai
ha fet les coses pensant en reconeixements i que sempre ha mirat d’acollir les
persones que arriben al barri.
Finalment, mostra el seu profund agraïment.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona les gràcies al senyor Contel i es mostra
segur que tindran temps de celebrar aquest reconeixement.
D. PART D’IMPULS I CONTROL
D.1 Proposicions/declaracions de grup
D.1.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Atès que l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 reclama la plena igualtat entre
gèneres i l’objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 la transformació de les ciutats
per fer-les inclusives, segures, resilients i sostenibles:


Que el govern del districte treballi a partir de les diagnosis urbanístiques amb
perspectiva de gènere realitzades als diferents barris, parant especial atenció
en les perspectives d’edat i capacitat, promovent també els usos de cures, joc,
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relacions socials, lleure i creació i gaudi de béns comuns per a totes les
persones sense discriminació de cap tipus.
Que es cerqui la forma d'incorporar les propostes d’aquestes diagnosis a les
actuacions que s'implementin en l'espai públic, de les quals es donarà compte
al Consell Plenari del districte, per tal de fer el districte més inclusiu, amable i
segur per a totes les persones.

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo, ponent de
la proposició.
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Aclareix que la iniciativa és una proposta del Jovent
Republicà, a qui agraeix l’assistència al plenari.
Considera que cal repensar el model de ciutat i crear alternatives urbanes que posin
les persones al centre tenint en compte també la seva pluralitat i diversitat. Indica que
els carrers tradicionalment estan dissenyats sense tenir en compte les característiques
físiques i antropomètriques dels vianants, cosa que fa que hi hagi barreres
arquitectòniques que impossibiliten el desplaçament de persones amb mobilitat
reduïda, o bé mobiliari urbà que obstaculitza l’atenció dels infants i provoca situacions
de perill, o bé espais pocs segurs per a les joves i les veïnes del districte i de la ciutat.
Argumenta que també cal aplicar una perspectiva de gènere que inclogui
necessàriament una perspectiva d’edat, diversitat funcional, cures i relacions socials, i
que cal que això es vegi reflectit en les actuacions en matèria d’urbanisme per tal
d’aconseguir espais accessibles i oritentats a fomentar el teixit de xarxes socials, el joc
o les cures per a tothom sense discriminació per raó de gènere, edat, capacitats,
origen, etc.
Lamenta que, si bé en el mandat anterior es van fer accions exploràtories en matèria
d’urbanisme amb perspectiva de gènere, aquestes han tingut una continuïtat limitada,
especialment pel que fa a les afectacions urbanístiques. Afegeix que, atès que bona
part del Districte de Gràcia —sobretot els barris de Vallcarca, la Salut i el Coll— tenen
un teixit urbanístic singularment deficitari en aquest sentit, veuen necessària la
incorporació de propostes de millora.
A més, ja que el PAD també s’ha alineat amb els objectius de desenvolupament
sostenible, recorda que l’ODS 5 reclama la plena igualtat entre gèneres, l’ODS 10
tracta de la no discriminació i l’ODS 11 persegueix la transformació de les ciutats per
fer-les inclusives, segures, resilients i sostenibles. Reitera que tot això és el que volen
per a Gràcia.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Afirma que el 2015 l’Assemblea General de les
Nacions Unides aprovava l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que havia
de ser un full de ruta mundial comú i que incloïa 17 objectius.
Aquesta proposició d’ERC, que anuncia que votaran favorablement, parla dels ODS 5 i
11 —perspectives de gènere i ciutats inclusives—, però opina que a la llarga hauran
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d’incorporar tots els ODS, entre els quals destaca l’educació de qualitat, l’energia neta
i assequible o el consum i la producció responsables. Així mateix, entén que aquestes
decisions duran cap a un nou model de governança i a repensar les ciutats i els barris
del futur.
Finalment, reitera el seu vot favorable.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la intervenció afirmant que l’urbanisme és una de
les forces imposades més importants que es tenen per al desenvolupament del món.
Diu que cal tenir en compte que el 2050 el 70% de la població viurà en ciutats, unes
ciutats que avui dia representen el 80% del PIB mundial.
Remarca que la senyora. Hiraldo s’ha referit a l’ODS 11 —aconseguir ciutats
inclusives, segures, resilients i sostenibles— i a l’ODS 5 —aconseguir la igualtat de
gènere. Creu que, si volen que la Gràcia del futur proporcioni oportunitats i millors
condicions de vida per a tothom, és fonamental comprendre que les ciutats
desenvolupen la xarxa completa de tres factors fonamentals: els espacials, els socials i
els econòmics.
Concreta que quan es parla de factors d’inclusió espacial cal parlar de serveis
assequibles d’habitatge, d’aigua o de sanejament, quelcom que troba a faltar en la
proposició d’ERC. També diu que quan es parla de factors d’inclusió social cal parlar
de ciutats que vetllin per la igualtat de drets i la participació de tothom, també
d’aquelles persones que ocupen espais marginals o que tenen opinions diferents —per
exemple, les preses polítiques. Finalment, considera que la inclusió econòmica és
essencial per generar ocupació i donar als residents urbans l’oportunitat de gaudir dels
beneficis del creixement econòmic.
Assegura que quan els tres factors que ha esmentat funcionen en xarxa, s’evita tenir
nivells de marginalitat importants a les ciutats, i, paral·lelament, adverteix que si un
dels factors no funciona coordinadament amb els altres, els nivells de marginalitat
pugen.
Conclou dient que, tot i que creu que és una proposta pobra, hi votarà a favor perquè
pensa que l’objectiu és que el districte sigui millor per als ciutadans.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Manzano.
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Anuncia el seu vot favorable a la proposta amb la
voluntat de sumar per aconseguir millores tant en urbanisme com en perspectiva de
gènere a les ciutats.
Centrant-se en el Districte de Gràcia, apunta que l’orografia dels barris del nord fa que
calgui repensar entre tots de quina manera els veïns hi poden accedir més
còmodament. Com a grup, també són partidaris de sumar esforços en aquest mateix
sentit i per tal de millorar la perspectiva de gènere en diverses actuacions a la ciutat.
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Reclama que les escales mecàniques siguin una realitat al més aviat possible, com
també les millores en les xarxes de busos.
Insisteix que hi votaran a favor i que estan a favor de sumar.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Al·ludeix a la intervenció de la senyora Hiraldo per dir que
l’urbanisme amb perspectiva de gènere situa la vida quotidiana al centre de les seves
polítiques i treballa des d’una visió inclusiva per donar resposta a les necessitats i als
desitjos del conjunt de la societat, sempre tenint en compte la diversitat.
Recorda que des del districte en el mandat passat es va dur a terme una diagnosi
urbanística amb perspectiva de gènere. Creu que el projecte “Passejant amb mirada
de dona” treballat amb el Col·lectiu Punt 6 va ser un pas important en aquest sentit.
L’objectiu de les passejades era observar, sensibilitzar i diagnosticar l’espai i la via
públics des d’aquesta perspectiva per identificar-hi intervencions de millora, i en van
sorgir algunes propostes interessants.
Conclou dient que votaran a favor de la proposta i agraeix a ERC que hagi acceptat
acordar un text que permet posar en valor la feina feta per col·lectius de dones que es
van implicar en projectes com el que ha esmentat. Així mateix, es comprometen a anar
informant els grup municipals de tot el que es vagi implementat fruit d’aquest acord.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Comenta que hi votaran a favor.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo.
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Agraeix el suport de tots els partits i afirma que estaran
amatents a totes les actuacions que es facin en aquesta línia.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que la proposta s’aprova amb el vot a
favor de tots els grups.

