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ACTA DEL PLENARI NÚM. 8 

 

CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

14 d’octubre de 2020 

 

 

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 

simultàniament a la Sala d’Actes de la seu del Districte de Gràcia i per 

videoconferència la sessió ordinària no presencial 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 
Sra. Cristina Carrera Viñoles 
  
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 
 
També hi assisteix el senyor Max Zañartu, regidor adscrit. 
 
Inici de la sessió a les 18.00 hores, 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor president obre la sessió, que es desenvolupa a la Sala d’actes del Districte i 
per videoconferència. Comenta que aquesta sessió també s’està emetent en 
streaming i envia salutacions a tots els ciutadans i les ciutadanes que estiguin 
connectats. Espera que puguin seguir amb una certa comoditat aquest plenari i desitja 
que tothom pugui, malgrat tot, seguir aquesta sessió amb prou normalitat. 
 
Precisa que, a cada punt, per a cada intervenció es donaran dos minuts de temps per 
expressar posicions, després cediran el torn als veïns durant dos minuts més i a 
continuació seguiran en l’ordre dels grups ordinari. 
 
A. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Es dona per llegida i s’aprova. 
 
B. PART INFORMATIVA 
 
B.1. Despatx d’ofici 
 
El senyor president informa que no hi ha cap despatx d’ofici per donar. 
 
B.2. Mesures de govern 
 
B.2.1. Mesura de govern. Pla de xoc de suport al comerç de proximitat del Districte de 
Gràcia 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la mesura i dona la paraula al senyor 
Lacasta. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que aquest pla de xoc està distribuït en tres 
línies estratègiques. 
 
La primera està destinada al comerç de proximitat de Gràcia, un model que cal 
reactivar i preservar; una segona línia estratègica inclou la competitivitat, la innovació i 
la transformació digital, la clau de volta per a la modernització del comerç, i la tercera 
es dedica a l’associacionisme comercial, la millor solució per sumar esforços i per 
multiplicar èxits. 
 
El senyor Lacasta comenta que aquestes línies estratègiques tenen uns objectius, i 
que tot seguit passa a explicar-los. 
 
Els objectius de la primera línia estratègica són gestionar l’impacte econòmic i la 
creació de mesures de resiliència dirigides als sectors econòmics del comerç i la 
restauració, molt afectats en termes d’ocupació i viabilitat econòmica. Es vol informar 
de forma immediata els sectors afectats per possibilitar-los l’accés als recursos públics 
oferts i garantir la liquiditat de les activitats econòmiques, reactivar l’economia i, a la 
vegada, recuperar la vida de barri. Aquesta línia consta de trenta-nou mesures, que ja 
ha fet arribar a tots els regidors i regidores, entre les quals hi ha una subvenció per 
incentivar la rebaixa del lloguer, un ajut de 300 euros a les persones autònomes, el 
programa El comerç a punt, la pacificació de Travessera de Gràcia, la revisió i la 
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modificació del Pla d’usos de Gràcia pel que fa a l’afectació a la Travessera de Dalt i la 
revisió dels criteris de concessió d’ajuts extraordinaris, entre d’altres. 
 
Els objectius de la segona línia són potenciar i facilitar la transformació digital del 
comerç i la restauració de barri i crear avantatges competitius gràcies a l’activitat 
d’internet. Volen donar resposta a les noves necessitats del consumidor o de la 
consumidora digital de la ciutat de Barcelona, i millorar el nivell de maduresa dels 
comerços i la restauració de barri. Aquesta línia té vuit mesures, entre les quals hi ha 
una subvenció per al suport a la transformació digital —que s’incrementa un 66%—, un 
pla de digitalització personalitzat, la formació en línia per a propietaris i el suport a les 
entitats comercials de Gràcia perquè els seus associats s’adhereixin a les iniciatives 
sorgides al districte en relació amb la creació i la implementació d’un marketplace. 
 
La tercera línia estratègica té com a objectiu la promoció de l’associacionisme 
comercial i la cooperació empresarial en el comerç local. Consideren que s’ha de 
prestigiar i donar valor a les associacions de comerciants i promoure les actuacions 
conjuntes entre les entitats de comerciants. Aquesta línia té vint-i-cinc mesures, entre 
les quals hi ha les reunions periòdiques que ja s’han dut a terme; la flexibilització en 
els termes i en els terminis de l’atorgament de subvencions; els plans de suport a les 
diferents entitats comercials del barri de Vallcarca, el Coll i la Salut i dels entorns de 
l’Abaceria; les subvencions per a l’enllumenat d’enguany i l’enllumenat de Nadal per a 
l’entorn comercial de l’Abaceria, a causa de les obres de llarga durada del mercat 
municipal, i promoure i donar suport a l’activitat de comerços al carrer i altres activitats 
de dinamització de les associacions comercials, sempre que les autoritats sanitàries 
ho permetin i d’acord amb els requeriments establerts. 
 
El senyor Lacasta manifesta que la governança d’aquesta mesura serà mitjançant el 
Consell de Comerç i amb reunions periòdiques amb les diferents associacions i amb la 
creació d’espais de debat, en cas que sigui necessari. També treballaran amb els 
grups municipals i altres entitats interessades en la protecció del comerç de proximitat. 
 
Declara que se li acaba el temps, però no vol acabar la intervenció sense agrair 
especialment als consellers de Barcelona pel Canvi i Ciutadans les aportacions que 
han fet a aquesta mesura. Explica que aquest pla inclou cinc mesures proposades per 
aquests grups. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). En primer lloc, agraeix que es presenti aquesta 
mesura de govern, i afirma que el seu grup considera que és important, després de 
molts mesos de molt patiment del teixit comercial. 
 
Explica que molts comerços estan tancats i, per tant, necessiten el suport de les 
administracions, però al mateix temps considera que és una mesura que arriba set 
mesos tard i molts comerciants ja no se’n podran beneficiar, perquè ja han tancat. Això 
els fa pensar que potser el govern no ha tingut, fins ara, gaire clares quines eren les 
seves prioritats a l’hora d’enfocar aquests mesos, perquè durant aquest temps han 
pogut tractar altres temes, com les casetes de l’Encarnació o el projecte de 
Vallmitjana, entre d’altres, però han aparcat el debat sobre el comerç, fins avui.  
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Esperen que aquesta mesura serveixi perquè es posin en marxa i demana, 
especialment al conseller, el senyor Lacasta, lideratge i valentia per fer front als 
moments que vindran, que no seran fàcils. Opina que, segurament a partir de 
divendres, ja no es necessitarà un pla de xoc del comerç, sinó un pla de rescat. Cal 
estar preparats i llestos per tirar-ho endavant. 
 
Acaba la intervenció agraint al conseller que hagi acceptat algunes esmenes que per 
al seu grup eren importants i que hagi tingut voluntat de negociar. 
 
Conclou que cal tirar endavant aquest pla de xoc, però repeteix que s’ha anat tard. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). El senyor Bea explica que coincideix força amb els 
comentaris del senyor Daura. També agraeix al senyor Lacasta que s’hagin acceptat 
algunes de les seves esmenes, ja que sempre és important poder millorar qualsevol 
cosa que estigui relacionada amb el comerç. I diu “millorar” perquè realment el comerç 
de Gràcia té alguns problemes importants, problemes que el govern coneix i que s’han 
de solucionar al més ràpidament possible. S’ha de tenir en compte que les campanyes 
que s’han dut a terme des que va començar la pandèmia —petites campanyes, com 
ara alguns cartells enganxats a les portes de les cases— han servit per a ben poc. 
 
És un pla de xoc gran i potent, però considera que s’han de començar a desenvolupar 
de seguida totes les mesures que s’han elaborat. També creu que és un pla de xoc 
que arriba set mesos tard, quan molts dels comerciants ja no obriran, estan obrint en 
precari o no saben com podran subsistir a partir de divendres. 
 
Continua la intervenció explicant que aquest pla parla del canvi digital. Assegura que el 
canvi digital és molt important, però quan es fa un canvi digital són els mateixos 
comerciants els que s’agrupen i comencen a desenvolupar una aplicació per veure 
com poden tirar endavant. En aquest sentit, diu que no ha estat una iniciativa que hagi 
sortit del govern. Afirma que el govern sempre és reactiu, no és mai proactiu, i aquest 
és un dels greus problemes per a un món que està canviant, per a un consum que 
està canviant i per a uns consumidors que estan canviant i que estan començant a 
comprar d’una forma completament diferent. El govern no ha tingut en compte aquest 
fet que fa temps que està passant. 
 
Acaba la intervenció manifestant que s’ha de treballar aquest pla de xoc i que s’han de 
desenvolupar totes les mesures, que queden molt bé escrites en un paper, però la 
realitat és que els consumidors i la tendència que hi haurà de consum els propers 
mesos serà una tendència a la baixa i això afectarà el comerç de Gràcia, que és un 
dels pilars del barri. Creu que sense comerç, sense les persianes amunt, els carrers 
seran visualment pobres, i si un carrer és pobre visualment, és pobre econòmicament. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Manzano. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). La senyora Manzano té problemes per connectar-se 
i fer la seva intervenció, i el senyor president passa el torn de paraula al senyor 
Colomé, del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, mentre recuperen 
la connexió amb la senyora Manzano. 
 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 5 / 61 

 

Intervé el Sr. Colomé (ERC). Explica que està molt d’acord amb els consellers que 
han parlat anteriorment, creu que es va tard. Avui torna a ser un dia molt complicat per 
al comerç, un dia molt trist. Necessiten molt de suport i ja en fa set mesos, del 14 de 
març. Malauradament, avui, 14 d’octubre, es torna a estar en una situació molt 
delicada. 
 
El senyor Colomé comenta que el que li preocupa és la governança, i no pas el pla de 
xoc, i diu que aquest pla no parla de la governança fins a l’últim capítol. Parla del 
Consell de Comerç i de les associacions de comerciants, que hauran d’implementar 
mesures i que hauran de fer el possible per sobreviure. I és precisament en aquest 
punt on realment té molts dubtes. 
 
En el darrer Consell de Comerç, l’única proposta del districte va ser fer un dia de 
comerç, però sense parlar-ne amb els comerciants. El més trist de tot va ser que les 
associacions de comerciants no van dir res. Es queixa del fet que en el moment actual 
la distància que hi ha entre aquestes associacions i el districte és abismal, enorme, 
que no hi ha cap mena de sintonia. Considera que estan exhaustes, que no tenen ni 
esma per replicar i que cada cosa que demanen és una lluita, la qual cosa és 
esgotadora. 
 
Es dirigeix al senyor Lacasta i li comenta que ha estat desaparegut durant tots aquests 
mesos. Comenta que l’única persona capaç de tenir empatia i connectar amb les 
associacions ha estat el tècnic, el senyor Joan Bares. Sincerament, creu que es poden 
posar seixanta-cinc mesures, cent cinquanta o les que calguin, però, si no es canvia la 
governança des del districte, tot plegat serà paper mullat. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Manzano. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). La senyora Manzano continua tenint problemes per 
poder connectar-se amb normalitat i el senyor president cedeix la paraula a la senyora 
Mayor, del mateix Grup municipal. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Manifesta que celebren que es presenti una mesura de 
comerç, però, com han dit la resta de companys, consideren que arriba tard, trenta-
dues setmanes després de l’inici de l’estat d’alarma. 
 
Explica que la senyora Manzano volia agrair la implicació del tècnic, el senyor Joan 
Bares, que és qui els ha estat informant durant tota la pandèmia, amb un correu 
electrònic diari. Diu que, encara que fossin males notícies, almenys estaven informats. 
 
La seva companya troba a faltar el pressupost destinat a Gràcia, que no hi és. Entén 
que hi ha assumptes que no es poden decidir al Districte de Gràcia, però creu que en 
aquest pla hi falta concreció. 
 
Opina que manca també una part de calendari en aquestes mesures de comerç, i 
considera que les demandes d’ampliació de les terrasses haurien d’haver arribat 
abans, ja que per a alguns bars o restaurants han arribat massa tard. 
 
En el cas dels cursos de formació, la seva companya considera que és una bona idea, 
però que requereixen un acompanyament. Pel que fa al marketplace, considera que, si 
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bé és cert que se n’han creat dos, ha estat més des de la iniciativa privada que no pas 
des del districte. 
 
En conclusió, falta concreció, s’abusa molt de verbs com “impulsar”, “fomentar”, 
“potenciar” o “donar suport”, que són verbs molt positius, però el que realment 
necessita el comerç és que es materialitzi. 
 
Desitgen i anhelen que totes aquestes mesures s’implementin i que siguin realistes. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Comenta que una de les queixes més generalitzades és 
que aquest pla de xoc arriba tard. Explica que aquest pla de xoc té tres 
temporitzacions. Una és la que ja s’ha fet fins ara, una altra és la que s’està duent a 
terme i la tercera és la que es farà en el futur. En aquesta mesura s’inclouen idees que 
s’estan duent a terme des de l’abril, accions tan importants com poden ser la rebaixa 
d’impostos o l’ordenació de l’Ajuntament en molts aspectes econòmics. Això vol dir 
que aquest pla de xoc té un calendari establert, parla del que es va fer, del que s’està 
fent i del que es farà. 
 
Explica que el govern ha acompanyat les iniciatives de marketplace i hi donarà suport 
econòmic a partir d’ara amb un projecte que han acordat amb les associacions, com 
ara quina pot ser la millor fórmula per poder ajudar des del districte, lligant-ho amb 
l’associacionisme. És a dir, es pot concloure que han treballat conjuntament. 
 
Declara que de vegades l’entristeix veure que s’utilitzen molts adjectius per descriure 
la feina dels altres però no es fa cap proposta. Tenen aquesta mesura de govern des 
del 30 de setembre, i ni des del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
ni des del de Junts per Catalunya no han rebut cap proposta per poder-la-hi afegir. Per 
això ha agraït la feina feta pel senyor Daura i el senyor Bea, intentant com a mínim 
influir en la política de comerç d’aquest districte. Finalment, demana a la representant 
del Grup municipal de Junts per Catalunya que no faci servir tants adjectius la pròxima 
vegada i que entri més propostes als projectes que es presenten. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Vol aprofitar aquests segons per demanar que, a partir 
d’ara, des del govern siguin capaços d’accelerar una mica per tal que, en els moments 
complicats que arriben, sàpiguen avançar-se als problemes per poder afrontar aquests 
mesos tan complicats que s’acosten. Per aquest motiu, li demana un bon lideratge al 
conseller. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Manzano. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Manifesta que els adjectius que ha utilitzat la seva 
companya eren per explicar que aquesta mesura de comerç està plena d’aquests 
adjectius. Afegeix que ha canviat el seu discurs perquè fins ahir a la nit no li van 
contestar un prec sobre comerç, ja que esperava la seva proposta, no des del 30 de 
setembre, sinó des de molt abans.  
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Conclou que continuaran treballant pel comerç, encara que el govern no vulgui 
comptar amb el seu grup. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Colomé. 
 
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Manifesta que no és cert que no hagin fet propostes, 
com ha comentat el senyor Lacasta. De fet, n’han fet un munt. En el ple del mes de 
maig van fer propostes sobre el marketplace, sobre la taxa a Amazon, sobre la 
supervivència de les associacions de comerciants o sobre la mediació entre propietaris 
i llogaters, entre d’altres. 
 
Quan diu que aquest pla arriba tard, ho fa amb coneixement de causa, ja que, per 
exemple, no fa gaire van donar permís per posar una terrassa a un bar que ja estava 
tancat. Aquest és el paradigma del que està passant. Demana que actuïn. 
 
B.3. Informes 
 
B.3.1. Informe del regidor 
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la benvinguda a tots els consellers i conselleres i 
també als veïns que els estan seguint de forma telemàtica. 
 
Comença la intervenció comentant que, malauradament, es tornen a trobar en un 
plenari complicat; es troben en un moment molt semblant a la situació en què es van 
trobar al mes de juliol, però diu que han de ser optimistes, perquè al juliol, quan les 
dades de la pandèmia van tornar a mostrar signes d’alarma, van ser capaços de parar 
ràpidament aquesta corba, i segurament ara es troben en un moment igual de delicat, 
o més, que aleshores. Per aquest motiu, envia una abraçada a totes aquelles 
persones que han estat víctimes de la malaltia i als seus familiars, amics i amigues 
que han patit alguna mort de prop. 
 
També vol enviar ànims als sectors que aquests propers dies hauran d’afrontar una 
situació molt complicada després d’un any molt difícil —com el de la restauració. 
Afirma que és complicat perquè se sumen situacions difícils, són molts mesos en els 
quals costa molt poder tirar endavant molts negocis i en els quals hi ha moltes 
necessitats socials. 
 
Per aquest motiu, els ajornaments i les pròrrogues dels ERTO han estat bons. Ha estat 
un acord entre totes les parts, entre la patronal i els sindicats, perquè tothom ha 
considerat que s’havia de sortir d’aquesta crisi d’una manera diferent, i aquest fet s’ha 
de celebrar. Creu que ara hi ha una bona part de la ciutat que està aconseguint tirar 
endavant gràcies a aquesta mesura i també gràcies a mesures socials, com ara poder 
ajornar els llançaments dels desnonaments. 
 
Pel que fa al teixit comercial, explica que, evidentment, s’acosten unes setmanes on 
hauran de tenir una especial atenció en relació amb la restauració. És un sector en el 
qual han estat treballant de valent, ja que, per exemple, van relaxar les mesures d’ús 
de l’espai públic per poder donar una bona resposta amb les terrasses. És obvi que 
sempre voldrien poder anar més de pressa, però tot i així havien de canviar una 
política municipal d’un dia per l’altre i es van posar mans a l‘obra per fer-ho possible. 
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També han començat a treballar, per exemple, en la part antiga de la ciutat, com Ciutat 
Vella o la Vila de Gràcia per fins i tot poder tenir mòduls individuals més petits, per 
ajudar en aquelles trames urbanes més complexes. Malauradament, són polítiques 
que els propers dies no es podran implementar, però tan bon punt se’n tingui l’ocasió 
seran d’utilitat, un cop ben treballades. 
 
Pel que fa als eixos comercials, vol destacar un element que avui citava el president 
en funcions de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès, que és aplicar a través del 
Codi Civil una clàusula que permetés l’ajornament del pagament de lloguers, o fins i tot 
reduir-los, atenent a causes de força major. Considera que és una mesura molt 
comprensible; si en aquests moments no es poden tenir els ingressos que es tenien 
fins ara, s’ha de poder disposar d’un altre marc econòmic. 
 
Comenta que aquest aspecte també s’hauria de poder extrapolar a l’habitatge. De la 
mateixa manera que s’entén perfectament que s’ajusti el lloguer a un botiguer que no 
ha tingut ingressos a causa d’unes mesures restrictives, també s’hauria de poder fer 
amb un veí o una veïna que s’ha quedat sense feina i no pot fer front al seu, de 
lloguer, i es troba exactament en la mateixa dificultat. 
 
Així doncs, creu que pot afirmar que estan fent política intervencionista i pot dir sense 
embuts que necessiten que les lleis del mercat donin un camí diferent i prioritzin una 
sèrie d’elements que ara mateix són imprescindibles. Ho comenta perquè durant molts 
anys aquestes polítiques es criticaven. Quan van fer el Pla d’usos, manifestaven que 
havien de diversificar l’economia, que l’economia de Gràcia no es podia centrar 
únicament en el visitant, que calia fomentar el teixit comercial de proximitat i el comerç 
local. Explica que avui en dia saben que Gràcia ho està passant malament, però 
també saben que està aguantant millor que altres barris de la ciutat, com pot ser Ciutat 
Vella, precisament per aquesta riquesa, perquè és un comerç que es dirigeix als seus 
veïns i veïnes, que té un vincle personal. Hi afegeix que si un veí de Gràcia vol aportar 
el seu granet de sorra per millorar la situació, només cal que baixi al forn de pa de 
sempre o vagi a la peixateria o compri un complement, o el que necessiti, al comerç de 
tota la vida. Assegura que aquest també és un comerç al qual s’ha de donar suport, 
que s’ha d’acompanyar i ajudar, i la mesura de govern que ha presentat el senyor 
Lacasta fa que aquest teixit continuï viu. 
 
Declara que tenen un pla d’usos que s’ha de continuar analitzant. Són conscients que 
hi ha alguns elements que han de poder flexibilitzar, però és un pla d’usos que creu 
que es va anticipar a la situació, ja que es va redactar ja fa uns quants anys i, 
precisament, el que es volia era protegir aquesta economia i ara està donant resultats. 
Manifesta que també s’ha d’ajudar amb l’espai públic, amb els horaris i amb tot el que 
estigui al seu abast. 
 
D’altra banda, exposa que aquesta crisi no és només sanitària, sinó que també és 
econòmica i social. Explica que en el pic de la pandèmia van triplicar els serveis que 
prestaven, i que en aquest moment aquests serveis són el doble. Si una cosa s’ha fet 
és que s’han mantingut els serveis, encara que durant aquests mesos s’hagi vist una 
recuperació de la situació. Per exemple, pel que fa a Serveis Socials, s’han mantingut 
en unes xifres molt elevades, i la previsió és que aquestes xifres tornin a augmentar. 
Hi ha tot un seguit de persones que han passat a formar part de necessitar aquestes 
ajudes socials i que segurament formaran part d’aquest circuit durant molts mesos. 
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Detalla que un aspecte que crida molt l’atenció i que és molt característic de Gràcia és 
que hi havia gent que per primera vegada anava als Serveis Socials. No estan parlant 
de persones que hi havien anat fa tres o quatre anys, sinó que tenen usuaris que no hi 
havien anat mai a la seva vida. Això vol dir que és una crisi que està tocant sectors 
que mai havien passat dificultats econòmiques, la qual cosa demostra que és una crisi 
molt important. 
 
Comenta que les principals ajudes que hi ha són per a l’habitatge i l’alimentació i 
ajudes econòmiques, i per aquest motiu s’ha augmentat al doble l’atenció que estan 
donant, han duplicat la partida i han multiplicat per sis les ajudes a l’alimentació, 
perquè es veu a venir la magnitud de la crisi social que ja estan patint a la ciutat. 
També han augment al 50% les ajudes per al lloguer, i la taula d’emergència comença 
a tenir més de 2.000 persones en espera per a un habitatge assequible. 
 
D’altra banda, també estan patint aquesta calma tensa en l’assumpte dels 
desnonaments, que, per sort, s’han tornat a prorrogar, però hi ha hagut un parell de 
mesos en què es tornaven a aplicar, i, tot i que s’han fet llançaments, la gran majoria 
s’han pogut aturar. Així doncs, la previsió és que començaran a acumular un gran 
nombre de desnonaments, de manera que caldrà aplicar mesures en relació amb 
l’habitatge per fer-hi front. 
 
Explica que hauran de ser creatius, ja que comptaran amb un pressupost més reduït, i, 
per tant, tindran dificultats pressupostàries que faran que molts projectes que feien 
il·lusió a tothom, malauradament, no es puguin dur a terme. Potser se’n podrà fer 
algun, però s’haurà de saber prioritzar, ja que tindran unes necessitats que de ben 
segur s’emportaran gran part dels recursos econòmics. El regidor ja avança que serà 
un mandat en el qual quedaran molts projectes per fer, a l’espera de la recuperació 
econòmica. 
 
Ara mateix haurien d’haver tancat ja el Pla d’actuació de districte; això vol dir que són 
plenament conscients de la situació i que estan a l’espera de veure com se solucionarà 
el finançament de les entitats locals. Explica que va entrar una proposició de llei al 
Congrés que ja feia un pas endavant en aquest sentit, però va ser rebutjada i ara 
mateix s’està demanant que aquest pas sigui més ambiciós. Esperen que en les 
properes setmanes, finalment, tinguin el marc pressupostari definitiu. Si és així, al 
proper plenari ja podrien presentar les línies mestres d’un pla d’actuació de districte, 
sempre obrint un debat amb tots els grups municipals. En aquest sentit, demana 
disculpes pel retard, perquè ja haurien hagut d’haver iniciat algunes converses, però 
com que no poden tancar els documents perquè estan esperant aquest finançament 
han preferit no iniciar aquestes converses. 
 
Indica que tots els grups polítics són conscients que cal que es resolgui el finançament 
de les entitats locals, però ara mateix aquest tema no es troba a l’agenda política. 
L’agenda política se centra en un projecte de reconstrucció d’Europa, que està 
pensant molt en els estats. Els estats, quan han territorialitzat, pràcticament només 
han pensat en comunitats autònomes, per la qual cosa creu que hi ha un gran oblidat, 
que és l’ajuntament, on precisament hi ha la primera trinxera, el contacte directe, on es 
fa la primera atenció, on hi ha una gran part important dels serveis socials i on hi ha el 
comerç de proximitat. És per això que creu que és important que entre tots facin 
entendre que és necessari que aquest finançament arribi als ens locals. 
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En cas que aquest finançament sigui moderat, han d’aconseguir que aquells projectes 
que són de la Generalitat o l’Estat espanyol puguin incloure la paraula “Barcelona”, i 
això s’ha de manifestar sigui com sigui. Necessiten que dins els projectes de mobilitat 
hi hagi Rodalies, perquè Barcelona necessita tenir una bona infraestructura de 
Rodalies. Han de poder parlar del corredor de la Mediterrània, han de poder parlar 
d’habitatge a l’àrea metropolitana i a Barcelona. En definitiva, han d’aconseguir que la 
paraula “Barcelona” formi part d’aquesta reconstrucció d’Europa, perquè ha estat una 
ciutat referent durant molt de temps i considera que des de Barcelona es poden 
impulsar moltes de les polítiques que vol Europa. 
 
Quan Europa parla del futur, declara que el futur econòmic dependrà de la transició 
ecològica i digital. El regidor explica que són dos àmbits en els quals es poden sentir 
perfectament còmodes, i tothom entén que avui en dia la transició ecològica és el 
motor de l’economia que vol Europa i és on han de crear els llocs d’ocupació. Pel que 
fa a l’àmbit tecnològic, l’àmbit digital, l’àmbit de l’smartcity, espera que sigui un altre 
focus important de creació d’ocupació de qualitat. 
 
El senyor Badia indica que a partir d’ara se centrarà més en la política que han dut a 
terme aquests últims dies. En primer lloc, parlarà de l’inici del curs escolar, assumpte 
que a l’últim plenari encara tenien molts dubtes de com es concretaria. Explica que, 
finalment, el curs escolar s’ha pogut iniciar de manera presencial, un dels debats més 
importants que van tenir el juliol passat. Era necessari aconseguir que fos un curs 
escolar presencial, perquè també afecta l’àmbit de les cures i l’economia productiva i 
reproductiva, ja que en aquestes circumstàncies l’educació havia quedat en segon lloc, 
i, igual que hi ha mobilitat sostenible i segura, calia poder tenir una educació presencial 
i segura. 
 
Evidentment, continuen atents a la manera com evoluciona. Tothom sap que l’última 
recomanació és que, en cas que sigui possible fer classes telemàtiques en l’àmbit 
universitari, cal que es facin. Admet que en l’àmbit educatiu de primària o de les 
escoles bressol és més complicat, però en la mesura que sigui possible cal poder fer 
un acompanyament en tot allò que necessitin. Ara es troben en unes setmanes 
d’incertesa, però creu que poden celebrar haver pogut iniciar un curs escolar, amb 
totes les dificultats afegides que ha tingut, però de manera presencial. 
 
En aquest sentit, explica que van posar en marxa el projecte Ampliem les escoles i van 
posar al servei de les escoles nous espais per poder garantir les distàncies de 
seguretat. De les vint escoles públiques i les dotze de concertades, van tenir quaranta-
una demandes. Setze escoles van demanar protecció d’entrades i sortides; quatre van 
demanar talls de carrer; divuit van demanar tanques, i tres, retirada d’aparcaments. 
 
Pel que fa a la sol·licitud d’espais, han posat al servei de les escoles dotze espais 
exteriors i tres espais interiors. 
 
També s’ha dut a terme el projecte Protegim les escoles, un projecte de transformació 
urbana. Estan molt contents que a Gràcia se n’hagin pogut impulsar dos, un a l’escola 
Sagrada Família, del carrer Sardenya, i l’altre a l’escola bressol municipal Petit 
Univers. 
 
També s’han pacificat tots els entorns de les escoles, i intentaran que en el següent 
paquet del projecte Protegim les escoles puguin tornar a tenir un fort protagonisme. 
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Així mateix, han impulsat l’àmbit dels Refugis climàtics amb l’escola Rius i Taulet i han 
instal·lat plaques fotovoltaiques a l’escola Pare Poveda, per fer aquestes dues escoles 
més sostenibles. Concretament, s’hi han millorat la ventilació i la climatització, factors 
que també tenen molt a veure amb la qualitat de l’aire i la transmissió de la pandèmia. 
 
En el mateix sentit, i vinculat fortament amb el comerç, han impulsat el projecte Obrim 
els carrers. Estan molt satisfets perquè el carrer Gran de Gràcia s’hi ha afegit durant 
tot el cap de setmana, dissabtes i diumenges. També comenta que amplien aquest 
projecte, amb els dissabtes, a Travessera de Gràcia. 
 
Aquest projecte ha estat una demanda que ha fet el mateix sector del comerç, i el 
troba molt positiu. Ho comenta perquè sovint s’aborda aquesta temàtica com un 
conflicte entre el comerç i la ciutat, i a Gràcia no ha estat així. Considera que cal 
explicar-ho, perquè, si no s’explica, sembla que no s’estiguin donant respostes al 
comerç. Diu que quan es fa un Obrim els carrers al Districte de Gràcia ho fan perquè 
els comerciants manifesten que funciona, i a la vegada els veïns ho agraeixen, perquè 
es guanya espai públic i es redueix el trànsit i la contaminació. 
 
Així doncs, considera que tot plegat és una bona mostra que quan es treballa 
conjuntament es poden trobar objectius que donin resposta a moltes mesures 
diferents. De fet, ara mateix tenen més demanda d’aquest projecte. Fa uns quants dies 
van celebrar el comerç al carrer i els van demanar que s’havia d’impulsar més, ja que, 
de les poques coses que poden oferir, una és espai públic, i, per tant, cal pensar com 
se’n pot oferir més perquè el comerç pugui sortir al carrer. Gràcia demana això: que 
els carrers estiguin pacificats i que els veïns i les veïnes puguin passejar i puguin fer 
compres al seu barri. 
 
El darrer projecte —que és de màxima actualitat, perquè justament aquesta setmana 
ha entrat a la Comissió de Govern i ho portaran a aprovació les properes setmanes— 
té a veure amb les casetes del carrer Encarnació i l’Alzina, un projecte del qual ja han 
parlat llargament en altres ocasions. Diu que encara que n’han parlat llargament, avui 
els el tornarà a explicar, perquè els vol comunicar que se’n tornarà a fer una nova 
aprovació inicial, cosa que vol dir que després hi haurà l’aprovació provisional, i 
finalment la Generalitat en farà la definitiva. Per aquest motiu, insisteix que cal tornar-
ne a parlar, per explicar-los el canvi que hi ha hagut en aquest projecte, que farà que 
s’hagi d’aprovar inicialment altre cop. 
 