D.1.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya
Atesos l’increment d’atacs homòfobs i la necessitat d’afavorir la denúncia i establir
estratègies de prevenció:


Que des del Consell Plenari de Gràcia es creï una antena de l’Oficina per la No
Discriminació al Districte de Gràcia amb les següents funcions:
- Espai de denúncia i d’acompanyament a les víctimes o persones properes a
les víctimes, d’atacs homòfobs o de qualsevol altre tipus, que assessori sobre
com denunciar delictes d’odi i discriminació i derivi als serveis de seguretat
pertinents.
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- Espai de referència per formar en drets humans i contra les discriminacions,
que es coordini amb les entitats del territori i amb l’entramat d’escoles del
districte, amb la finalitat d’assolir un enfocament transversal.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor.
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Comenta que, atès l’increment d’atacs homòfobs que
hi hagut a la ciutat —concreta que en un cap de setmana de gener n’hi va haver dos—
, i atesa també la necessitat d’afavorir-ne la denúncia i d’apropar la ciutadania a la
política, com també d’establir estratègies de prevenció, el seu grup proposa que el
Districte de Gràcia estudiï la possibilitat de crear una antena de l’Oficina per la No
Discriminació que pugui desenvolupar diverses funcions.
En primer lloc, que sigui un espai de denúncia i d’acompanyament a les víctimes, o
persones properes a les víctimes, d’atacs homòfobs o de qualsevol altre tipus, que
assessori sobre com denunciar delictes d’odi i discriminació i que derivi als serveis de
seguretat pertinents.
I, en segon i últim lloc, que sigui un espai de referència per formar en drets humans i
contra les discriminacions, que es coordini amb les entitats del territori i amb l’entramat
d’escoles del districte, amb la finalitat d’assolir un enfocament transversal.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Lamenta que hi hagi hagut episodis de discriminació
també a Gràcia —els últims, al febrer. Creu que les administracions han de lluitar
contra les desigualtats i la discriminació, i que la política de més proximitat és la que fa
un servei més gran.
Considera que la proposta tractada els pot ajudar a ser més eficients en la detecció de
casos, i per aquest motiu hi votaran a favor. Afegeix que restaran amatents als efectes
que aquesta iniciativa pugui tenir.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la intervenció expressant que hi votaran a favor i
admetent que aquest tema els amoïna moltíssim. Diu que a Barcelona l’any 2019 van
tenir lloc 129 atacs, dada que representa un 44% més que l’any 2018.
Entén aquests atacs com una xacra, i opina que, si aquesta antena que es proposa al
districte pot ajudar a solucionar el problema, és molt benvinguda.
Demana permís per llegir un tuit que va llegir fa uns mesos, en el qual un noi manifesta
la seva perplexitat pel fet que ell i el seu company van ser agredits mentre seien
tranquil·lament en un banc de Barcelona. Diu que el tuit reflecteix exactament el motiu
pel qual votarà favorablement la proposta.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Roma.
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Intervé el Sr. Roma (ERC). Manifesta que el seu vot també serà favorable, ja que
ERC està sempre a favor de treballar contra la discriminació.
Està d’acord amb la iniciativa que es vol establir a Gràcia, però és partidari d’estudiar
el projecte de fer tota una xarxa d’antenes per donar cobertura a la ciutat per tal
d’eliminar aquestes males pràctiques.
Hi reitera el vot a favor.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura.
Intervé el Sr. Quadura (BC). Assenyala que, com a govern, estan a favor de reforçar
el referent que ja existeix a Gràcia, el qual fa d’enllaç entre el districte i l’Oficina per la
No Discriminació. Assegura que això visibilitzarà més el servei.
Afegeix que, per sort, Gràcia és un dels districtes on menys casos hi ha.
Per acabar, reitera que el seu vot serà favorable.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Comenta que només volia expressar el sentit favorable
del seu vot, però que aprofita el temps per dir al senyor Bea —del qual diu que ha fet
un discurs bonic— que bona part de les agressions s’han dut a terme majoritàriament
perquè a Espanya hi ha un partit que es diu Vox que les valida i fa que siguin
acceptades.
Per això li demana que, com a partit, el senyor Bea trenqui amb aquest partit homòfob.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor.
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Agraeix el suport de tots els grups i també l’entesa al
conseller a l’hora de negociar la proposició.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa del vot favorable de tots els grups.

D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans
Atesa la manca de zones de joc inclusives, proposa:




Que, dintre de l’àmbit de Gràcia, es presentin els resultats de l’estudi que es va
realitzar a nivell de ciutat, per determinar quines àrees de joc estan adaptades
per a nens amb diversitat funcional.
Amb els resultats de l’estudi i el pla de jocs a l’espai públic, pla que van iniciar
durant el passat mandat i que aportava un canvi de concepte dels espais de joc
i un canvi dels elements d’esbarjo.
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Que, quan acabi aquest mandat, a cada barri del districte existeixi una àrea de
joc completament inclusiva i que com a mínim el 50% de les restants tinguin
algun element de joc pensat per a nens i nenes amb disfunció.