Anuncia que aquest canvi té a veure amb l’escola bressol. Hi havia la possibilitat que, 
un cop l’escola primària situada a l’escola Teixidores estigués en marxa, s’hi pogués 
ubicar també una escola bressol. Després de parlar durant molt de temps amb la 
Comissió d’Educació i el Departament d’Educació de Barcelona, van considerar que 
era un projecte més complet, amb més línies i econòmicament més rendible. No és el 
mateix ubicar una escola bressol dins d’un edifici que ja existeix i que té elements 
patrimonials catalogats que col·locar una escola bressol en un parvulari. A més a més, 
és un projecte que podran tenir en marxa més aviat, i tota la peça del carrer 
Encarnació quedarà per fer habitatge dotacional. És un projecte molt interessant, 
perquè compagina el fet de no perdre equipament educatiu amb l’ampliació de 
l’habitatge dotacional. S’ha de tenir en compte, també, que queda alliberada tota la 
part del darrere d’aquesta finca, on s’ubicava inicialment l’escola bressol, i es guanya 
espai públic i espai verd. 
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Declara que el projecte els agrada, tot i que s’ha d’acabar de polir amb tots els grups 
municipals. És una evolució del projecte inicial i s’adequa a la nova situació. Admet 
que, en una situació com la que s’està vivint ara mateix, el fet de poder anunciar que 
es tira endavant un peça d’habitatge públic, una peça educativa i un espai públic, és 
molt estrany. S’ha de tenir present que a partir d’ara no serà tan fàcil aconseguir 
pressupost, però tenen la sort que aquest projecte estava molt avançat i que serà un 
dels que podrà tirar endavant. Declara que aquest nou planejament requereix majoria 
absoluta per part del plenari per tirar endavant, és a dir, no és una decisió que prendrà 
el govern de la ciutat, sinó que ho decidirà tot el plenari. 
 
El senyor Badia continua la seva intervenció explicant que hi ha un altre projecte que 
vol destacar i que aquesta setmana han acabat de definir: el manteniment del verd. 
Comenta que hi havia diverses peces de verd a tota la ciutat pendents de 
manteniment. Remarca que ha estat un any complicat pel que fa al manteniment del 
verd, ja que van començar amb el temporal Glòria, van continuar amb els quatre 
mesos més plujosos dels últims cent anys i acte seguit va arribar un confinament 
durant el qual els serveis no van poder tirar endavant aquest manteniment. Tots 
aquests fets han provocat que hi hagi molta feina endarrerida. 
 
Per aquest motiu, han fet un pla per posar a punt tot el manteniment del verd a la 
ciutat, amb més de dues-centes actuacions a tots els districtes. A Gràcia, començaran 
repassant els espais educatius on ara hi haurà infants, i, per tant, són uns espais dels 
quals s’ha de tenir una cura especial. 
 
D’altra banda, faran el desbrossament d’escocells i la neteja de paviments a les zones 
de més afluència, i també una plantació de cinquanta-un arbres. També es farà una 
plantada de flors, amb més de 3.000, cosa que també posa en valor l’espai públic. 
Faran la campanya de poda, de sis mesos, des d’octubre fins a març, en la qual es 
podaran més de 36.000 arbres, i tot això els permetrà posar al dia tot aquest verd. 
Molts veïns, des de les xarxes socials, els notificaven que mancaven tasques de 
manteniment de parcs i jardins, i desitja que durant aquests mesos les puguin dur a 
terme. Afegeix que en aquest moment estan més ben preparats i tenen els materials 
sanitaris necessaris. 
 
També vol recordar actuacions ja fetes, com la celebració de diferents festes majors. 
Es vol dirigir a les entitats i felicitar-les per la feina feta, perquè han hagut de fer un 
esforç molt important; han hagut de ser molt solidàries i s’han situat a l’àmbit de la 
festa major virtual, cosa que no sempre és fàcil. El senyor Badia, però, celebra que les 
hagin mantingut, que hagin donat aquestes finestres d’oportunitat de punts de trobada, 
d’aquestes festes virtuals, perquè són molt necessàries, i desitja que durant l’estiu que 
ve ja siguin presencials. Encara que no sigui possible poder abraçar-se, desitja que 
tinguin la màxima presència possible. Manifesta que en aquesta festa major ja hi ha 
hagut algun moment, amb comptagotes, que han pogut fer alguna activitat de petit 
format de manera presencial, però espera poder normalitzar aquesta realitat. 
 
Acabada l’explicació de l’informe, cedeix la paraula als grups. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
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Intervé el Sr. Daura (BxC). Comença la intervenció manifestant que el seu grup 
també se suma al record de les persones que han mort durant aquest temps. Fa poc 
més d’un any que es duia a terme el primer ple ordinari d’aquest mandat i han passat 
moltes coses des d’aleshores, totes relacionades amb la crisi de la COVID-19, que, 
sens dubte, ha marcat les polítiques tant per part del govern com per part de l’oposició 
i de tots els governs, a tots els nivells. 
 
En aquest sentit, en més d’una ocasió ja ha manifestat que caldrà refer el pacte 
econòmic i social en el districte i també a la ciutat. Diu que s’ha de fer en la línia en 
què s’ha dit, de potenciar la transició ecològica i social, però també cal pensar i 
treballar per aconseguir que Europa ajudi en aquesta reactivació. És una oportunitat 
perquè els que són europeistes es puguin reafirmar en aquest projecte. 
 
Es mostra d’acord amb el que s’ha dit de les administracions. Creu que és important, 
pel fet que es necessitaran nous pressupostos, que es posin els comptadors a zero en 
matèria pressupostària, i, per tant, l’Estat hauria de pagar allò que deu a la Generalitat 
i la Generalitat hauria de pagar allò que deu als ajuntaments, en especial a 
l’Ajuntament de Barcelona. Repeteix que cal posar a zero els comptadors per poder 
revertir moltes polítiques que s’hauran de fer. 
 
Explica que el seu grup vol manifestar que des de l’inici d’aquest mandat sempre han 
dit que volen ser útils al districte i considera que ja ho han estat, per exemple, amb el 
Pla d’actuació de districte. Van fer unes reunions fa uns mesos, en les quals van 
incorporar algunes mesures en temes d’accessibilitat, de seguretat i d’educació, i 
continuen oferint la mà estesa per poder continuar treballant aquest text, que es veurà 
alterat a causa d’algunes prioritats que així ho demandaran. Tots els grups duien als 
seus programes electorals moltes propostes, molts grans objectius, com la rambla 
verda, els tres turons o Pi i Margall, entre d’altres, grans infraestructures en l’àmbit del 
districte que necessitaran consens, i per aquest motiu també demanen al govern que 
les seves prioritats siguin alineades amb les prioritats de l’oposició i que aquests 
projectes de districte es puguin consensuar entre tots. 
 
Respecte a la gestió del verd, declara que està d’acord amb les manifestacions del 
senyor Badia. Feia temps que es veia certa deixadesa i han vist que en les últimes 
setmanes s’ha anat revertint la situació. Esperen que es continuï en aquesta línia. 
 
Pel que fa a les casetes del carrer Encarnació, explica que esperaran a conèixer amb 
més detall aquesta nova proposta. 
 
També explica que hi ha alguns temes que no s’han tractat i dels quals vol parlar, 
entre ells, el tema de l’últim Consell de la Creueta del Coll, consell del qual creu que 
l’oposició també ha de fer autocrítica. Considera que no va ser el millor instrument per 
demanar responsabilitats al govern. Explica que van demanar un consell extraordinari 
a petició d’Esquerra Republicana de Catalunya, petició a la qual tots es van sumar. 
Pensaven que en aquest consell podrien fer un control al govern i podrien demanar-li 
explicacions, però no va ser així, i espera que aquest fet, de cara al futur, no torni a 
passar. En aquell consell, el govern es va limitar a donar la responsabilitat de tot el que 
ha succeït a la Creueta a les empreses que han gestionat aquest assumpte, però al 
cap i a la fi el govern també era coneixedor de l’estat lamentable en què es trobava el 
llac abans d’obrir-lo. Així doncs, considera que també és la seva responsabilitat i n’ha 
d’assumir les conseqüències. 
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Un altre tema important que s’hauria de comentar és el dels equipaments culturals 
gestionats per les associacions. Fa un parell de mesos, la regidora del seu grup, la 
senyora Parera, i ell mateix es van reunir amb el centre de La Violeta, amb el qual van 
estar parlant de la situació tan vulnerable en què es troba no només aquest centre, 
sinó molts altres espais de la ciutat, i considera que és important que des del govern 
es doni una resposta a aquest problema. Els agradaria saber en quin estat es troba tot 
aquest assumpte. 
 
Pel que fa al comerç, comenta que ja se n’ha parlat en la mesura de govern. El regidor 
ha parlat de polítiques intervencionistes, però al senyor Daura li agrada més parlar 
d’economia productiva, que és la que permet generar llocs de treball, i creu que el fet 
que el comerç aixequi la persiana cada dia no es pot considerar intervencionisme, sinó 
que l’intervencionisme ha de ser economia productiva, generació de llocs de treball i 
suport a les famílies. 
 
A continuació, informa que comentarà l’assumpte de la mobilitat en la proposició que 
ha presentat el seu grup municipal. 
 
També voldria parlar d’ocupació il·legal, però creu recordar que ja es presenta una 
proposta sobre aquest tema. L’únic que vol demanar, com ja va fer el PSC en el seu 
dia, és el cens actualitzat de pisos ocupats. 
 
Respecte a les festes, vol felicitar totes les entitats, les associacions i, en aquest cas, 
també el govern per la manera com es va gestionar. Aprofita l’avinentesa per felicitar 
dues persones en concret, el senyor Jordi Fàbregas i la senyora Imma Colomer, que 
han estat recentment guardonats amb la Creu de Sant Jordi, medalles que es fan 
seves perquè són dues creus de Sant Jordi amb contingut gracienc. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Explica que ara s’està entrant en l’últim període de l’any i 
que, veritablement, no serà un any que es vulgui recordar. Malauradament, a Gràcia 
també hi ha hagut difunts, malalts o persones que han perdut la feina i persones que 
estan passant molts maldecaps. 
 
Des del seu punt de vista, el govern s’ha aprofitat de la situació, cosa que no s’hauria 
de fer. Han intentat aprofitar una crisi sanitària i una crisi econòmica per imposar el seu 
sistema de ciutat, sense consultar amb ningú ni treballar amb ningú. Es queixa que 
han aprofitat la crisi per fer el seu model de ciutat. 
 
Considera que hi havia molts assumptes que podien treballar conjuntament en l’àmbit 
del districte o de la ciutat, com ara el Pla de xoc de suport al comerç del qual parlaven, 
un pla de xoc que tots esperaven perquè hi volien treballar conjuntament. Hi ha 
comerciants que s’estan arruïnant i treballadors que ara són a l’atur. La situació encara 
aguanta perquè els ERTO s’han allargat, i, encara que donin una mica de vida, no 
s’han d’enganyar: els ERTO són atur encobert i si no són creatius, tots els que estan 
representats en aquest plenari i tots els polítics en general aviat tindran un problema 
social molt més gran, un problema social que amb els Serveis Socials del districte i els 
de Barcelona en general ara es va trampejant, però això s’acabarà. Entén que no es 
pot pensar sempre que hi haurà gent subvencionada. Una societat no pot ser una 
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societat subvencionada. Si és una societat subvencionada, no és una societat lliure, i 
la seva concepció com a partit és que la gent ha de ser lliure. És en aquest punt on 
han de treballar tots plegats. 
 
Continua la seva intervenció comentant que el govern explica que fa “coses”. Han 
parlat de l’hostaleria, els bars i les terrasses, però el 12 d’agost els hostalers estaven 
fent manifestacions a la plaça de la Vila perquè no podien posar terrasses, o n’hi havia 
que estaven dormint dins dels seus locals perquè no podien pagar els lloguers. 
Demana que no diguin que han fet actuacions en aquest àmbit, perquè durant aquests 
mesos han fet molt poc o no han fet res de res, però indica que tot això ja ho podran 
parlar quan ell mateix presenti el prec que ha entrat a l’ordre del dia. 
 
Pel que fa al manteniment del verd, l’ha sobtat que precisament n’hagi volgut parlar. El 
senyor Badia escrivia a Twitter, fa uns mesos, que no era necessari segar la gespa i 
podar els arbres. Fa dues o tres setmanes el senyor regidor, a la mateixa xarxa social, 
va manifestar que s’haurien de trobar persones voluntàries que anessin a fer de 
jardiners, però, quan es va adonar que la ciutat se li havia escapat de les mans, va 
escriure que farien actuacions de jardineria i que compraria milers de flors per plantar 
a tot Barcelona. Doncs aquell mateix dia, els sindicats de parcs i jardins li van 
manifestar que, amb els efectius de què disposen, totes aquestes actuacions no es 
podrien dur a terme, per moltes hores extres que fessin. Es queixa del fet que avui ho 
ha plantejat com si fos un èxit quan, de fet, és un fracàs. 
 
El senyor Bea comenta que un altre assumpte que l’amoïna és la rehabilitació dels 
edificis. Sempre que es reuneixen, el senyor Badia li recorda que els edificis antics 
contaminen molt. Diu que és un tema del qual haurien pogut parlar i li hauria donat la 
raó, però potser és que el senyor Badia no s’ho creu o potser vol fer una rehabilitació 
semblant a la que s’ha fet amb els cotxes. Potser el senyor Badia farà fora de la ciutat 
els propietaris que no vulguin rehabilitar l’edifici, com ha fet amb els propietaris de 
cotxes vells que no es podien comprar un altre vehicle més nou. 
 
Es mostra d’acord amb el senyor Daura pel que fa a l’assumpte de la Creueta del Coll. 
L’oposició ha de fer una autocrítica important, perquè volien fer un ple extraordinari per 
cantar-li les quaranta al govern i el govern ho va fer molt bé. Van fer un ple del Coll on 
van presentar un tècnic que es va explicar molt bé, i la conclusió a la qual es va arribar 
va ser que l’empresa que va fer les obres és la que ho ha d’arreglar. Manifesta que 
això no és cap èxit; només vol dir que el govern no va controlar correctament el 
projecte, i diu que quan es governa s’ha de controlar. Un principi essencial és que es 
pot delegar tot menys el control. Per això hi havia un tècnic la funció del qual era 
controlar i no ho va fer. A més, cal tenir present que és una obra que va costar 
540.000 euros, aproximadament. 
 
Un altre tema que el preocupa és que els pisos estan baixant de preu, cosa que 
qualsevol dia també vendran com un èxit del govern. Estan baixant de preu tant els de 
compra com els de lloguer, també al Districte de Gràcia, la qual cosa es pot pensar 
que és bona per a la gestió de l’habitatge. I és que la crisi de la COVID-19 fa que molta 
gent vulgui marxar de la ciutat. Pobles del sud de Tarragona que feia molts anys que 
no pujaven d’habitants ara estan pujant, com ara el poble del senyor Mascarell, que ha 
passat de 2.500 habitants a 2.620. Són barcelonins que han anat a viure allí, fenomen 
que també es podria considerar gentrificació. Diu que és per aquesta causa, que baixa 
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el preu dels habitatges, i no pas per la política del govern, que és nefasta, ja que és 
propagandística i prou. 
 