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president enuncia la proposta i dona la
paraula al ponent, el senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Informa que el mandat passat es va comprometre amb una
sèrie de col·lectius que faria aquesta proposta.
Explica que de les 900 zones de joc que hi ha a Barcelona, només 11 es podrien
catalogar com a zones inclusives on poden jugar tots els infants que tinguin algun tipus
de disfunció. Es queixa que a Gràcia només hi ha una d’aquestes zones.
Exposa que li hauria agradat que la proposta fos presentada, tal com estava previst,
per la mare d’una nena amb una síndrome estranya que fa que la criatura no tingui cap
mobilitat, però afegeix que finalment la mare li va demanar que fos ell qui la presentés.
Opina que la proposta és bastant conservadora, en el sentit que només intenta que
quan acabi el mandat actual hi hagi almenys una zona inclusiva a cada barri del
districte.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Indica que hi votaran a favor, i agraeix al Grup de
Ciutadans que hagi fet la proposta. Remarca que persegueix un objectiu ambiciós —
una zona inclusiva per barri—, però creu que posar-se objectius ambiciosos és positiu.
Com s’ha dit per part d’ERC en un altre moment, entén que cal repensar els models de
ciutat per tal de fer-los més accessibles. Diu que la seva és una força política que
prové de la tradició humanista, de manera que les persones i el seu desenvolupament
integral dins la comunitat són un eix central.
Hi reitera el seu suport.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor.
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Manifesta el seu suport a la proposta, atès que Gràcia
és un dels districtes que menys àrees de joc inclusiu té.
Explica que la regidora Neus Munté ja va plantejar una proposició en aquest mateix
sentit per a Barcelona, i que, òbviament, quan la iniciativa es replica per a Gràcia hi
donen tot el suport.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bosch.
Intervé el Sr. Bosch (ERC). Fa notar el curiós fet que avui Ciutadans i ERC presentin
propostes bastants similars.
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Respecte a la proposta, considera —igual que el senyor Bea— que és una mica pobra,
però diu que, naturalment, hi votaran a favor. Diu que ERC de Gràcia creu en el dret a
la ciutat, creu en una ciutat inclusiva, sobretot per a infants i joves, i encara més quan
es tracta de circumstàncies de diversitat funcional.
Encoratja el govern a anar una mica més enllà per intentar estendre la iniciativa a tots
els parcs del districte, sobretot aquells en què l’orografia és poc amable.
Hi reitera el seu suport.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Expressa que el conjunt del govern votarà a favor de la
proposició per aconseguir la fita que planteja.
Remarca que caldrà treballar el pressupost per acordar partides per aconseguir
aquests jocs inclusius. En aquest sentit, anima el grup proposant que en el seu
moment faci propostes per als pressupostos de l’any 2021, cosa que fa extensiva a la
resta de grups.
Comenta que en l’horitzó del 2030 es vol que les àrees de joc noves i renovades siguin
accessibles i tinguin elements certificats com a inclusius. Considera que el mandat
passat va ser un encert posar damunt la taula aquesta situació.
Afegeix que si l’objectiu no es pot assolir completament en el mandat actual, també es
poden deixar planificades en els projectes d’urbanització programats aquestes àrees
de joc amb vista a l’objectiu de l’any 2030.
Finalment, assegura que treballaran perquè les àrees continguin aquests elements
certificats com a inclusius.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Comenta que hi votarà a favor.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa del vot favorable de tots els grups.

D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi
El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda:


Estudiar l’impuls d’un viver d’empreses TIC públic al Districte de Gràcia, per a
emprenedors i petites empreses que inicien la seva activitat, i el compromís de
fer del Districte de Gràcia un laboratori on aquestes empreses puguin
desenvolupar projectes pilot en l’espai públic.

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president enuncia la proposta i dona la
paraula al senyor Daura.
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Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Exposa que durant el ple s’ha parlat d’emergència
climàtica i d’habitatge, i creu que és important que es parli també d’economia i
d’empresa.
Barcelona és una ciutat que atreu talent i cal que les administracions prioritzin
l’emprenedoria. Assegura que és vital fer una aposta decidida per nous models de
col·laboració entre administracions i societat civil per tal que les start-ups i les petites
empreses que busquen un lloc en un mercat molt competitiu i en un món cada cop
més globalitzat s’hi puguin desenvolupar.
Adverteix que moltes d’aquestes start-ups i petites empreses necessiten vivers i espais
de coworking que les ajudin durant els primers anys d’activitat. Diu que són un suport
d’acompanyament on es disposa d’un espai de treball compartit amb altres iniciatives.
Es queixa del fet que a Gràcia manquen espais per a emprenedors, i creu que ha de
ser un districte on els nous models de negoci basats en les tecnologies de la
informació i la comunicació siguin protagonistes de la nova economia. Entén que tot
això pot revertir en el bé comú, i, per tant, als barris del districte i de la gent que hi viu.
Per aquest motiu presenten aquesta proposició, que finalment ha estat transaccionada
amb el govern, per tal d’estudiar l’impuls d’un viver d’empreses TIC públic al Districte
de Gràcia, per a emprenedors i petites empreses que inicien la seva activitat, i el
compromís de fer del Districte de Gràcia un laboratori on aquestes empreses puguin
desenvolupar projectes pilot en l’espai públic.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Anuncia el seu suport a la proposta. Comenta que Barcelona
té un 9% d’atur —que no és gaire elevat—, però del qual el 24% afecta la gent jove.
Considera que el fet de tenir aquest viver d’empreses pot ser positiu per al jovent, i per
això hi donen suport.
Afegeix que Catalunya és líder del sector de les empreses TIC, ja que n’hi ha 15.000.
D’aquestes 15.000, 900 són a Barcelona i 700 a Barcelona ciutat. Assegura que són
dades que cal tenir molt en compte, ja que gràcies a aquestes empreses Catalunya és
líder en alguns mercats, com ara el dels drons o el de la intel·ligència artificial.
Finalment, reitera que és bona idea que es pugui desenvolupar aquest viver per ajudar
els joves a tenir un futur millor.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farrés.
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Diu que la proposició presentada és plena de bons
desitjos, però mancada de contingut. Després de Londres i Berlín, Barcelona és la
tercera ciutat d’Europa en la creació d’start-ups, fet que atribueix a la col·laboració
entre les administracions i la societat civil, una col·laboració sense la qual la ciutat no
tindria aquest lideratge.
El que troba a faltar a la proposta és la manera de potenciar la creació d’empreses des
de l’Administració i la societat civil. Afegeix que a Gràcia és difícil trobar espais, perquè
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se’n necessiten també per a moltes altres coses: zones verdes, habitatge social,
equipaments, etc.
Li sembla que la proposta tampoc no deixa clar quins beneficis tindria per a la
ciutadania del districte.
Reitera que la proposta és poc concreta quant a concepte, però en valora les bones
intencions, motiu pel qual el seu vot serà favorable.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Colomé.
Intervé el Sr. Colomé (ERC). En primer lloc, en la línia del que ha dit el conseller
Farrés, exposa que la proposició parla d’”estudiar”, de manera que s’hi noten els bons
desitjos i les bones intencions. És del parer que, quan es transaccionen coses, cal
creure que es podran fer, i li agradaria saber més exactament en què consistirà
“estudiar” aquest impuls.
En segon lloc, critica que hagi desaparegut de la proposició un nom prou reeixit:
Gràcia Smart Lab. També hi troba a faltar la idea de tenir una estratègia conjunta de
ciutat, per la qual cosa es pregunta què pensa d’aquest extrem Barcelona Activa, ja
que és aquest ens el que està fent vivers d’empresa en l’àmbit de la ciutat.
Això no obstant, està d’acord que Gràcia tingui el seu propi viver d’empreses, i informa
que també hi votaran a favor.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Vol informar de les esmenes que s’han fet a la proposició, i
aprofita per agrair al senyor Daura que hagi acceptat l’esmena per tal d’estudiar
l’impuls del viver.
Diu que la proposta tracta de projectes complexos que requereixen no solament la
voluntat del govern, sinó també la voluntat de persones individuals i de projectes que
puguin farcir aquest viver de contingut. Entén que primer cal estudiar les probabilitats
d’èxit de la iniciativa, i manifesta que hi votaran a favor.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula novament al
senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Reitera el seu vot favorable.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa del vot favorable de tots els grups.
D.2 Precs
D.2.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
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Atesos els beneficis ambientals i socials de la vegetació urbana, dels escocells buits
als nostres barris, i atès el perill que suposa per a gent gran o persones amb visibilitat
reduïda o amb ceguesa, es formula el següent:


Que el Districte de Gràcia insti l’organisme competent a procedir a la reposició
d’arbrat urbà en els escocells buits que es troben a diversos carrers de Gràcia
(seleccionant les espècies més adients en el context de xoc climàtic), estudiant
també l'ampliació de la grandària d'aquests escocells i millorant-ne la seguretat
per als vianants.

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula a la senyora
Hiraldo.
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Informa que la darrera setmana han detectat un
centenar d’escocells buits als cinc barris de Gràcia, i per això demanen que es reposi
l’arbrat seleccionant les espècies més adients en el context del xoc climàtic actual,
estudiant també l'ampliació de la grandària d'aquests escocells i millorant-ne la
seguretat per als vianants.
Comenta que l’arbrat comporta una sèrie de beneficis socials i mediambientals per als
veïns que exposarà tot seguit. En primer lloc, l’arbrat millora la qualitat de l’aire perquè
n’elimina els contaminants atmosfèrics causats principalment pel trànsit rodat i la
indústria.
També serveix per fer la regulació climàtica, suavitza les condicions climàtiques de
l’entorn, modifica els microclimes urbans i reflecteix els raigs solars amb les fulles,
cosa que es tradueix en la reducció de temperatura en les zones de vianants, factor
especialment important en les hores de calor.
D’altra banda, l’arbrat atenua la contaminació acústica —que és un altre problema
important a Gràcia— de diferents maneres, ja sigui absorbint o desviant la
reverberació.
Així mateix, suposa una regulació per al cicle hídric de la ciutat, atès que ajuda a reduir
el volum d’aigües d’escorrentia i possibles inundacions, aspecte interessant quan se
sap que cada vegada hi haurà més pluges torrencials.
Finalment, l’arbrat incrementa la biodiversitat urbana i proporciona alimentació i refugi
a moltes espècies animals, sobretot ocells.
Per tot el que ha exposat, demanen que es reposi aquest arbrat.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura.
Intervé el Sr. Quadura (BC). Anuncia que accepten el prec, amb l’aclariment que
aquesta reposició de l’arbrat es fa anualment i de manera sistemàtica per part de
l’Àrea de Parcs i Jardins a tota la ciutat entre els mesos d’octubre i març.
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Informa que enguany es faran 95 reposicions i que a Gràcia n’hi haurà 23 espècies
diferents, que són les que es defineixen en el Pla director de l’arbrat. Concreta que
s’eviten les espècies al·lergèniques i invasores i que se segueixen criteris d’adequació
a les condicions climàtiques.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat.
D.2.2 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Atès que el sistema de retorn dels envasos és rendible econòmicament i necessari
ecològicament, que la venda inversa promou la reducció de residus i l’abandonament
d’envasos als carrers i instal·lacions i una de les fites de l'ODS 12 de garantir
modalitats de consum i producció sostenibles de l'Agenda 2030, es formula:


Que el Districte de Gràcia instal·li màquines de venda inversa als equipaments
i edificis de titularitat municipal per potenciar la sostenibilitat en promoure el
retorn dels envasos i la consegüent reducció de residus, i que impulsi aquest
servei al Districte de Gràcia.

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula a la senyora Pi.
Intervé la Sra. Pi (ERC). Comença la intervenció assenyalant que la venda inversa
permet incentivar la recuperació d’envasos de manera separada en funció del material
de què estan fets.
A continuació esmenta alguns dels múltiples beneficis que la venda inversa comporta:
incrementa la quantitat d’envasos que es dipositen, augmenta la quantitat d’envasos
que es reciclen adequadament, incrementa la quantitat de matèries que poden tenir
una segona utilitat, redueix els residus als contenidors de rebuig i a les papereres, i
redueix la despesa de neteja de les instal·lacions.
Considera que l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Gràcia en particular haurien
de ser pioners en l’optimització de la recollida de residus. Es mostra partidària que als
edificis i a les instal·lacions de titularitat municipal on hi hagi venda de productes
d’alimentació i begudes, sigui en bar o en màquines de venda, hi hagi també el
sistema de recollida selectiva incentivada dels envasos i els materials de rebuig que
generen. Es queixa que en aquestes instal·lacions de vegades es llencen residus de
manera barrejada i sense triatge en bosses de plàstic —material de rebuig i envasos
un cop buits.
En aquest sentit, reitera que la venda inversa és un sistema molt efectiu per incentivar
i millorar la recollida selectiva.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura.
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Intervé el Sr. Quadura (BC). Comparteix plenament l’objectiu del prec, però
argumenta que sense un canvi legislatiu en l’àmbit català aquesta iniciativa de moment
ha de quedar aparcada.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec no ha estat acceptat.
Intervé la Sra. Pi (ERC). Entén que tot té un cost, i demana canviar el fet que no es
tingui una legislació que permeti acceptar el prec. Sol·licita que es digui exactament
què és el que ha de canviar per revertir aquesta situació.
Acaba la intervenció dient que ERC presenta propostes per avançar i per impulsar
canvis, mentre que el govern no és un govern d’impuls, sinó un govern de frenada.
Intervé el Sr. Quadura (BC). Insisteix que comparteixen l’objectiu del prec, i diu que,
ja que parlen de propostes, hauria estat bé fer alguna proposta en aquest sentit dins la
mesura de govern.

D.2.3 Del Grup municipal de Junts per Catalunya
Davant el fet que fins al passat dilluns 24 de febrer de 2020 no es van incorporar els
paradistes a les reunions informatives sobre les obres del nou mercat, sol·licitem que
abans de l’estiu es convoqui una assemblea amb tots els paradistes del mercat de
l’Abaceria per informar del projecte del nou mercat actualitzat. Només després es
convocaria una reunió informativa per als comerciants del voltant, veïns, veïnes i grups
municipals per informar del nou projecte, consensuat amb els paradistes del mercat de
l’Abaceria.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula a la senyora
Manzano.
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Explica que encara s’és a temps que el projecte del
mercat de l’Abaceria tingui un final feliç, per a la qual cosa val la pena sumar esforços.
Es queixa que fa massa mesos que tenen la sensació que el tema no avança, i no ho
considera just. Diu que al final els polítics inauguraran un mercat preciós i que després
marxaran cap a casa, de tal manera que les despeses quedaran per als paradistes i
els comerciants que hi aixecaran la persiana cada dia.
Lamenta que hi hagi hagut tanta desinformació i que això hagi provocat desconfiança.
Els mateixos paradistes no van participar en cap reunió per tractar les obres
d’enderroc fins al 24 de febrer. També apunta que s’han trigat tres mesos a dignificar
la zona.
Diu que van demanar a la Comissió d’Economia una taula on se’ls va dir que el diàleg
era fluid, i critica el fet que no es parlés amb tothom. La política municipal ha de fer el
mateix que els botiguers, que despatxen a tothom sense discriminar cap mena de
partit polític. Afegeix que els veïns s’han hagut d’informar de la situació mentre feien
les seves compres.
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Però creu que, malgrat tot, encara són a temps d’arreglar les coses, perquè el projecte
no està definit. Assegura que és un bon moment per convidar els paradistes a
intervenir-hi, ja que ells són els que més coneixen les necessitats que hi ha.
Demana que es defineixi el projecte, que es treballi amb els paradistes i que s’arribi a
consensos amb ells per trobar la millor solució possible.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Comenta que en aquests moments estan en el procés
de formalització del contracte per a la redacció del projecte i la direcció d’obra de la
remodelació del nou mercat. Una vegada formalitzat el contracte, començaran els
treballs per a la redacció de la proposta del projecte bàsic, que haurà d’incorporar les
consideracions del jurat del concurs i els planejaments aportats pel districte.
Afirma que, evidentment, aquests treballs partiran de la base aprovada pel Consell
Rector de l’Institut de Mercats de Barcelona, prèviament aprovada per l’assemblea de
paradistes. Després de tot aquest procés, quan es disposi del projecte definitiu es
compartirà amb els paradistes, els veïns i els comerciants. De fet, assegura que
aquests tres actors conformen la Taula de seguiment d’obra que es reuneix
periòdicament i on es comparteixen els avanços corresponents.
Sigui com sigui, apunta que les reunions que es feien prèviament, abans que els
paradistes demanessin participar-hi, eren només per parlar del desamiantat, una
qüestió que diu que no afecta directament els paradistes.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat.