Acaba la intervenció declarant que, malgrat tot, tots els grups polítics hauran de fer 
pinya i hauran d’arribar als màxims acords possibles. Intenta ser crític, però també és 
conscient que, d’aquesta situació, se’n sortiran tots plegats, i hauran de fer tants 
pactes com sigui possible durant els propers mesos. Per tant, a pesar de la crítica, els 
ofereix la seva mà estesa. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Explica que aquest Consell Plenari acostuma a ser 
l’inici del curs polític, però des del seu grup constaten que molts sectors de la població 
viuen amb desànim des de fa mesos, i la sensació és que es viu en una situació 
d’emergència, de la qual ara mateix no saben el final, i que no té inicis o finals de curs. 
 
Destaca que es veia a venir de bon principi que la crisi sanitària derivaria en crisi 
econòmica, com també ha dit també el regidor que afectaria plenament els ciutadans. 
L’estat d’alarma decretat al març era una mesura que la majoria de gent mai no havia 
viscut, i tothom es va veure obligat a adaptar-s’hi com va poder. Al districte van sorgir 
nombroses iniciatives solidàries, que no pot esmentar una a una perquè se li esgotaria 
el temps. Hi continuen havent iniciatives en marxa arreu del districte que van adaptar 
ràpidament els protocols de seguretat sanitària per tal de poder continuar 
proporcionant suport als seus usuaris, entre elles el Rebost Solidari, que ha fet una 
tasca ingent i ha alimentat famílies durant molts mesos. Des d’aquest petit altaveu, ara 
i aquí, aprofita per demanar un cop de mà per a aquesta i moltes altres entitats que fan 
un servei de valor incalculable per a tots. 
 
En l’esfera política, el Districte de Gràcia ha viscut una muntanya russa. Al principi, i a 
instància del president del districte, es van convocar reunions informatives sobre què 
s’estava fent i quina era la situació sanitària al territori. Sovint, però, els adreçaven 
directament a la web de l’Agència de Salut Pública perquè en comprovessin les dades.  
 
Comenta que li consta la gran implicació de molts mitjans tècnics i voluntaris en la 
gestió de l’hospital satèl·lit d’emergència de Sant Pau, i també admet que des dels 
Serveis Socials es van incrementar recursos per atendre tothom. Tanmateix, diu que 
malauradament mai n’hi ha prou, i la crua realitat és que hi ha molta gent que, per 
primera vegada a la vida, ha hagut d’anar a Serveis Socials. 
 
Després de les bones paraules de març i maig, el govern de Barcelona i aquest 
districte han aplicat mesures amb l’excusa que era per al benestar dels ciutadans. 
Posa l’exemple que han vist terrasses a bars que ja estaven tancats, i considera que, 
políticament i tècnicament, hi hauria d’haver algú que supervisés aquestes coses, 
perquè no haurien de passar. Aquests locals han de continuar, a més a més, pagant 
impostos municipals que no s’han vist reduïts, com sí que ha passat amb la seva 
activitat. Remarca que un govern ha de ser flexible i saber que aquesta situació ha 
agafat tothom de nou. Ningú havia viscut mai una pandèmia així, però un govern s’ha 
d’adaptar amb facilitat a les noves situacions, i el Grup municipal de Junts per 
Catalunya no creu que amb uns quants pots de pintura i uns quants blocs de formigó 
s’arreglin els problemes dels ciutadans. 
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Quan el govern té un problema o una feina que no vol resoldre, i es refereix al verd, 
s’inventen un concepte nou per justificar-ho; en aquest cas, la “renaturalització” del 
verd. Aquest concepte només vol dir que creixen males herbes entre les rajoles i que 
els escocells s’omplen de plantes i, com a conseqüència, impedeixen la visibilitat. Tot 
això fa que la ciutat sembli més lletja i més deixada, i, quan veuen que aquest 
concepte no enganya els ciutadans, se’n desdiuen i manifesten que tornaran a cuidar 
els parcs i els jardins, que el concepte de “renaturalitzar” el verd i els múltiples 
beneficis que aportava ara ja no són útils. 
 
La senyora Mayor declara que el seu grup municipal vol fer propostes, encara que ara 
no ho sembli, i estan sempre disposats al diàleg. No volen estar sempre a la contra, 
però és que els ho posen realment difícil. S’assabenten de molta part de les seves 
accions per la premsa o a última hora, no hi ha consens, presenten preguntes per 
escrit i no els les contesten, i aprofita per recordar al senyor Badia que ara en tenen 
dues que estan pendents de resposta, una des del mes de febrer i l’altra des de fa un 
mes i mig. 
 
Continua la intervenció explicant que la seguretat també és un tema que els preocupa. 
Els veïns alerten de problemes de convivència a diferents places de Gràcia, entre elles 
la del Nord i la del Poble Romaní. Pregunta si els ha arribat aquesta notícia, i comenta 
que, si no ho saben, van malament, perquè la seva feina és assabentar-se’n, i si ho 
saben i no hi fan res, la cosa encara és pitjor. Pregunta què fa falta perquè actuïn 
sense que algú ho denunciï en un plenari. 
 
Els agradaria saber també què passa amb l’espai d’imatgeria a la seu del districte. Hi 
ha hagut mobles, cadires i altres elements, i les figures dels gegants de Gràcia se les 
van haver d’endur per no tenir un espai prou digne. 
 
Tampoc saben què passa amb el Pau i Llibertat originals. Des de l’any 2001, 
suposadament es van guardar en algun magatzem municipal, però no se sap on. És 
evident que ara no hi ha ningú al plenari dels que hi havia l’any 2001, ni en són 
responsables, però, pel bé del patrimoni cultural gracienc, considera que caldria saber 
on són i que estan en bones condicions. 
 
Per acabar la seva intervenció, la senyora Mayor vol donar suport al sector de 
l’hostaleria, que, com molt bé ha dit també el senyor regidor, afrontarà un nou 
tancament de quinze dies i, per tant, serà una situació molt dura per a molta gent. 
 
Demana que tothom sigui curós, ja que de tots ells depèn l’èxit de les mesures 
sanitàries. 
 
No vol acabar aquesta intervenció sense recordar que avui fa un any d’una sentència 
infame a un judici injust, i avui més que mai demana la llibertat per als presos polítics i 
el retorn dels exiliats. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo. 
 
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Comença la seva intervenció recordant que avui és 14 
d’octubre, una data que no s’oblidarà mai. Avui fa just un any que el Tribunal Suprem 
va sentenciar pràcticament a cent anys de presó nou persones innocents, els 
membres del govern Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, 
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Josep Rull i Jordi Turull; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els líders de 
les entitats socials i també veïns, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. També té un record per 
a les inhabilitacions per exercir un càrrec públic a tots i ells i a Carles Mundó i Meritxell 
Borràs. Va ser el dia que el Tribunal Suprem va sentenciar tot un país i va condemnar 
la democràcia i els drets més fonamentals. Malauradament, els presos i les preses 
polítiques pateixen la cara més dura de la repressió, però diu que són milers les 
persones represaliades per l’Estat espanyol en la causa general contra 
l’independentisme, un estat que és caduc, demofòbic i totalitari. Tenen clar que la 
solució a aquest conflicte és política i no judicial; és amb una amnistia i un referèndum 
i no amb presó, multes i inhabilitacions. Des d’aquí un cop més reivindiquen la llibertat 
dels presos i les preses polítiques i el retorn lliure dels exiliats i les exiliades. 
 
Feta la prèvia, la senyora Hiraldo passa a parlar de la pandèmia. Comparteixen 
bastant la diagnosi que han presentat el regidor i els altres grups. De fet, la incertesa 
de la situació, tant social com sanitària, els situa altre cop davant d’un repte per fer 
front a aquest virus i a la crisi econòmica i social que se’n deriva. Els preocupa que 
normalment siguin els grups més vulnerables els que paguin les conseqüències de la 
crisi. Manifesta que s’ha de combatre el virus fent una atenció especial a les persones 
més afectades: dones, persones grans, joves, treballadors i treballadores amb salaris 
baixos, empreses petites i mitjanes i grups vulnerables, com ara les persones amb 
diversitat funcional o mobilitat reduïda i les persones sense llar. 
 
Vol donar les gràcies novament a les xarxes i les entitats comunitàries del districte per 
la feina ingent que estan fent precisament per fer front a aquestes conseqüències. El 
Districte de Gràcia avui mateix té 227 casos de contagis i 13 grups escolars en 
quarantena. Alerta que no es poden relaxar i que cal continuar a l’altura de la 
responsabilitat individual i col·lectiva, i per això continuen demanant que es compleixin 
les indicacions de les autoritats sanitàries. Cal la implicació de tots els sectors, però els 
preocupa la manca de lideratge del govern municipal, que no dona les solucions ni els 
recursos necessaris per sortir d’aquesta situació. 
 
També calen espais per compartir i avançar, i ja saben que per construir i reconstruir 
trobaran el Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. En aquest sentit, 
manifesta la seva satisfacció perquè fa uns dies el Consell de Ministres va aprovar allò 
que el seu grup reclamava des de l’inici de la pandèmia: la suspensió de les regles 
fiscals per als anys 2020 i 2021. Això significa que la regla de despesa i els límits de 
dèficit deixen de tenir vigència. Els ajuntaments podran fer ús dels romanents, és a dir, 
dels estalvis que pertanyen a la ciutadania. Sort que amb el vot en contra del seu grup 
es va derogar el Decret del Govern PSOE-Podemos que pretenia deixar els 
ajuntaments sense fons. Estan convençuts que només des del municipalisme es podrà 
combatre la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-19. 
 
Pel que fa a la recuperació de la gestió dels espais verds, manifesta que el seu grup 
tenia una cosa molt clara, una cosa és la “renaturalització” i una altra és la deixadesa, i 
fins ara el que s’estava veient era deixadesa, per això celebren que s’hagi rectificat. Ha 
comentat que es plantaran cinquanta-un arbres al districte, i fa justament un any que el 
seu grup va presentar un prec, precisament, per replantar els arbres dels escocells 
buits. En aquell moment van comptar, només en quatre o cinc dies, més d’un centenar 
d’escocells buits. 
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Pel que fa a la Creueta del Coll, està completament d’acord amb l’autocrítica de 
l’oposició respecte al llac. De fet, estan acostumats a rectificacions del govern i diu que 
en alguns casos se’n surten prou bé, de tapar la mala gestió i no assumir 
responsabilitats polítiques, i aquest en va ser un exemple. Ara que té el micròfon vol 
deixar dit que els veïns i les veïnes del barri tenen clar que les incidències no van ser 
producte de l’acumulació de pedretes al fons de la piscina. És curiós que, del centenar 
d’atencions registrades entre el 15 i el 16 de juliol, es passés a parlar de seixanta-nou 
en un primer moment, i més curiós encara és que, fa uns dies, al Consell de Barri ja 
fossin seixanta-set. Agraeixen també que es demanés un informe pericial extern, però 
després d’elaborar-lo, el 7 d’agost, es va reobrir la piscina i hi va haver noves 
incidències, una mitjana de tres o quatre ferits diaris. Novament van saltar les rajoles, i 
d’aquest fet no en tenen cap informació. De tota manera, agraeix que se’ls facilités 
aquest informe, tot i que encara han quedat moltes preguntes sense resposta, entre 
les que van fer arribar al senyor regidor. 
 
Continua la seva intervenció parlant de la festa major. Vol recordar que sempre els 
trobaran donant suport a la cultura segura i a les colles de cultura popular, i encara 
més quan veuen colles de diables a altres districtes de la ciutat. 
 
Per acabar, declara que cal menys rectificar i més governar. Entén que rectificar és de 
savis, però quan això és una constant significa que alguna cosa s’està fent malament. 
Tot i així, algunes rectificacions són ben rebudes, ja que romandre en contra de 
segons quines actuacions no s’entendria pas. És en aquest sentit que vol acabar 
recordant que el 15 d’octubre, l’endemà de la sessió, es compleixen vuitanta anys de 
l’assassinat del president Companys, l’únic president escollit democràticament a 
Europa que va ser afusellat en mans del feixisme. 
 
Finalment, celebren que l’Ajuntament hagi rectificat i hagi autoritzat que s’instal·lin les 
llambordes en homenatge al president, i acaba amb dues frases molt breus del 
president Companys: 
 
“Catalans, a lluitar, a treballar i resistir perquè resistir és el triomf.” 
 
“Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a guanyar. Tornarem a vèncer.” 
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). Explica que no es vol estendre en la qüestió de quina 
és la política del verd, però indica que no és només manteniment o naturalització. 
Aquesta política té tres potes. La primera és l’impuls del verd, ja que hi ha un 
compromís amb la ciutat de 40 hectàrees més de verd. La segona pota és la 
naturalització del verd i la biodiversitat. Està parlant que tenen un verd amb potencial 
ecològic i bioecològic; és un verd amb un potencial social, que relaciona ciutadania, i 
un verd amb una dimensió urbana purament. Aclareix que aquests conceptes no són 
un invent del govern, sinó una idea a la qual s’estan apuntant totes les ciutats d’Europa 
que volen potenciar els serveis ambientals que ofereix el verd pel que fa a diversitat, 
salut i interacció. Per tant, argumenta que quan creen corredors verds, quan dibuixen 
una ciutat més verda, el que fan és potenciar els serveis ambientals. 
 
Res d’això va deslligat del fet que se n’ha de fer el manteniment, òbviament. El que ha 
passat és que el manteniment no s’ha fet a la primavera, que és quan hi ha la màxima 
floració, i no s’ha fet a l’estiu, que és quan es té tot el verd, sinó que es fa ara, la qual 
cosa ha provocat que hi hagués una sèrie de tasques que no es van poder 
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implementar en el seu moment, perquè, com ja ha esmentat, va venir el temporal 
Glòria, quatre mesos extremadament plujosos i el confinament. Ara, doncs, estan 
posant al dia una sèrie de tasques pendents. 
 
Admet que hi havia alguns espais amb una certa deixadesa i ara hi actuaran, però això 
no va en contra del fet que tenen un projecte de naturalització de 150 hectàrees que 
principalment s’ubicaran, per exemple, a la zona de Montjuïc, a Collserola o al Parc 
Güell, en definitiva, a les grans zones on ja hi ha un gran verd que produeix serveis 
potencials i que s’ha de potenciar encara més. Aquesta potenciació del verd fa que hi 
hagi nidificacions i que augmenti la presència de la flora. Per exemple, durant el 
confinament es va duplicar la presència de papallones no només en quantitat, sinó 
també en espècies, cosa que representa un indicador que Barcelona és una ciutat molt 
més saludable. 
 
No creu que ningú pugui estar en contra d’aquesta situació. Això tampoc no vol dir que 
quan hi hagi una mala herba en un paviment no s’hagi de treure. Evidentment, quan hi 
ha una mala herba en un paviment s’ha de treure, perquè no hi ha cap papallona que 
vagi a una mala herba enmig del paviment de Consell de Cent. Amb això vol dir que no 
és tot blanc o negre, i afegeix que la política del verd és una política complexa i prou 
àmplia perquè la pugui gaudir tothom. 
 
Sobre el sistema de ciutat que han comentat, explica que en aquest plenari cal parlar 
de Gràcia. Demana que expliquin què no els ha agradat de Gràcia; això és el que han 
de comentar, perquè Gràcia no té els problemes que pot tenir l’Eixample. De vegades 
es parla de problemes que no afecten el barri que els ocupa per intentar fer veure que 
sí, que també afecten al barri on es troben. Però la realitat és que moltes vegades, 
quan va a parlar amb els veïns, li comenten que hi ha actuacions que s’haurien de fer 
més sovint. En conclusió, els projectes de Gràcia en el terreny urbanístic han estat 
positius. 
 
També s’ha parlat que la gent se’n va de Barcelona. Explica que la gent que se’n va a 
viure a Tarragona no se n’hi va per venir cada dia a treballar a Barcelona. Segurament 
se’n va perquè pot fer teletreball o se’n va perquè està buscant un espai més 
naturalitzat. Opina que la gent busca espais oberts, busca una manera de viure que 
Barcelona no li ofereix. Per tant, quan es diu que es vol més espai públic, més 
pacificació, també es diu perquè Barcelona tingui l’atractiu que busquen les persones 
que se’n van. S’ha de tenir present que aquestes persones estan sortint del perímetre 
metropolità perquè no hi troben el que busquen, que són espais oberts, amb un ritme 
de vida molt més calmat. Aquest és el repte que té Barcelona com a ciutat, i és el que 
volen aconseguir: volen una ciutat amb menys trànsit, més pacificada, amb més espais 
públics, amb més espais verds. 
 
Pel que fa a l’entitat de La Violeta, estan acabant d’ajudar-los a tancar la matriu 
econòmica. Explica que La Violeta ha patit una pèrdua d’ingressos importants, i a 
aquest problema s’hi ha d’afegir que el govern es troba en una situació en la qual ha 
de poder justificar totes les despeses perquè l’Ajuntament no pot donar diners sense 
poder-los justificar. Estan intentant trobar l’encaix, entre el districte i l’ICUB, per poder 
salvar l’any 2020, i, evidentment, hauran d’abordar el 2021. Si tot va bé, no s’hauran 
de preocupar, però, com ha passat amb altres entitats, s’ha d’entrar en un equilibri 
financer. Creu que se’n sortiran, però no serà fàcil, precisament per aquesta caiguda 
tan important d’ingressos. 
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Respecte al Rebost Solidari, és del parer que han fet una feina ingent i que se’ls ha de 
donar suport. Són conscients que han fet una feina imprescindible i que els han 
d’ajudar amb un revulsiu econòmic. 
 
Manifesta que pren nota de l’assumpte de les ajudes que ha comentat la representant 
del Grup municipal de Junts per Catalunya per esbrinar què està passant. 
 
Finalment, també vol fer un esment de la sentència. Considera que no hi hauria hagut 
d’haver mai una sentència així, perquè és una sentència injusta. Desitja que es pugui 
començar a reformar el Codi penal, i tramitar un indult i que ben aviat estiguin en 
llibertat. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Comença la seva segona intervenció comentant que 
celebra que el problema de La Violeta estigui en vies de solució i que la situació 
econòmica, tant d’aquesta entitat com de les famílies que en viuen, pugui tirar 
endavant. 
 
Pel que fa al tema de la mobilitat, que ja comentaran més tard amb la proposició 
presentada, vol manifestar que és evident que és un repte de ciutat, no només del 
Districte de Gràcia. 
 
Per acabar, declara que, respecte a la naturalització, hi està totalment d’acord, però no 
és pas incompatible amb el fet de mantenir el jardins de forma adequada, perquè una 
cosa no està renyida amb l’altra. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). La senyora Mayor agraeix algunes respostes i el to que 
el senyor Badia ha utilitzat. Falten, però, respostes sobre la seguretat de les places o 
emplaçar-los a alguna reunió per parlar sobre el Pla d’actuació de districte, i, pel que fa 
al verd, ha quedat clar que tenen visions diferents sobre aquest aspecte. Respecte als 
gegants de Gràcia, repeteix que potser s’haurien de plantejar la manera com es té 
cura d’aquest patrimoni cultural gracienc. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo. 
 
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). La senyora Hiraldo comenta que s’havia deixat de 
comentar alguns aspectes i aprofitarà aquests segons per fer-ho. 
 
Respecte als espais escolars, ja han vist que als comuns els costa obrir les escoles, ja 
ho van demostrar l’1 d’octubre, però no entén que presumeixi dels escassos espais 
oferts pel districte a les escoles. A banda, els consta que alguns equipaments 
municipals no van ser ni consultats per a la cessió d’espais. 
 
Respecte a les casetes d’Encarnació, aquesta nova idea que ha presentat el regidor ja 
es va comentar durant el mandat passat, i ja va quedar clar que no es guanya pas cap 
altra nova escola bressol en un nou espai. Tot i així, com que aquest tema es troba en 
l’aprovació inicial, ja tindran ocasió de parlar-ne més endavant. 
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Per acabar, aclareix que volen l’amnistia, i no pas un indult. 
 
 
C. PART DECISÒRIA 
 
C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 
23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial de protecció del patrimoni 
històric i artístic dels barris tradicionals de la Vila de Gràcia, d’iniciativa municipal. 
 
Intervé el senyor Mascarell (president). Enuncia la proposta i dona la paraula al 
senyor Farriol. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Explica que se servirà d’un document visual per fer 
l’explicació d’aquesta proposta. Aquesta proposta es va aprovar inicialment al mes de 
desembre i ara passa a fer-ne l’informe al districte. 
 
Comenta que, bàsicament, en destacarà quatre coses. Una de les particularitats 
d’aquest pla és el fet de poder catalogar les finques, cosa que vol dir protegir-les i 
conservar-ne l’aspecte. Aquest pla proposa incloure al catàleg 25 nous elements i 10 
conjunts nous. En aquest sentit, el document proposa un instrument que es diu El Nou 
Conjunt de la Vila de Gràcia, i en formen part 390 edificacions que tindrien un caràcter 
de protecció especial. S’hi inclouen totes les parcel·les anteriors a l’any 1953. 
 
En aquest sentit, també vol destacar que aquest pla intenta mantenir i preservar els 
espais verds dels barris. Per tant, inclou l’obligació de conservar els patis i els jardins 
existents de les finques que estan catalogades. 
 
Afegeix que el proper pas a fer és la modificació del Pla general metropolità, per 
acabar de complementar aquest pla especial. Aprofita per recordar que el 10 de 
desembre de 2019 a la Comissió d’Ecologia Urbana es va aprovar una suspensió de 
llicències en aquest àmbit, mentre s’estigui elaborant el document del pla general. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). El senyor Daura explica que des del seu grup entenen les 
bones intencions del govern municipal, d’establir aquests mecanismes de protecció de 
l’estil arquitectònic del districte, i ho celebren. Es tracta d’un districte en el qual hi ha 
molts edificis baixos, amb força singularitats, i és important conservar-los. 
 
Al mateix temps, però, consideren que aquesta mesura afectarà molts veïns, petits 
propietaris que, en el cas d’haver de fer algun tipus d’obra, es veuran abocats a fer 
tràmits burocràtics probablement llargs. En cap cas qüestionen la feina dels tècnics, 
sinó que més aviat ho consideren un tema polític. Manifesta que tenen alguns dubtes, 
perquè no els agraden les seves intencions en la regulació dels espais privats, i han 
vist alguns exemples al Districte de Gràcia en què, quan no es posen d’acord amb els 
veïns, d’alguna manera, acaben passant per sobre d’aquests, costi el que costi. 
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En aquest sentit, el seu grup també espera la modificació del Pla general metropolità, i, 
per tant, el seu vot serà d’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). El senyor Bea comenta que, coneixent el tarannà del govern, 
coincideix bastant amb les paraules del senyor Daura. Un dels problemes que veu en 
aquest pla és la intromissió del govern dins de la propietat privada. Al final s’estan 
catalogant uns edificis que tenen uns propietaris privats. Funcionant com han funcionat 
fins ara, segurament no deixaran que aquests propietaris facin res amb les seves 
propietats. 
 
D’altra banda, però, pensa que s’ha de fer. Per l’edat que té el senyor Bea, li va tocar 
veure com es van trencar els seus barris durant la segona part del segle passat. Van 
desaparèixer edificis emblemàtics a Vallcarca, solars que podien ser parcs es van 
convertir en blocs i hi va haver carrers que van desaparèixer d’un dia per l’altre. És a 
dir, aquest assumpte ja l’ha viscut, i, per tant, cal catalogar i vigilar. Els farà costat, 
però amb molta por, precisament perquè ho gestiona aquest govern.  
 
Conclou que el patrimoni històric que té la ciutat i aquest districte s’ha de mantenir, i 
que, si són capaços de mantenir aquest patrimoni històric, els barris estaran vius. 
 
El seu vot serà favorable. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farrés. 
 
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Manifesta que també els faran costat, i vol donar les 
gràcies al senyor Farriol perquè van poder acabar de corregir alguns dubtes a partir de 
les converses que van mantenir. 
 
Assegura que el seu grup està a favor de protegir el patrimoni del districte. S’han de 
protegir aquells edificis o grup d’edificacions que fan del barri un lloc diferent i singular. 
A més a més, pensen que és un encert que la protecció vagi més enllà dels béns 
arquitectònics i incloguin també les zones verdes singulars, un patrimoni verd que fa 
uns mesos va provocar discussions i diferències entre els grups aquí representats, en 
la figura d’un plataner dins de l’interior d’una illa. 
 
Vol aprofitar per dir que el patrimoni verd, que és tan important per al districte, li fa 
recordar algun projecte que està aturat i que potser seria d’ajut reactivar-lo, com podria 
ser crear la rambla verda de Vallcarca, tot i que ja sap que ara segurament això no 
serà possible. 
 
Remarca que és necessària aquesta protecció per evitar que desapareguin més 
edificis característics i que s’aposti per la rehabilitació. Ara bé, tal com diu el document, 
les llicències de rehabilitació en aquests moments estan suspeses fins a l’aprovació 
del Pla general metropolità. En això sí que els vol demanar que siguin diligents i 
executius, que es compleixin els calendaris i que a principis del 2021, i si és possible 
abans no s’acabi aquest any, es pugui aprovar. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Roma. 
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Intervé el Sr. Roma (ERC). Informa que el seu grup també hi votarà favorablement. 
Entén que sempre és interessant ampliar la protecció del patrimoni històric i artístic 
dels barris. De fet, cada vegada que veu una notícia per televisió en què enderroquen 
un edifici característic o que algun especulador aconsegueix enderrocar un edifici 
singular, ho sent gairebé com una amputació d’algun membre del cos. Per tant, 
aquesta protecció és molt important. Comenta que des de l’any 2000 aquest catàleg 
no es revisava, i creu que és de justícia recordar que es van salvar l’alzina 
bicentenària i les casetes d’Encarnació gràcies als veïns de la Vila de Gràcia, que les 
van defensar amb els seus cossos. 
 
Aquest va ser el fet que va fer moure el govern, que, com sempre, es va moure de 
manera reactiva, per revisar aquest document que feia vint anys que no es tocava. Ara 
sí que l’alzina està protegida, ara sí que les casetes d’Encarnació estan protegides, 
però sort en van tenir, un cop més, dels veïns de Gràcia. 
 
Sempre estaran a favor de protegir aquest patrimoni, que sí que és cert que és privat, 
però que, al final, esdevé propietat de tothom. 
 
Manifesta que el seu vot serà favorable. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Aprofita aquesta intervenció per sumar-se al 
reconeixement veïnal que ha fet el senyor Roma, i comenta que els edificis potser sí 
que són privats, però la identitat i el paisatge són col·lectius. 
 
També recorda, però, que hi ha hagut altres modificacions del pla de patrimoni; 
concretament l’any 2015 se’n va fer una. Aquesta modificació pretén anar molt més 
enllà dels paràmetres en què es va basar la del 2015. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Comenta que comparteix el que han dit els seus 
companys, que cal preservar el teixit arquitectònic del districte, però el fet és que els 
falta la confiança en el govern. No coneixen les seves intencions reals respecte a 
aquest assumpte, i, en tot cas, ja tenen temps fins a l’aprovació del Pla general 
metropolità. Si van en la bona direcció, els donaran suport. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Veient que no hi ha cap més petició 
d’intervenció, passa a la votació de la proposta. 
 

S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor dels grups municipals 
de Barcelona en Comú, PSC, ERC, Junts per Catalunya i Ciutadans i 
l’abstenció del Grup municipal de Barcelona pel Canvi. 

 
 
C.1.2 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 
23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació 
volumètrica de la finca situada a Quiró, a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat 5-11, 
promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació.  
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposta i dona la paraula al senyor 
Farriol. 
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Intervé el Sr. Farriol (BC). Comença la intervenció indicant que continua amb el 
mateix document visual que a la proposta anterior. 
 
Explica que aquest pla especial urbanístic té cinc objectius. El primer, l’ajustament del 
punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima que establia el Pla general metropolità, 
que passa a un punt d’aplicació 2, perquè s’havia d’adaptar el planejament a la realitat 
topogràfica del terreny. 
 
En segon lloc, es canvia la clau HD7 per la clau 7B, d’acord amb el Decret de mesures 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge existent, però la titularitat de l’equipament és 
pública i s’estableix el tipus d’equipament com a allotjaments dotacionals. 
 
Finalment, es defineix l’ordenació i les condicions d’edificació, tenint en compte 
l’ordenació volumètrica de l’entorn. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Anuncia que el seu grup hi votarà a favor. Creuen que és 
important que aquesta modificació es faci. Entenen que és una cosa procedimental i 
que, en aquest cas, permetrà començar a construir aquests gairebé noranta pisos 
dotacionals per a gent gran i tres equipaments socials. D’aquesta manera, no només 
podran tenir aquesta oferta de lloguer al barri, sinó que també podran dinamitzar la 
zona on hi haurà aquests pisos i aquests espais. Comenta que aquest tema ja 
s’arrossegava des de fa uns quants mandats i troba que desbloquejar-lo és positiu. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). El senyor Bea informa que també hi votarà a favor. L’única 
cosa que espera és que, com bé ha comentat el senyor Daura, si el compromís és 
acabar aquest assumpte en dos anys, es faci realitat en dos anys i no es torni a 
eternitzar. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). La senyora Mayor informa que també hi votaran a 
favor, però volen deixar palès que ja han passat molts anys d’aquell 2012 quan, durant 
el mandat Trias i la regidora Maite Fandos, es va comprar el solar de la clínica Quiró 
per fer-hi equipaments. Al gener del 2015 es va acabar l’enderroc, es va adequar 
l’espai i va quedar pendent poder parlar amb els veïns per saber quins equipaments 
volien, a banda dels habitatges dotacionals per a gent gran. El 2015 van arribar les 
eleccions municipals i l’equip de govern va canviar de color, de manera que des 
d’aleshores els mateixos veïns han anat gestionant l’espai. La ciutadania veia com 
anaven passant els anys sense que canviés res, i, per fi, ara s’avança un pas més per 
adequar aquest espai, per superar un nou tràmit administratiu. Esperen veure ben 
aviat com es construeixen aquests nous equipaments. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Pi. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Després d’uns problemes amb la connexió, la senyora Pi 
comença la seva intervenció.  
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Explica que l’any 2007 s’inaugurava l’hospital Quirón Salut a la nova ubicació i el vell 
edifici de la clínica de l’avinguda Mare de Déu de Montserrat quedava en desús. Era el 
juliol del 2014 quan es va començar l’enderroc, que va acabar el gener del 2015. El 
veïnat de la Salut veia amb expectació i il·lusió com es guanyava un espai per a 
equipaments al barri. El trist de tot plegat és que d’això ja en fa sis anys i encara hi ha 
un solar. 
 