D.2.4 Del Grup municipal de Junts per Catalunya
Atès el tractament de la Travessera de Dalt a l’actual Pla d’usos:


Que el govern municipal, amb totes les informacions recollides els últims anys,
creï una línia de treball que contrasti informació tant per part dels tècnics
municipals, govern, membres dels grups municipals i representants de
comerciants i de veïns i veïnes que resideixin a la zona. I que d’aquí a sis
mesos es convoqui una reunió específica amb una diagnosi i una proposta de
reforma del Pla d’usos pel que fa a la regulació de la Travessera de Dalt que
reculli els interessos expressats per veïns, veïnes i comerciants de la zona.

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula a la senyora
Mayor.
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Afirma que el Pla d’usos no és prou adequat en
algunes zones.

31 / 43

Districte de Gràcia

Com que el govern de Barcelona en Comú va introduir el Pla d’usos el mandat passat,
abans de la seva aprovació, per regular la Travessera de Dalt, i els comerciants i els
veïns van demanar canvis per poder diversificar l’oferta de la zona on actualment no
es pot ni obrir ni una cafeteria, formulen aquest prec.
Exposa que en una setmana han tancat tres comerços —sis durant el darrer mes—,
per la qual cosa entén que la reforma és molt necessària, i això és el que justifica el
prec.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que dins el pacte de govern de Gràcia hi ha
la modificació del Pla d’usos de la Travessera de Dalt, cosa que requereix una feina
tècnica important que ja s’està duent a terme.
El sentit de la modificació és permetre la dinamització de la Travessera de Dalt, tal
com han demanat els comerciants de la zona.
Per tant, accepten el prec, perquè ja estan treballant en aquesta qüestió.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat.

D.2.5 Del Grup municipal de Ciutadans


Que es faci un tractament intensiu a totes les zones afectades per la
processionària del pi evitant sempre que es pugui les solucions químiques
clàssiques i apostant per mètodes alternatius, mecànics, com les podes
controlades, trampes de feromones o l’endoteràpia vegetal, un sistema
fitosanitari que s’injecta directament als arbres, innocu per a les persones i els
animals, i que és el més efectiu contra la processionària.

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Exposa que al districte hi ha àmplies zones de pinars
concentrades fonamentalment a Vallcarca, el Coll i la Salut. Amb els canvis deguts a la
climatologia, s’han agreujat problemes que ja existien en aquests pins. Explica que
enguany al febrer la processionària ja ha aparegut, dos mesos abans del que és
habitual.
Això comporta problemes sobretot per als infants i els animals de companyia.
Manifesta que els cucs de la processionària són urticants, i així com les persones
poden resoldre aquesta molèstia fàcilment amb alguna crema, els gossos pateixen
molt perquè, en menjar-se’ls, els produeixen necrosi al coll i en molts casos aquests
animals moren.
Té la sensació que als barris de muntanya del districte aquest tema no es té prou en
compte, ja que cada any passa el mateix. Desconeix les actuacions que duu a terme
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l’Institut Municipal de Parcs i Jardins en aquest sentit, però entén que es poden
prendre mesures mecàniques —com ara cremar els nius— o químiques —tot i que
reconeix que aquestes darreres són massa agressives. Tanmateix, creu que es podria
aplicar algun tractament similar al que es va fer servir per eliminar l’escarabat que
matava palmeres per resoldre el problema actual.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura.
Intervé el Sr. Quadura (BC). Admet que la processionària és sovint un problema de
salut pública associat amb el verd urbà, i per sort l’Institut Municipal de Parcs i Jardins
segueix un protocol cada any per mirar de solucionar aquesta qüestió.
D’acord amb aquest protocol, concreta que a l’estiu es fan tractaments d’endoteràpia a
les zones sensibles, com ara les àrees de jocs infantils. A l’octubre es fan tractaments
preventius amb un bacteri que es troba de manera natural al sòl i que només ataca la
processionària, però que té l’inconvenient que la pluja en pot afectar l’eficàcia. Al gener
els nius que hagin quedat es retiren per evitar que acabin el seu cicle. I, finalment, al
març els cucs que no han estat retirats i comencen a sortir també són retirats.
D’altra banda, explica que es pengen cartells per tal d’informar-ne els ciutadans, i que
el protocol s’intenta adaptar cada any segons la situació. Detalla que als barris de
Vallcarca, el Coll i la Salut és on més cura es té d’aquesta plaga, perquè en són els
més afectats.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat.

D.2.6 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi
Ateses la creixent demanda d’espais per a entitats esportives i la voluntat política per
construir noves instal·lacions, i atès que ja es fa ús a dia d’avui d’alguns patis
d’escoles públiques per part d'entitats esportives a causa de la manca d'espai:
1. Que el govern es comprometi a treballar per ampliar el nombre d’escoles que
cedeixen els seus patis a entitats del barri per practicar esport de base en
horari extraescolar.
2. Que el govern del districte estudiï algun tipus de col·laboració amb escoles
concertades i privades per tal de poder disposar dels seus patis per a ús
d’entitats esportives del districte.
3. Impulsar una campanya del tipus “Patis per a l’Esport de Base” que doni
compliment als punts 1 i 2.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula al senyor
Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Manifesta que hi ha una creixent i reivindicada
demanda d’espais per a entitats esportives al districte per poder entrenar o bé jugar.
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Saben, pel PAD, que hi ha voluntat política per construir noves instal·lacions
esportives al districte —algunes de les quals ja estan previstes al PAD 2020-2023—, i
també que algunes escoles públiques cedeixen els patis a entitats esportives a causa
de la manca d’espais.
Exposa que presenten aquest prec —en el qual han arribat a acords amb el govern—
per tal que el govern es comprometi a treballar per ampliar el nombre d’escoles que
cedeixen els seus patis a entitats del barri per practicar esport de base en horari
extraescolar. Així mateix, volen que el govern estudiï algun tipus de col·laboració amb
escoles concertades i privades per tal de poder disposar dels seus patis per a ús
d’entitats esportives del districte, i, finalment, impulsar una campanya que doni
compliment en aquest mandat als punts que ha exposat.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Saltor.
Intervé la Sra. Saltor (PSC). Comenta que és sabut que el Districte de Gràcia té un
dèficit d’instal·lacions esportives i que en el passat Consell d’Esports ja es va posar de
manifest la necessitat de llistar tots els espais disponibles amb vista a poder treure’n el
màxim rendiment.
Explica que aquest tema s’ha de treballar molt amb els centres educatius, perquè la
potestat de decidir quines activitats es poden fer a les seves instal·lacions depèn de
l’autonomia de cada centre, i afegeix que ja fa temps que hi estan treballant.
D’altra banda, assenyala que l’Institut Barcelona Esports ha iniciat converses amb
l’Àrea de Cultura, Educació i Ciència per arribar a acords amb el Consorci d’Educació.
La voluntat del govern és que es faciliti l’accés a patis d’escoles públiques per a la
pràctica esportiva en l’horari no lectiu, de manera que accepten el prec.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Dona les gràcies a la consellera per la transacció i
l’acceptació del prec.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat.

D.3 Preguntes
D.3.1 Del Grup municipal de Ciutadans
Quins són els edificis i les instal·lacions censats amb fibrociment al Districte de
Gràcia?
Alguna instal·lació censada va quedar deteriorada durant els dies del temporal Glòria?
En el cas de despreniments i trencaments de materials amb amiant durant la
tempesta, quines actuacions es van realitzar des del districte?
Quins plans de retirada total de l’asbest estan desenvolupant a Gràcia i en quin
període de temps estimen que es realitzaran?
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la primera pregunta i dona la paraula al
senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Informa que els últims mesos del 2019 la Generalitat va
acordar que durant el període 2028-2032 tindrà lloc la retirada total de fibrociment a
Catalunya.
Per tal de pilotar la desaparició de l’asbest, s’han format dues comissions. Diu que la
primera és més política i es va reunir per primera vegada el 17 de desembre de 2019 i
se’n preveuen noves reunions per Setmana Santa i al juliol. La segona comissió és
més tècnica i es va reunir per primera vegada el 6 de febrer de 2019, i es preveu que
mantindrà reunions mensuals.
Continua explicant que a principis de febrer, coincidint amb el concurs de creditors de
l’antiga Uralita, SA, li van trucar veïns de Vallcarca amoïnats perquè es van adonar
que durant el temporal Glòria se’ls havia rebentat una canonada d’una casa dels anys
seixanta feta de fibrociment i no n’havien trobat els fragments.
Paral·lelament, a la Federació d’Associacions de Veïns de Catalunya es deia que a
diferents indrets de la ciutat es desprenien plaques d’asbest i que s’indicava a la
població com havia d’actuar.
Reconeix que avui no cal parlar dels perills de l’asbest, perquè ja són prou coneguts.
Vol informar d’una proposta i d’un prec que es van proposar a l’Àrea d’Ecologia. Es
tracta d’una proposta d’ERC de l’any 2018 en què es demanava que es fes un cens de
tots els edificis amb asbest de la ciutat. Com que no va tirar endavant, l’abril del 2019
el regidor de Ciutadans Koldo Blanco va presentar un prec en què es demanava la
situació del cens. El govern va respondre que el cens s’estava fent.
És per això que ara volen saber si el cens ja està acabat, quins plans de retirada total
de l’asbest estan desenvolupant a Gràcia i en quin període de temps estimen que es
duran a terme. També pregunta si, com a districte, participen en les dues comissions
esmentades.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura.
Intervé el Sr. Quadura (BC). En primer lloc, remarca que en aquest cas cal distingir
els edificis públics dels privats, atès que s’hi actua de maneres diferents.
Pel que fa als edificis públics —els municipals—, comenta que s’està desenvolupant el
pla que esmentava el senyor Bea. Informa que s’estan formant els tècnics per poder
detectar i conèixer el grau de degradació existent. Posteriorment es farà inventari dels
espais municipals i es desenvoluparà un programa de desamiantat per determinar els
espais amb amiant degradat en els quals s’ha d’intervenir —quan i com es farà, i com
se’n farà el seguiment i el control. Preveuen tenir fet el programa la tardor del 2020.
Quant als edificis privats, explica que estan treballant amb l’institut Cartogràfic de
Catalunya per elaborar l’inventari corresponent. Exposa que la normativa actual
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dificulta obligar els privats a retirar l’amiant, però que treballen per trobar una solució al
més aviat possible en aquest sentit.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Reitera la pregunta de si es participa, com a districte, en les
comissions que ha descrit.
Intervé el Sr. Quadura (BC). Concreta que com a districte no s’hi participa, però sí
com a ciutat.