En el mandat anterior, mentre es definia i es negociava el Pla d’actuació de districte 
(PAD), recorden reunions amb el veïnat i amb els diferents grups municipals per parlar 
del que s’hi faria. Finalment, el PAD no es va tirar endavant per incapacitat de consens 
i acords del govern de Gràcia en Comú amb la resta de grups municipals. La raó 
potser va ser el poc interès en un projecte que van iniciar i havien treballat consistoris 
de colors polítics diferents, però opina que va ser molt trist veure com el calendari per 
solucionar aquest espai s’anava modificant. En cada consell de barri de la Salut, a les 
preguntes del veïnat sobre l’espai Quiró, sempre se sortia amb un calendari d’execució 
més dilatat que l’anterior; talment com la faula d’Aquil·les i la tortuga, era decebedor. 
 
Avui es fa un pas documental més, i considera que és un bon pas, ja que s’adequa la 
realitat topogràfica i es manté la titularitat pública i els usos acordats. Per tant, no 
poden fer res més que donar-hi suport. Esperen però, que aquesta vegada Aquil·les 
pugui atrapar la tortuga i ho puguin veure. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que és incapaç de fer una metàfora amb una 
faula, però sí que pot assegurar que ja s’ha publicat la licitació per fer les obres 
d’aquest equipament fa uns dies, i, per tant, el procés continua endavant, 
independentment d’aquest planejament urbanístic per al qual, per cert, agraeix el 
suport de tots el grups. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Veient que no hi ha cap més petició 
d’intervenció, passa a la votació de la proposta. 
 
 S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor de tots els grups. 
 
 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1. Proposicions/declaracions de grup 
 
D.1.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que s’estableixi de manera immediata una taula de treball amb la comunitat educativa 
de l’escola Rius i Taulet i l’escola bressol municipal Gràcia, així com amb altres agents 
implicats (veïnals, socials, comercials, mediambientals i representants de tots els 
grups polítics), per tal de ser les dues properes escoles a pacificar al districte dins el 
programa Protegim les escoles. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que en aquesta proposició del Grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya hi ha intervencions per part de la 
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ciutadania. Així doncs, explica que en primer lloc hi haurà la intervenció del ponent, 
després es farà la lectura de les intervencions de la ciutadania i, finalment, intervindran 
els consellers. A continuació, dona la paraula a la senyora Pi, com a ponent. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). La senyora Pi explica que les criatures, el personal docent i 
el de l’Administració i els serveis de l’escola Rius i Taulet i l’escola bressol municipal 
Gràcia passen set hores i mitja al dia, de 9.00 hores a 16.30 hores, en el punt més 
contaminat en gasos i partícules del districte. 
 
Per davant d’aquestes escoles passa tot el trànsit de la plaça Lesseps, que va o ve de 
Travessera de Dalt; passa tot el trànsit de l’avinguda Vallcarca, que ve de Gran de 
Gràcia o la Riera de Cassoles; tot el trànsit del carrer Maignon, que ve de República 
Argentina, en molts casos, des de la Ronda de Dalt o des del Putxet, direcció 
Guinardó, i que vol baixar per Torrent de l’Olla, i també els passa pel davant tot el 
trànsit del carrer Mare de Déu del Coll, de part de Vallcarca i de part de la Salut. 
 
Explica que un indicador del que això suposa, comptant totes les línies de bus que 
passen per davant de les escoles i de la seva freqüència de pas en dia feiner i horari 
escolar, és una xifra, 1,96, que és el mateix que dir que passen dos busos per minut o 
un bus cada trenta segons. 
 
Considera que això és un disbarat i no és estrany, doncs, que moltes famílies tinguin 
aquestes escoles com a segona, tercera o cinquena opció. A ningú li agrada tenir les 
seves criatures set hores i mitja al dia en una rotonda amb aquest nivell de trànsit i, per 
tant, de contaminació. 
 
En el mandat anterior, quan van aparèixer els busos elèctrics a Barcelona, el seu grup 
municipal va sol·licitar que tots els busos que passen per aquesta zona, els que 
voregen aquestes escoles per alguna de les façanes, es canviessin per elèctrics, cosa 
que el govern de Gràcia en Comú, amb el senyor Badia al davant, els va negar. 
 
El govern del districte, comuns i socialistes, consideren que és bo pacificar entorns 
escolars per fer-los més segurs i saludables. Això s’ha fet en altres entorns escolars, 
però no en aquest, que és el que suporta el nivell més alt de contaminació. Reduir un 
carril en calçada, col·locar elements fixos de protecció, pintar el terra de colors i posar 
alguns bancs és molt fàcil en carrers com Sardenya o Bailèn. Ja està bé que s’hagi fet, 
perquè l’entorn d’aquestes escoles ha millorat, però no entenen per què no s’ha actuat 
també en l’entorn de l’escola Rius i Taulet i l’escola bressol municipal Gràcia. 
 
És per aquest motiu que proposen una taula de treball, amb tots els col·lectius 
afectats, per arribar a una bona solució. Cal que la propera actuació de pacificació d’un 
entorn escolar sigui el perímetre de l’escola Rius i Taulet i l’escola bressol municipal 
Gràcia, i cal que es faci al més aviat possible. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Explica que ha de reconèixer que, la primera vegada que 
va llegir aquesta proposició, el seu grup era reticent a donar-hi suport. Tenia alguns 
dubtes, ja que veia que hi havia afectacions. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor Mascarell demana disculpes al senyor 
Daura per interrompre la seva intervenció, però abans de cedir-li la paraula hauria 
hagut de llegir les intervencions de la ciutadania. Així doncs, passa a llegir les dues 
intervencions. En primer lloc, llegeix la intervenció per part de l’AFA de l’escola Rius i 
Taulet: 
 
“Exposem la nostra preocupació per l’impacte de contaminació, soroll i inseguretat 
viària que ens trobem les famílies i els infants, tant a dins de l’escola com en el seu 
entorn. L’escola fa 60 anys que existeix i està emplaçada al mig de la plaça Lesseps i 
en tot aquest període ha vist com s’han anat fent plans d’actuació i adequació de la 
plaça o del seu entorn, sense tenir en compte que era una escola. L’edifici s’ha 
convertit en la rotonda de la plaça, amb tot el perill que això comporta per a un entorn 
escolar. Per tant, sol·licitem un pla d’actuació real i definitiu perquè els infants tinguin 
un camí escolar segur, reduint el trànsit i la contaminació i pacificant els entorns, i 
aquesta actuació s’ha de fer tenint en compte l’escola i la seva comunitat.” 
 
A continuació, el senyor Mascarell passa a llegir la segona intervenció, signada pel 
senyor Guillem Viñolas Casamor: 
 
“L’escola Rius i Taulet pateix un històric maltractament per part del Districte de Gràcia, 
ja que, en cap cas, ni la salut dels infants ni la tranquil·litat de les famílies en el seu 
camí i accés a l’escola han estat una prioritat. Tant l’escola com l’escola bressol de 
Gràcia es troben ubicades en una falsa rotonda i reben trànsit, soroll i contaminació 
pels quatre costats, uns nivells que superen àmpliament i diàriament en horari escolar 
el que marca la llei europea en aquesta matèria. Creiem que si s’està fent un esforç 
per protegir les escoles d’aquests problemes de salut ambiental, pacificar aquest 
entorn hauria de ser una prioritat per al Districte de Gràcia, i més si tenim en compte 
que lidera tots els criteris que es fan servir per prioritzar l’actuació en els diferents 
centres escollits. Les voreres de menys de dos metres del carrer Maignon i de la Mare 
de Déu del Coll o els milers de cotxes que circulen diàriament per la Travessera de 
Dalt haurien de fer esgarrifar qualsevol polític que li preocupi la salut dels nostres 
infants. Si ens creiem les dades, que diuen que només el 20% dels viatges totals de 
Barcelona es fan en cotxe, ens sembla inadmissible que se’ls ofereixi el 60% de l’espai 
públic disponible. Volem solucions ja.” 
 
Un cop ha donat lectura a les dues intervencions, el senyor Mascarell retorna la 
paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). El senyor Daura reprèn la seva intervenció explicant que 
el seu grup era reticent a aquesta proposició bàsicament perquè veien que tenia 
afectacions considerables en la mobilitat en l’eix de Travessera de Dalt, connectant 
amb la plaça Lesseps, i, per tant, tot General Mitre i la part de l’avinguda Vallcarca 
amb la plaça Alfons Rocomín i les rondes. És un eix molt important per al districte que 
condueix també a les sortides de la ciutat. 
 
Però també és cert, i d’això en van parlar amb el senyor Colomé, que la situació en 
què viuen aquestes famílies i la situació mediambiental en la qual els alumnes han 
d’impartir les classes evidentment no són les millors. Per tant, hi ha dos aspectes molt 
importants, la mobilitat i la salut, que estan afectats per aquesta situació. 
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En aquest sentit, el seu grup va introduir una esmena, que va ser acceptada pel Grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que demanava que en aquesta taula 
també es tinguessin en compte les associacions de comerciants afectades, ja que 
també són rellevants a l’hora de debatre el problema i consideren imprescindible que 
aquestes associacions puguin participar-hi. 
 
Com que aquesta taula i les possibles actuacions requeriran informes tècnics i 
justificacions, el seu grup farà confiança i hi votarà a favor. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). El senyor Bea considera que aquesta és la clàssica proposta 
que tots els partits fan alguna vegada, encara que sigui per quedar bé. És una 
proposta lloable, però ara com ara és una proposta fora del temps en què s’hauria de 
fer. Admet que aquesta illa és una zona molt contaminada i un eix de trànsit molt 
important per al Districte de Gràcia, i que gairebé tothom hi ha de passar, o pel davant 
o pel costat. És a dir, ara com ara, pacificar aquesta zona fins que no se solucioni el 
trànsit i es tirin endavant les modificacions dels dos plans generals metropolitans que 
afecten aquesta zona serà molt complicat. 
 
Remarca que es podrien fer aquestes taules per debatre el problema, però creu que 
només seran reunions i que no es podrà avançar fins que no es tinguin les resolucions 
dels dos plans que ha esmentat. 
 
Així doncs, el seu vot serà d’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farrés. 
 
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Informa que el seu vot serà a favor. Creuen que l’entorn 
de les escoles ha de ser un espai segur. Sempre s’han centrat en el fet que volen una 
ciutat segura per a tots els vianants, i ara s’està parlant, a més a més, d’infants. Sigui 
el projecte Camins escolars o el de Protegim les escoles, tant és el nom que tingui el 
programa, està clar que l’entorn de les escoles ha de ser segur i que cal actuar. 
 
Destaca, però, que aquest cas és especial, perquè té un aspecte de mobilitat important 
pel fet que afecta la plaça Lesseps i la Travessera de Gràcia, de manera que l’impacte 
va més enllà de la comunitat educativa, és molt més general. Per això cal cercar una 
solució amb els diferents agents interessats, com la comunitat educativa, les 
associacions de veïns i veïnes i els agents comercials, entre d’altres. Conclou dient 
que cal buscar una solució consensuada. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). El senyor Farriol explica que des del govern havien 
demanat al Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya que acceptés un text 
alternatiu, que manifestava la manera com creuen que poden treballar la millora de les 
condicions de l’entorn de l’escola Rius i Taulet i de l’escola bressol municipal Gràcia. 
Consideren que poden encaminar el diàleg que ja hi ha amb la comunitat educativa de 
l’escola Rius i Taulet cap a una taula de treball que incorpori l’escola bressol Gràcia, i, 
d’aquesta manera, trobar un projecte que avanci cap a la pacificació de l’entorn. 
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Informa que hi ha un diàleg amb l’escola i amb l’AFA, a partir del qual ja han adquirit 
diversos compromisos que, de fet, ja s’estan executant, com les tanques provisionals 
que hi ha als carrers Mare de Déu del Coll i Maignon i la permanència de la Guàrdia 
Urbana a la zona. També han parlat d’altres actuacions que encara cal treballar, com 
unes tanques definitives en aquests emplaçaments que ha esmentat, trobar elements 
de regulació de la velocitat per al carrer Maignon i la millora de la senyalització dirigida 
als vehicles. 
 
Tot això ho estan fent sense deixar de treballar una proposta que millori 
substancialment la pacificació al voltant de l’escola, punt en què s’haurà de trobar la 
manera perquè es redueixi el trànsit al voltant d’aquestes escoles. Aquest fet, però, 
comporta repensar l’accés dels vehicles a la Ronda del Mig. Requereix temps per 
trobar una bona solució tècnica i també les inversions que calen. Això ho han compartit 
també amb l’AFA i la direcció de l’escola, tot i que ho han fet per separat —no s’ha fet 
en un espai conjunt. 
 
També van transmetre la voluntat d’avançar en el programa Protegim les escoles, però 
aquest programa comporta millores a l’entorn escolar en projectes que es dibuixin 
ràpidament, que és diferent de les actuacions que creuen que calen a l’escola Rius i 
Taulet, com també han expressat altres persones, perquè les actuacions que calen 
són més estructurals i cal més temps per treballar de manera coordinada amb 
diferents àrees de l’Ajuntament. Aquest és l’únic motiu pel qual no veuen oportú 
incloure aquesta escola al programa. 
 
Per acabar, resumeix la intervenció dient que volen treballar en una línia semblant a la 
que se’ls proposa, però no és exactament la mateixa. Per aquest motiu s’abstindran, 
amb el compromís de treballar en la pacificació dels entorns de l’escola Rius i Taulet i 
l’escola bressol Gràcia. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Informa que s’abstindran en aquest assumpte. 
 
Aprofita aquesta intervenció per aclarir que en els punts anteriors no ha manifestat la 
seva intenció de vot perquè considerava que quedava palès el seu vot favorable. 
 
Intervé el Sr. secretari. Aclareix que, si no hi ha pronunciament, s’entén que el govern 
vota el mateix. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Pi. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). En primer lloc, manifesta el seu agraïment als grups que han 
votat favorablement. 
 
En segon lloc, lamenta que el govern hagi renunciat a prioritzar aquest problema, que 
no consideri la salut dels infants i de tota la comunitat educativa com un element 
absolutament prioritari. 
 
Finalment, es dirigeix al senyor Bea per comentar-li que desconeix amb quins criteris 
el Grup municipal de Ciutadans fa les seves propostes i quin és l’objectiu final que 
tenen, i se’n guardarà prou de manifestar el seu parer. Per aquest motiu li demana que 
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faci el mateix amb les propostes que presenten altres grups, ja que no pot assegurar ni 
suposar quines són les seves intencions. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Aclareix que no accepten el text que es proposa perquè no 
és un projecte que es pugui dibuixar ràpidament. Aquesta és l’única raó. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que s’accepta la proposició. 
 

S’aprova la proposició amb els vots favorables dels grups municipals d’ERC, 
Junts per Catalunya i Barcelona pel Canvi i les abstencions dels grups 
municipals de Barcelona en Comú, PSC i Ciutadans. 

 
 
D.1.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
El Plenari del Districte de Gràcia insta el Govern a: 
 
En el termini d’un mes: 

- Adequar la zona de parcs infantils de la plaça Antonella per a infants amb 
discapacitat perquè disposin de gronxadors i tobogans accessibles. 

 
Abans de finalitzar l’any 2020: 

- Instar l’Ajuntament a actualitzar la pàgina web d’àrees de joc infantil perquè 
surtin totes les zones i que informi dels parcs que són accessibles i del grau 
d’accessibilitat que tenen i que es faci aquesta actualització. 
 