D.3.2 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi
Quines mesures pensa tirar endavant el govern per tal d’assistir i vetllar pel benestar
de les persones de 65 o més anys que viuen soles en el nostre districte?
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la pregunta i dona la paraula al senyor
Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Declara que, d’acord amb les dades facilitades pel
govern a través de la proposta de PAD, Gràcia és el segon districte de Barcelona amb
un percentatge més gran —el 27,2%— de persones de 65 o més anys que viuen
soles, per darrere de Ciutat Vella —amb el 32,8%.
Considera que aquest és un tema molt preocupant, i és partidari que el govern el tingui
molt present a l’hora de dibuixar les línies d’actuació del mandat actual. Per aquest
motiu pregunta quines mesures pensa tirar endavant el govern per tal d’assistir i vetllar
pel benestar de les persones de 65 o més anys que viuen soles al districte.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Saltor.
Intervé la Sra. Saltor (PSC). Comenta que farà un llistat ràpid de les mesures que
posaran en marxa o que ja funcionen, i afegeix que si volen més informació els la faran
arribar.
Informa que es va iniciar el Projecte Radars, que vincula la persona gran que viu sola
amb el seu veïnat més proper, el qual fa seguiment de la seva situació. També hi ha la
iniciativa Vincles BCN, un servei que reforça les relacions socials de les persones
grans i en millora el benestar a través de la tecnologia.
Així mateix, al districte hi ha activades taules comunitàries dels diferents barris, on
agents dels serveis socials, de la salut i d’entitats del sector duen a terme activitats i
projectes per mitigar el sentiment de solitud i atendre les necessitats de les persones
grans que viuen soles.
Destaca que en aquest mandat actuaran en l’espai públic perquè sigui amable i més
accessible per a les persones grans; donaran suport als voluntaris de l’Aula d’Extensió
Universitària perquè continuïn fent la seva tasca d’apropament i d’intercanvi de
coneixements; continuaran fent créixer el projecte dut a terme pels serveis socials
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“Àpats en companyia”; seguiran amb el projecte “Nadal per a tothom”; posaran en
marxa el projecte Art Gran, organitzat per l’Agència de Salut Pública, per tal d’apropar
l’art a la gent gran a través de la participació en tallers, museus i centres culturals; i,
finalment, cercaran un solar per posar-lo a disposició de la Generalitat com a futur
centre de dia i residència per a gent gran.
Apunta que des de la Regidoria d’Infància i Joventut, Persones Grans i Diversitat
Funcional es posarà en marxa un paquet de 100 mesures anomenat “Estratègia de
lluita contra la soledat”. En aquest sentit, destaca el projecte “Som grans, i què?” per
sensibilitzar la societat contra els estereotips, com també el projecte “Gent gran: volem
la teva seguretat”, que es fa en col·laboració amb la Guàrdia Urbana. També es vol
consolidar i ampliar el projecte “En bici sense edat”, i ampliar els serveis, els
descomptes i els avantatges de la Targeta Rosa. D’altra banda, pretenen donar suport
al Festival Internacional de Cinema. En cooperació amb la Fundació Roure, tenen
previst promoure el projecte “Viure i conviure”. I, finalment, presentaran el robot Ari,
per coordinar i interconnectar diversos serveis de teleassistència.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona novament la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Agraeix la informació. Afegeix que cal fer molta
feina pel que fa als mètodes de detecció de persones que es troben soles i celebra
que s’hagi afegit el col·lectiu de joves en algunes iniciatives.
D.4 Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs
D.4.1 Del Grup municipal de Junts per Catalunya
Que el govern del districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment
al prec acceptat al plenari de desembre de 2019, amb el següent contingut:
Que el govern de Gràcia, basant-se en les queixes i propostes recollides en diversos
fòrums, dugui a terme les accions necessàries per millorar la xarxa de bus i les
parades del barri de la Salut, i que en el proper Ple del mes de març s’informi del grau
d’aplicació d’aquestes.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el seguiment de proposició i dona la
paraula al senyor Farrés.
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Pel que fa a aquest seguiment, demana el que ja van
comentar al plenari del desembre de 2019, que s’estudiés el tema de la mobilitat fins al
barri de la Salut a causa de l’orografia, el perfil majoritari de veïns que hi viuen i els
equipaments que hi ha.
Afirma que durant els processos participatius aquesta qüestió sempre va sorgint, i
voldrien saber en quin punt es troben les accions s’han dut a terme en aquest sentit.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol.
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Intervé el Sr. Farriol (BC). Com ja van dir al plenari del desembre, recorda que
treballen amb les demandes que els veïns han fet arribar a diferents espais.
Comparteixen que cal millorar el servei de bus i assegura que ho estan treballant amb
la Regidoria de Mobilitat. Esperen poder concretar aviat una ampliació de l’horari
nocturn dels dies feiners, cosa que prèviament explicaran a les associacions veïnals
del barri de la Salut.
Respecte al servei de caps de setmana i la possibilitat de canvis en els itineraris,
assenyala que TMB durà a terme un estudi precís dels usos de la línia amb especial
atenció a les parades que donen servei a equipaments escolars i sanitaris i a
connexions amb altres transports públics. Amb les dades recollides, el 2021 es podria
afrontar fins i tot una segona fase de millores.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Farrés.
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Agraeix la resposta i expressa la voluntat que aquestes
accions s’executin.
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS
E.1. Declaració institucional de suport al manifest a la coordinadora d’AMPA de Gràcia
reivindicant la construcció i posada en marxa de l’Institut Vallcarca.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president anuncia que hi ha tres
declaracions institucionals. Recorda que entren al plenari les declaracions que tenen
com a mínim els dos terços dels vots dels consellers. Procedeix a la lectura de la
primera.
“Declaració institucional de suport al manifest a la coordinadora d’AMPA de
Gràcia reivindicant la construcció i posada en marxa de l’Institut Vallcarca.
Atès que la coordinadora d’AMPA de Gràcia ha fet arribar el següent manifest
als grups municipals de Districte de Gràcia, el Consell Plenari del Districte de
Gràcia declara que dona suport al següent manifest de la coordinadora d’AMPA
de Gràcia:
La coordinadora d’AMPA de Gràcia, amb el suport explícit dels grups polítics
del Districte de Gràcia signataris, volen manifestar solemnement avui i aquí,
una vegada més, una reivindicació històrica justificada i necessària per al barri
de Vallcarca, per al conjunt de del Districte de Gràcia i per a la ciutat de
Barcelona: la construcció i posada en marxa definitiva de l’IES de Vallcarca.
Aquest institut estava projectat i planificat en el Pla d’equipaments educatius
2008-2011 pel fet de tractar-se d’una necessitat justificada i compartida per tots
els agents polítics i socials. Des d’aleshores, la reivindicació, encapçalada per
la coordinadora d’AMPA de Gràcia, ha estat ferma i constant.
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El 2013 la coordinadora d’AMPA de Gràcia elaborà un estudi anomenat ‘Estudi
d’escolarització pública a Gràcia’ on alertava d’aquesta necessitat urgent, un
estudi que analitzava totes les dades d’escolarització del districte i que va
esdevenir un referent per a tota la comunitat educativa en l’anàlisi i el
diagnòstic del mapa escolar i al qual el temps ha donat la raó en les seves
acurades previsions.
La necessitat de l’institut no només s’ha mantingut al llarg dels anys, sinó que
s’ha fet més gran i ara és més necessari que mai. Totes les dades analitzades
corroboren aquesta necessitat.
El barri de Vallcarca necessita un institut de secundària de referència. Els nois i
noies del barri s’han de desplaçar més de 2,5 quilòmetres per anar a instituts
adscrits als seus centres, com l’Institut Montserrat o l’Institut Menéndez Pelayo,
o 3 i 4 quilòmetres per als del nord, com l’Institut Vall d’Hebron o l’Institut
Monturiol, tots fora del Districte de Gràcia. Estem parlant de nens i nenes d’11
a 12 anys que no tenen centre de secundària de proximitat al seu barri.
El barri de Vallcarca necessita l’institut. La manca d’equipaments en aquesta
zona i la possible utilització dels seus espais també per a altres usos per al
barri en horaris compatibles el fa un element necessari de cohesió social, que
ha generat que l’institut no només sigui una reivindicació i una necessitat de la
comunitat educativa, sinó una reivindicació de moltes de les entitats de
Vallcarca.
L’institut generaria dinàmiques de cohesió i de regeneració pedagògica en els
centres propers i en els adscrits. L’institut podria encapçalar i garantir la
continuïtat en secundària amb la renovació pedagògica de molts centres de
primària de la zona on s’està aplicant, i donaria sortida a les demandes
majoritàries de la població.
La coordinadora d’AMPA de Gràcia, al llarg de tots aquests anys, ha teixit tots
els consensos polítics necessaris per fer possible la construcció de l’institut. La
construcció de l’Institut Vallcarca als jardins Comas i Llaberia ha superat
favorablement tots els tràmits polítics i administratius i totes les votacions, i es
troba actualment en la fase d’inici del projecte.
El calendari previst per part del Consorci d’Educació del qual ens van informar
recentment és el següent:
Inici del projecte: inici 2020.
Inici de les obres: juny 2021.
Finalització de les obres: setembre-desembre 2022.
Atesa la urgència de la necessitat de l’Institut Vallcarca, demanem l’acceleració
del procés constructiu tant com sigui possible per evitar endarreriments en el
seu funcionament. Demanem accelerar els terminis el màxim possible en la
fase de construcció, ja que qualsevol demora administrativa pot suposar
l’endarreriment d’un curs escolar.
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Demanem que s’informi periòdicament la Comissió de Seguiment mixta —
Consorci, Coordinadora, Districte de Gràcia— i que aquella vetlli pel
compliment dels terminis perquè l’Institut Vallcarca estigui funcionant al més
aviat possible.
Demanem a tots els grups els seu suport i que afavoreixin el seu propòsit.
Barcelona, 10 de març del 2020.
Coordinadora d’AMPA de Gràcia”
Afegeix que tots els grups son signataris d’aquest manifest.
Davant la demanda d’algunes persones per intervenir, aclareix una qüestió purament
procedimental, que és que les declaracions no admeten comentaris. Per tant, afirma
que no està acordat ni pactat que ara s’intervingui. Demana que en un altre moment
que sigui adequat es plantegi reobrir l’aspecte que es vulgui abordar.

E.2. Declaració institucional sobre el 22 de febrer, Dia Europeu per la igualtat salarial
d’homes i dones, i el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president explica que els diferents
grups en faran una lectura col·lectiva.
Intervé la Sra. Tomás (BC). “Manifestar el compromís per continuar treballant pels
drets de les dones en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del districte i
rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència posant en marxa totes les eines i
protocols que tenim a l’abast.”
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). “Donar suport a les mobilitzacions i activitats
organitzades per les entitats de dones i feministes convocades a Gràcia.”
Intervé la Sra. Pi (ERC). “Treballar la perspectiva de gènere en les actuacions del
districte i en les polítiques fetes des del govern municipal.”
Intervé el Sr. Colomé (ERC). “Reiterar la implicació de l’Ajuntament de Barcelona en
la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones en l’entorn laboral.”
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). “Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona
en l’assoliment dels objectius en matèria d’igualtat fixats per la Unió Europea i per
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.”
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). “Expressar la necessitat de teixir grans aliances entre
les institucions públiques, el sector privat i els agents socials per tal d’aconseguir una
igualtat salarial plena entre homes i dones.”
Intervé la Sra. Saltor (PSC). “Comprometre’ns en la lluita ecofeminista prenent
mesures contundents i efectives conjuntament amb la ciutadania i en el marc del Pla
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de la justícia de gènere i el Pla Clima de l’Ajuntament per reduir la petjada ecològica i
la injustícia de gènere.”
Intervé el Sr. Bosch (ERC). “Impulsar accions per reduir la pobresa femenina
implementant polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que en gran
mesura afecten les dones grans que viuen soles i reforçar la informació sobre el servei
des del Punt d’Atenció Energètica que existeix a Gràcia.”
Intervé la Sra. Calabria (BC). “Visibilitzar la centralitat de les cures com a tasca
imprescindible per a la sostenibilitat de la vida en les seves diferents etapes i posar-les
al centre de les polítiques prenent mesures per equilibrar l’excessiva feminització que
avui dia encara pateixen i eliminant la precarització que pateixen una majoria de les
treballadores que desenvolupen aquesta tasca.”
Intervé la Sra. Saltor (PSC). “Promoure accions als equipaments del districte com
programació i serveis que posin l’accent en l’emergència climàtica amb perspectiva de
gènere, visibilitzant les aportacions de les dones en l’àmbit de l’ecofeminisme i
l’afrontament de l’emergència climàtica, així com l’eliminació de les desigualtats socials
i de gènere.”
Intervé la Sra. Tomás (BC). “Prioritzar aquelles actuacions de transformació de l’espai
públic del districte amb perspectiva feminista millorant les seves condicions ambientals
i de salut, desenvolupant les propostes ja assenyalades en les “Passejades amb
mirada de dona” per a la millora dels nostres barris.”
Intervé el Sr. Bea (C’s). “Seguir treballant tant des dels serveis de l’Administració com
conjuntament amb les entitats i els col·lectius feministes dels barris contra les
violències masclistes i les agressions LGTBIfòbiques amb programes basats en els
valors de la coeducació i la prevenció del sexisme, garantint la salut sexual i
reproductiva de dones lesbianes i trans.”
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). “I, finalment, comunicar la present declaració a la
gerència municipal, la Síndica de Greuges de Barcelona, la Regidoria de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i el Consell
Econòmic i Social de Barcelona per tal que tots plegats puguin dur a terme el seu
seguiment.”
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president explica que aquesta
declaració també és signada per la majoria dels grups.

E.3. Declaració institucional de suport al Dia Internacional contra la xenofòbia i el
racisme
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president explica que en farà la lectura
el senyor Guillem Roma Batlle.
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Intervé el Sr. Roma (ERC). Assenyala que només en llegirà la part que correspon als
acords.
“El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda:
Primer. Afirmar que el racisme, la xenofòbia i les altres cares de la intolerància
no són opcions ideològiques legítimes, ni tampoc reben la més mínima empara
del nostre ordenament jurídic, que s'inspira en la Declaració Universal dels
Drets Humans i en els valors democràtics.
Segon. Manifestar el rebuig i condemnar la intolerància, la discriminació i la
violència envers les persones per qualsevol motiu, declarant Gràcia com a
districte compromès en la lluita contra el feixisme i el racisme i en favor de la
convivència en la diversitat.
Tercer. Ens adherim als principis de llibertat, igualtat, solidaritat, justícia i
tolerància, a la defensa de la pluralitat social i diversitat cultural i religiosa, al
diàleg i l’enteniment a tots els nivells de la societat, al respecte i la promoció
dels drets humans que afavoreixin una convivència en pau i democràcia.
Quart. Promoure actes a favor de la defensa dels valors de la democràcia, la
justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la
diversitat cultural, religiosa, de gènere i d’orientació sexual.
Cinquè. Estudiar jurídicament la fórmula per denegar l’ús d’espais, com els
equipaments públics i la via pública, a entitats que incitin a la discriminació
racial, ètnica, cultural, de gènere o d’orientació sexual, i denegar el permís a
col·lectius que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el genocidi o el
racisme, o qualsevol altre tipus de discriminació.
Sisè. Continuar condemnant formalment tots els actes públics i declaracions
que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la
discriminació contra els drets humans que es produeixin al Districte de Gràcia,
valors que són totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables per
la societat.
Setè. Que el Districte de Gràcia, davant de qualsevol agressió feixista, racista,
masclista o LGBTIfòbica als seus barris, faci una denúncia pública i personal de
suport a les persones agredides i faciliti els mitjans a l’abast per al suport i la
reparació de danys físics i morals causats a la persona agredida, valorant la
possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquests tipus de casos o
donant-ne trasllat a l’organisme competent.”
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No havent-hi més assumptes per tractar, el president dona per acabada la sessió
ordinària del plenari del Consell de Districte a les 21:16 hores de dia assenyalat a
l’encapçalament.

El president,

Ferran Mascarell i Canalda

El secretari del Consell,

Rufino García Pérez
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