- Presentar el calendari d’adequació dels parcs infantils i les zones de joc del 
districte per tal de garantir que tots són 100% accessibles abans d’acabar el 
mandat actual 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposició i dona la paraula a la 
senyora Mayor, com a ponent. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). La senyora Mayor explica que l’any 2017 el govern va 
presentar la mesura de govern per a l’elaboració del Pla d’accessibilitat universal de 
Barcelona 2018-2026, cosa que vol dir que aquest pla, per tant, ja té dos anys. 
L’objectiu més important de la mesura era dur a terme el diagnòstic de l’accessibilitat 
de l’espai públic de la ciutat. Durant aquest temps no s’ha presentat cap seguiment 
d’aquest pla, i, en canvi, hi ha parcs nous catalogats com a accessibles per 
l’Ajuntament que, en realitat, no ho són. 
 
El govern va acceptar diversos precs que demanaven la millora de l’accessibilitat dels 
parcs infantils. En aquest sentit, el seu grup municipal s’ha fixat que, per exemple, a la 
plaça Antonella hi ha jocs infantils, però no són accessibles per a infants amb 
discapacitat, ni tampoc surt a la pàgina web de l’Ajuntament, al llistat d’àrees de jocs 
infantils. 
 
Aquests jocs infantils estan situats a prop de dos centres que tenen infants amb 
discapacitats, que són Nexe Fundació i l’escola bressol municipal Trencadís. Per 
aquest motiu, el seu grup municipal demana al govern que, en el termini d’un mes, 
adeqüi la zona de parcs infantils de la plaça Antonella per a infants amb discapacitat 
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per tal que disposin de gronxadors i tobogans accessibles, i que, abans d’acabar l’any 
2020, actualitzi les zones de joc infantil de la pàgina web de l’Ajuntament perquè hi 
surtin totes i també informi de quins parcs són accessibles i quin grau d’accessibilitat 
tenen. 
 
També demana que presentin el calendari d’adequació dels parcs infantils i les zones 
de joc del districte per garantir que, abans d’acabar el mandat, el 100% d’aquests 
espais seran accessibles. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Informa que votaran favorablement a aquesta proposició. 
 
Si no ho recorda malament, fa uns mesos van mantenir un debat molt semblant en 
aquest plenari per una proposició o un prec que va presentar un altre grup. És 
important que els infants que pateixen algun tipus de discapacitat puguin disposar 
d’espais d’esbarjo i puguin gaudir també de gronxadors i tobogans. També estan a 
favor de l’actualització de la pàgina web, com a repositori per conèixer quins parcs són 
accessibles i en quin grau ho són. 
 
Per acabar la seva intervenció, manifesta que, encara que no ho diu la proposició, 
també seria important i convenient que durant aquest temps de pandèmia hi hagués a 
la web municipal les restriccions que hi ha en aquests parcs, degudes als efectes de la 
COVID-19. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comenta que uns dies abans del confinament, al plenari del 
mes de març, va presentar la proposta dels parcs inclusius. Va ser una proposta que 
es va aprovar per unanimitat, una proposta molt similar a la que avui presenta el Grup 
municipal de Junts per Catalunya, així que el seu vot serà favorable, ja que, a més a 
més, pot considerar aquesta proposta com el seguiment de la que va presentar el seu 
grup al mes de març i de la qual no ha tingut cap resposta. 
 
Continua insistint en el que reclamava al mes de març, que és el fet que hi ha una 
carència a tota la ciutat de parcs adaptats per a nens amb disfuncions. Al Districte de 
Gràcia només n’hi ha un, el parc Antoni Puigverd, i el compromís que van adoptar en 
aquell plenari fou que en acabar aquest mandat tots els barris de Gràcia tindrien com a 
mínim un parc completament adaptat i que el 50% de la resta de parcs tindrien algun 
element perquè els nens amb algun tipus de problema hi poguessin jugar. 
 
Repeteix que vota a favor d’aquesta proposició i demana si poden informar de com 
està la situació. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bosch. 
 
Intervé el Sr. Bosch (ERC). Explica que si alguna cosa els ha ensenyat la pandèmia 
és que hi ha la necessitat que els infants puguin fer ús d’espais de joc a l’aire lliure, 
principalment, perquè el joc és un dret de tots els infants, sense distinció de cap tipus, 
per la qual cosa és importantíssim garantir-ne l’accessibilitat. Per aquest motiu votaran 
a favor del que proposa el Grup municipal de Junts per Catalunya, com sempre fan 
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amb totes les propostes que comporten que la ciutat sigui més inclusiva i que 
garanteixin el dret de tothom a viure-la en plenitud. 
 
Val a dir que, com ja han dit els dos consellers que l’han precedit, al plenari del passat 
10 de març van votar a favor d’una proposta molt similar presentada per part del Grup 
municipal de Ciutadans. Per tant, entén que convindria que el govern posés els 
màxims esforços possibles en aquest assumpte. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol, en nom del 
govern. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). En primer lloc, assenyala que és cert que l’àrea de joc de 
la plaça Antonella no és accessible en el seu conjunt, però diu que té dos jocs que 
estan qualificats d’inclusius. Aclareix que no diu això en detriment de la proposta, sinó 
per situar-los a tots en el context.  
 
Explica que al mes de febrer de 2019 es va presentar el Pla de xoc de l’espai públic de 
Barcelona, amb l’horitzó en l’any 2030, cosa que vol dir que l’any 2030, a tot estirar, el 
100% de les àrees de joc noves i renovades seran accessibles i amb els elements 
certificats com a inclusius. Creu recordar que ja van esmentar aquest pla al plenari del 
mes de març. 
 
Així doncs, indica que la voluntat de l’Ajuntament, també a Gràcia, és continuar la 
introducció d’elements de joc inclusiu. S’ha de tenir en compte, però, que en aquests 
moments, amb la situació que s’ha derivat de la crisi provocada per la COVID-19, 
qualsevol relectura pressupostària que es faci comportarà incidències en algunes 
actuacions.  
 
En conclusió, analitzant correctament el contingut de la proposta, no hi estan gens en 
desacord, ans al contrari, els sembla correcte abordar els tres elements que la 
componen, però en aquest context pressupostari no poden oferir una previsió, ni tan 
sols propera, a les dates que proposen. És per aquest motiu que tampoc han ofert una 
proposta alternativa de dates. 
 
En resum, estan d’acord amb la voluntat de la proposta, treballaran perquè sigui 
possible, però com que no es poden comprometre al calendari que demanen, 
s’abstindran. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Informa que el seu vot serà d’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula la senyora Mayor. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Agraeix el vot a favor dels consellers de Barcelona pel 
Canvi, Ciutadans i Esquerra Republicana de Catalunya, i li sap greu que els grups del 
govern s’abstinguin. 
 
Entén que la situació pressupostària és complicada, però creu que potser es podrien 
haver posat d’acord per trobar un calendari una mica més lax, ja que estaven 
disposats a acceptar esmenes a la proposició. I, en tot cas, si aquesta esmena en el 
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calendari no ha pogut ser, demana que com a mínim prioritzin aquesta accessibilitat 
per als infants, que tothom veu necessària, també dins d’aquest context de pandèmia. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). El senyor Bea pregunta al senyor Farriol si amb l’abstenció 
del seu grup a aquesta proposició també s’estan abstenint retroactivament a la 
proposta que el seu grup municipal va entrar al mes de març. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que la proposta del senyor Bea era d’un caire 
més generalista i que el seu compliment es podia assumir íntegrament, mentre que a 
la proposta del Grup municipal de Junts per Catalunya apareix l’assumpte del 
calendari i de la concreció, cosa que fa que s’hagin d’abstenir. Insisteix, però, que han 
de llegir aquesta abstenció del govern com les ganes de fer-ho i la voluntat de poder-
ho fer. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que s’accepta la proposició. 
 

S’aprova la proposició amb el vot a favor dels grups municipals d’ERC, Junts 
per Catalunya, Ciutadans i Barcelona pel Canvi i l’abstenció dels grups 
municipals de Barcelona en Comú i PSC. 

 
D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 
 

1. Elaborar un Plan de Distrito contra la ocupación ilegal de viviendas en el 
Distrito de Gracia, con el fin de prevenir, detectar y evitar la usurpación ilegal 
de inmuebles o de aquellos susceptibles de serlo, estableciendo un protocolo 
de actuación que pueda servir, también, de apoyo a los legítimos propietarios 
para conseguir, a la mayor brevedad posible, la recuperación de la posesión 
del o los inmuebles ocupados. 

a. Establecer cuantas medidas sean necesarias para velar por la seguridad y 
convivencia vecinal afectada por la ocupación ilegal, manteniendo una estrecha 
colaboración con las asociaciones de vecinos, entidades del Distrito y los 
grupos políticos con representación en Gracia. 

b. Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en 
las zonas del Distrito de Gracia afectadas por el problema de la usurpación, 
incrementando la plantilla de agentes, así como emitir instrucciones a la 
Guardia Urbana de tolerancia cero con la ocupación. 

c. Que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las 
acciones necesarias para recuperar de oficio la posesión ilegalmente perdida 
sobre sus bienes inmuebles. 

2. Que, para la elaboración de este Plan de Distrito contra la ocupación ilegal de 
viviendas en Gracia, se dotará una partida económica procedente del Fondo de 
Contingencia previsto en los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona 
aprobados para el ejercicio 2020 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposició i dona la paraula al senyor 
Bea, com a ponent. 
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Intervé el Sr. Bea (C’s). Diu que no és la primera vegada que porta a aquest plenari 
una proposta amb referència a la usurpació i a l’ocupació il·legal que hi ha al districte. 
Comenta que ja coneix les respostes que alguna vegada el regidor, el senyor Badia, li 
ha fet. 
 
Explica que fa uns dies, al carrer Astúries, número 12, hi va haver algunes 
complicacions entre les persones que ocupaven un espai i els propietaris, que volien 
començar a fer-hi obres. També comenta que té un segon exemple per il·lustrar 
aquesta proposició, el d’un bloc de pisos d’un gran tenidor. 
 
Ara bé, el senyor Bea ressalta que el dia 12 d’octubre unes persones que no tenien res 
a celebrar van pujar pel carrer Bolívar, van entrar dins dels antics tallers, que estan 
expropiats i són propietat de l’Ajuntament, i els van ocupar. 
 
En tres dies, doncs, hi ha hagut tres ocupacions diferents: una d’un espai municipal, 
una altra en una propietat d’un gran tenidor i una tercera en la d’un petit propietari. 
 
Lamenta que aquestes situacions es vagin repetint. Hi ha uns cinquanta pisos ocupats, 
sense comptar els locals, i això produeix conflictes a moltes comunitats. Recorda que 
durant el mandat passat una veïna els va explicar que tenien tot el bloc de pisos ple de 
ratolins i d’escarabats. La resposta del govern fou que no hi podien fer res. 
 
Per això demana que es presenti un pla de districte, un pla que no demana pas 
condemnar els diferents tipus d’ocupacions, però sí que traci les línies de cap a on es 
vol anar o si estan disposats a acceptar que qualsevol propietat privada es pugui 
usurpar. Cal saber-ho i treballar-ho. 
 
Es necessiten persones que estiguin a prop dels veïns, no només de les persones que 
ocupen, que ja saben que els Serveis Socials treballen amb aquests col·lectius. El que 
preocupa al senyor Bea és qui treballa amb les comunitats de veïns afectades. Com 
que no hi ha ningú que hi treballi, cal elaborar aquest pla. 
 
Acaba la intervenció remarcant que també necessiten agents de la Guàrdia Urbana 
que estiguin especialitzats en aquests conflictes, perquè al cap i a la fi són els que es 
presenten als llocs i no tenen res a dir ni a fer. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Assegura que el que avui s’està patint al districte és la 
conseqüència de molts anys de permissivitat en relació amb l’ocupació il·legal, 
especialment en aquest districte, ja que Gràcia lidera els districtes en aquesta matèria. 
Últimament hi ha hagut un debat arreu de l’Estat sobre el tema de les ocupacions 
il·legals, però per als graciencs no és nou, i això ha passat perquè els respectius 
governs no han estat capaços d’afrontar aquest debat amb valentia i lideratge. 
 
Admet que el tema de l’ocupació il·legal no és un assumpte senzill que es pugui 
discutir amb una proposició, perquè l’augment de l’ocupació s’està patint, 
probablement, com a fruit d’una emergència habitacional a la qual s’ha de donar 
resposta. Considera que és el govern qui ha de donar resposta a les famílies que 
pateixen algun tipus de problema d’emergència habitacional. 
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Ara bé, cal tenir en compte que el dret a un habitatge digne no pot estar per sobre d’un 
altre dret com el de la propietat privada. Són dos drets que han de ser compatibles, i 
demana al govern mà dura contra aquells que utilitzen la puntada de peu a la porta per 
ocupar un immoble. 
 
En aquest sentit, informa que votarà a favor d’aquesta proposició de Ciutadans. Li 
hauria agradat introduir-hi una esmena, com ara que l’Ajuntament es comprometés a 
atendre aquelles persones i famílies que per raons d’emergència habitacional es trobin 
en una situació vulnerable i els allotgés en pisos de lloguer social. Aquesta esmena no 
ha estat acceptada, però tot i així hi votarà a favor perquè creu que aquest debat és 
necessari i seria una manera de llançar el guant de poder dur a terme un ple 
extraordinari sobre ocupació il·legal i emergència habitacional. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Diu que, malgrat que hi ha qui no ho vol veure, 
l’ocupació d’habitatges i locals és, malauradament, un fet creixent a tot el país i també 
al Districte de Gràcia. També és un problema gravíssim el nombre creixent de famílies 
que no es poden pagar un habitatge, i, per tant, no tenen sostre. El seu grup municipal 
sempre ha rebutjat de manera categòrica les ocupacions d’habitatges i locals, 
especialment d’aquelles que estan orquestrades per organitzacions mafioses, que es 
lucren de la vulnerabilitat de moltes famílies, i de les ocupacions il·legals que generen 
molèsties i problemes de convivència entre el veïnat. 
 
El seu grup municipal va impulsar al Congrés dels Diputats una reforma legislativa per 
accelerar la solució de les ocupacions irregulars d’habitatges de petits propietaris, 
d’entitats socials i d’administracions públiques. Considera que s’ha de trencar aquesta 
imatge d’impunitat que poden generar certes ocupacions il·legals que es produeixen a 
la ciutat de Barcelona, i que cal posar fi a aquesta espècie de blanqueig que es fa 
d’aquest fenomen des d’alguns estaments del govern municipal, però, sobretot, és 
necessari crear seguretat jurídica als petits propietaris de la ciutat. Han estat parlant 
llargament amb el senyor Bea sobre aquesta proposició, i també són del parer que 
s’ha d’actuar respecte a l’ocupació. Ara bé, també volen que quedi molt clara la 
distinció entre els diferents tipus d’ocupació. 
 
Conclou que han proposat alguna esmena a la proposició però que finalment no han 
pogut arribar a cap acord. Així doncs, per tal com està redactada aquesta proposició, 
no s’hi poden posicionar a favor. 
 
Informa que el seu grup votarà en contra de la proposició. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bosch. 
 
Intervé el Sr. Bosch (ERC). Comenta que li ha semblat sentir en alguna intervenció 
que el dret a l’habitatge no pot estar per sobre del dret a la propietat privada i encara 
està una mica esparverat, així que, si està equivocat, demana disculpes a l’avançada.  
 
Aquest plenari li comença a semblar una mica “el dia de la marmota”, perquè resulta 
que fa un any i escaig li va contestar al senyor Bea una proposició molt similar, i, per 
tant, li farà una resposta molt similar. 
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Malgrat que estan d’acord en l’esperit de la seva proposició, que és reduir o evitar les 
ocupacions al Districte de Gràcia, hi votaran en contra, com ja ho van fer fa un any. El 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya no creu en les ocupacions, sinó 
que defensa un model d’ús del sòl en què l’Estat garanteixi els diferents usos per a 
tothom davant dels interessos especulatius. 
 
Al seu grup també els preocupen les ocupacions, és clar, no tant per les ocupacions 
en si mateixes —que també—, sinó pel símptoma del que són. Quan el sòl es 
converteix en un bé d’intercanvi, sempre hi surten perdent els més petits, els més 
febles, i és aquí on apareix la necessitat d’una sèrie de persones d’ocupar habitatges o 
espais públics. 
 
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya creuen que si es volen evitar les 
ocupacions cal treballar en dos grans àmbits; el primer, com ja apuntava, és el dret a 
l’habitatge i la creació i l’habilitació d’equipaments públics per tal de resoldre els dos 
grans problemes que hi ha al districte; el segon, treballar per la inserció social de les 
persones que no disposen d’un habitatge, perquè tots els esforços que es facin per 
ajudar aquestes persones seran més útils que l’acció policial indiscriminada, que, com 
ja ha dit, sempre acaba afectant desproporcionadament els més dèbils. 
 
Pel que fa a la finca del carrer Bolívar, 38, a la qual feia referència el senyor Bea, diu 
que aquesta finca es va expropiar ja fa temps. Des d’aleshores s’ha deixat 
abandonada, i creu que si se li hagués donat un ús ràpid, el que fos, segurament avui 
no se n’estaria parlant. Encara que sigui per culpa d’un altre govern o que es fes fa 
molts mandats, li agradaria demanar al govern del districte que dediqui els màxims 
esforços a promoure l’ús de totes les finques buides, per l’interès general, sobretot 
quan les ha expropiades. 
 
Per acabar, es dirigeix al senyor Daura i li explica que la paraula que ha esmentat, 
“permissivitat”, considera que és equivocada. Creu que volia dir una paraula molt 
semblant, que és “precarietat”. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que vol començar la seva intervenció deixant 
clars alguns conceptes. Diu que el seu grup està en contra de les ocupacions. Està en 
contra de resoldre demandes socials urgents i punyents cometent il·legalitats. Està en 
contra dels col·lectius que fan ocupacions delictives i que s’aprofiten dels més 
vulnerables, que amenacen veïns i veïnes que volen viure en pau. Està en contra de 
grups que generen greus problemes de seguretat i convivència i que degraden l’espai 
que ocupen —pisos, comunitats, carrers i barris. El seu grup no defuig les dificultats ni 
les complexitats, i assegura que el problema que ara s’està tractant, el de les 
ocupacions, és un problema difícil i complex. 
 
El senyor Lacasta declara que per entomar aquest assumpte cal una proposta de 
ciutat, no només de districte. Cal sumar majories i trobar un punt de trobada que 
abordi la complexitat de la problemàtica, que es basi en la legalitat i que es concreti en 
solucions socials i polítiques. En aquesta línia, al plenari passat de la ciutat es va 
aprovar la creació d’un grup de treball específic sobre ocupacions amb representació 
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de tots els grups per elaborar una proposta d’actuació municipal i elevar-la al ple per a 
la seva aprovació. El Grup municipal de Ciutadans es va abstenir. 
 
Així doncs, es pregunta per què el Grup municipal de Ciutadans continua fent 
demagògia i utilitza la seguretat per fer electoralisme. Ciutadans continua anant a la 
seva, fent la guerra pel seu compte, intentant fer creure a l’opinió pública un escenari 
que no és, generant força soroll i fent política amb la seguretat. Es queixa que potser 
pensen que els dona rèdits, però a la ciutat no en dona cap ni un. 
 
Demana que presentin aquesta proposició en l’àmbit d’aquest grup de treball de la 
ciutat perquè pugui ser treballada i considerada on li correspon. Creu que aquest és 
l’espai on presentar i debatre el seu pla i poder elaborar una proposta conjunta. 
 
També vol comentar alguns temes que no comparteix pel fet que ja estan en marxa i 
no cal fer-ne un pla. Potser el que cal és que el senyor Bea s’informi millor de la feina 
que s’està fent, de desallotjament més àgil i ràpid, amb propostes que hi ha sobre la 
taula, com la proposta del col·legi d’advocats o la instrucció del fiscal general de 
l’Estat. No s’ha de perdre de vista que hi ha mecanismes legals que estableixen 
procediments per a la devolució dels immobles ocupats il·legalment. També li vol 
recordar que hi ha serveis que tenen aquesta informació, com l’Oficina d’Habitatge i el 
Servei d’Orientació Jurídica i Mediadora. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura. 
 
Intervé el Sr. Quadura (BC). Comenta que lamenta molt aquesta campanya que ha 
iniciat el Grup municipal de Ciutadans a Gràcia, a Barcelona, a Catalunya i a tot l’Estat, 
en general, perquè crea confusió de manera intencionada i barreja conceptes per 
intentar generar alarma entre la població amb intencions clarament electoralistes. 
 
Informa que el seu grup rebutja aquesta proposició per diferents motius. 
 
Primer de tot, perquè, malgrat el que diu el senyor Bea, els propietaris no estan 
desprotegits jurídicament. De fet, la violació de domicili es pot resoldre en vint-i-quatre 
hores, i la usurpació, en cinc dies. Argumenta que el grup del senyor Bea barreja 
aquests dos conceptes constantment, i el problema que estan tractant està bastant 
lluny d’aquesta idea que intenten instal·lar, que és que els ciutadans, quan tornen de 
vacances, ja no tenen pis. 
 
En segon lloc, remarca que no hi ha un esclat de l’ocupació a Barcelona ni tampoc a 
Gràcia. Si es comparen les dades oficials dels Mossos d’Esquadra del primer trimestre 
de l’any 2020 amb les del primer trimestre del 2019, es pot veure que hi ha, fins i tot, 
menys denúncies d’ocupacions. 
 
En tercer lloc, l’Ajuntament no ha deixat de treballar en contra de les ocupacions 
mafioses, que són les que realment preocupen. Sense anar més lluny, recorda els 200 
pisos que es van tancar a Barcelona l’any passat, vinculats al tràfic de drogues. 
Assegura que, en tot cas, el que cal fer és garantir el dret a l’habitatge i mobilitzar els 
pisos buits perquè, d’una banda, la ciutadania se’n beneficiï, i, de l’altra, aquestes 
ocupacions mafioses no es puguin fer. Apunta que això és defensar un dret, i 
normalment el senyor Bea no està d’acord amb el grup del senyor Quadura. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). El senyor Daura vol tranquil·litzar el senyor Bosch. El que 
ha dit és que ha de ser l’Ajuntament qui ha de garantir que les persones que es 
queden sense llar es puguin allotjar en un altre lloc, però que la propietat privada 
també és un dret que cal protegir, com el dret a l’habitatge. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura. 
 
Intervé el Sr. Quadura (BC). Aprofita els últims segons d’intervenció que li queden per 
contestar a una cosa més que s’acaba de dir. Mentre Ciutadans crea alarma social, 
Barcelona en Comú treballa per defensar el dret a l’habitatge amb eines concretes, 
com ara la captació de pisos per a la borsa municipal de lloguer o la creació de la 
unitat d’antiassetjament i disciplina que sanciona grans tenidors perquè es mobilitzin 
els pisos buits, i, per tant, siguin un benefici per a la ciutadania. També estan treballant 
en línies d’ajudes concretes que es destinen a la mediació amb petits propietaris per 
resoldre conflictes, a través de la unitat d’antidesnonaments. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que aquesta proposició queda rebutjada. 
 

S’informa que aquesta proposició queda rebutjada amb els vots en contra dels 
grups municipals de Barcelona en Comú, ERC, Junts per Catalunya i PSC i els 
vots a favor dels grups municipals de Ciutadans i Barcelona pel Canvi. 

 
D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 

1. Instem el govern a impulsar un pacte per la mobilitat post-COVID-19 al Districte 
de Gràcia que tingui en compte tots els agents implicats: comerços, veïns i 
grups polítics, per poder treballar de forma consensuada les línies 
estratègiques i les actuacions en matèria de mobilitat en aquesta legislatura, i 
que hauran de ser ratificades en el PAD 2019-2023. 
 

2. El pacte per la mobilitat de Gràcia ha de tenir sentit de ciutat, i, per tant, tenir 
present els objectius del pacte per la mobilitat de Barcelona, basat en el principi 
de sostenibilitat, el dret a la mobilitat per a tothom, la llibertat dels ciutadans per 
escollir els mitjans de transport que millor s’adaptin a les seves necessitats, 
garantir la qualitat de vida, fomentar un canvi d’actituds, sempre buscant els 
màxims consensos polítics, socials i econòmics. 

 
3. Demanem al govern un informe tècnic que justifiqui les actuacions tàctiques i 

permanents dutes a terme en els últims mesos referents a la mobilitat al 
Districte de Gràcia, les que es tenen previstes fer, així com també la justificació 
i el cost de totes elles.  

 
4. Que el govern del Districte de Gràcia convoqui, en el termini de quinze dies, la 

Comissió de Treball d’Urbanisme, Mobilitat i Manteniment per donar compte, 
davant dels grups de l’oposició i la ciutadania, dels canvis en matèria de 
mobilitat que el districte ha patit en els darrers mesos, l’impacte d’aquests en la 
ciutadania i presenti la documentació demanada en el punt anterior. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposició i informa que hi ha la 
intervenció d’una ciutadana. Dona la paraula al senyor Daura, com a ponent. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Explica que en els últims mesos han pogut veure com a la 
ciutat s’han dut a terme canvis en matèria de mobilitat, tàctics o provisionals, a causa 
de les restriccions imposades per la COVID-19. Al juliol es va presentar un informe de 
mobilitat en el qual es van anunciar els primers canvis, però, evidentment, aquests 
canvis estan tenint afectacions importants per als veïns i els comerços en un moment 
en què s’està parlant de la necessària reactivació econòmica que requereix el comerç. 
Alhora, també cal garantir la seguretat i la integritat física dels vianants i els 
conductors.  
 
Per aquest motiu, el seu grup presenta una proposició que insta el govern a impulsar 
un pacte per a la mobilitat post-COVID al districte on hi hagi representació de tots els 
agents implicats —comerços, veïns i grups polítics— que permeti treballar de forma 
consensuada les línies estratègiques i les actuacions en matèria de mobilitat. Remarca 
que ha de ser un pacte que tingui un sentit de ciutat, que s’emmarqui en els objectius 
del Pacte per a la mobilitat de Barcelona –i, per tant, que s’emmarqui en matèria de 
sostenibilitat, dret a la mobilitat, tria dels mitjans de transport, canvi d’actituds– i que 
garanteixi la qualitat de vida, entre altres aspectes, sempre buscant els màxims 
consensos polítics, socials i econòmics. 
 
També demana un informe tècnic que justifiqui les actuacions tàctiques i permanents 
que s’han dut a terme fins ara, les actuacions que tenen previstes fer més endavant i 
la justificació dels costos que han tingut. 
 
Per acabar, sol·licita que el govern de Gràcia convoqui, en un termini de quinze dies, 
la Comissió de Treball d’Urbanisme, Mobilitat i Manteniment per donar compte davant 
de l’oposició, i de la ciutadania en general, dels canvis en matèria de mobilitat al 
districte i l’impacte que han tingut per a la ciutadania, com també que presenti la 
documentació pertinent. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que passa a llegir la intervenció de la 
senyora Sílvia Peris Fernández: 
 
“Reclamem bancs i seients en carrers i places, d’alçada suficient, per permetre millor 
els moviments per asseure’s i aixecar-se. L’interval de col·locació de les peces ha de 
permetre la circulació de la gent gran, ja que moltes persones van amb cadira de rodes 
i caminadors. La distància entre elles tampoc ha d’impedir la mobilitat o no tenir 
possibilitat de seure, bé perquè estan massa lluny o bé perquè no n’hi ha suficients. El 
nombre de seients és important, ja que es poden fer recorreguts més curts o més 
llargs, si es poden aturar i fer una pausa. Quan se situen en carrers estrets, és millor 
orientar-los cap al carrer i no de cara als edificis, ja que miren a la paret. 
 
Moltes gràcies.” 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). El senyor Bea diu que la mobilitat dels districtes és un dels 
temes que es debat constantment a tots els plenaris i també fora dels plenaris. 
Aquesta proposició que presenta el Grup municipal de Barcelona pel Canvi és força 
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interessant, perquè el que s’està dient és que s’ha de buscar un tipus de mobilitat en el 
qual tothom es trobi bé. Si es troba aquest tipus de mobilitat, possiblement quan hi 
hagi un altre plenari i el senyor Badia contesti no li haurà de dir que aprofita la 
pandèmia per imposar el seu model de mobilitat sense tenir en compte cap més 
opinió. 
 
Comenta que, si tots poden opinar, podran entendre el que s’està fent, i es queixa que 
de vegades no s’acaba d’entendre el que es fa a la ciutat o al districte. Com a districte, 
però, tenen un avantatge, i és que als mandats anteriors al govern actual ja es va 
començar a pacificar. Tenen un districte en el qual es pot caminar pels carrers, i 
aquesta és una feina que el govern actual ha continuat fent, però repeteix que ja venia 
d’altres mandats, quan molta gent es va posar d’acord en la manera d’aconseguir-ho. 
 
La mobilitat va lligada a moltes altres coses, com ara el problema que s’ha debatut 
anteriorment, de l’escola Rius i Taulet. El senyor Bea s’ha abstingut perquè, ara com 
ara, no veu que hi hagi una solució per a l’escola, però se n’haurà de trobar alguna. 
 
També s’han de trobar solucions per al comerç del districte, perquè la gent continuï 
desplaçant-se per venir. S’haurà de veure quin tipus d’urbanisme es vol, si un 
urbanisme tàctic o un urbanisme com el de París, on totes les persones tenen els 
serveis bàsics a quinze minuts dels seus domicilis —fins i tot la feina. Remarca. Que 
tots aquests aspectes s’han de posar damunt d’aquesta taula, tant al districte com a 
l’Ajuntament o a una instància superior, perquè al final el que sempre es fa en aquest 
plenari es votar a favor o en contra del que es presenta, però el problema de la 
mobilitat del districte és una “patata calenta” que en qualsevol moment cremarà 
tothom. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farrés. 
 
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Aclareix que el seu grup votarà a favor de la proposició, 
perquè, ja en el ple del passat 7 de juliol, quan va argumentar la seva posició a la 
mesura de govern sobre la mobilitat sostenible presentada, va suggerir que es creés 
un pacte per a la mobilitat al Districte de Gràcia on s’apleguessin totes les entitats per 
poder definir com ha de ser aquesta mobilitat i que no fos només a gust d’un dels 
grups —en aquest cas, del grup del govern. 
 
Afegeix que ja va argumentar en aquell moment que s’havia aprofitat la situació de la 
COVID-19 per tirar pel dret. Reitera que aquests tipus d’actuacions mereixen un diàleg 
entre ciutadans i entitats per poder trobar la millor solució, una solució que ha de tenir 
uns objectius a llarg termini. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Colomé. 
 
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Indica que farà dues consideracions. 
 
La primera és que s’ha de tenir en compte la intervenció que ha fet la senyora Peris, 
en el sentit que l’urbanisme des de la mirada de la gent gran hauria d’estar molt 
present en totes les actuacions que es fan per a la mobilitat i l’espai públic. 
 
La segona consideració és que, com diuen els altres consellers, de la mobilitat ja en 
van parlar a l’últim ple, i el conseller Daura va votar en contra d’una proposició 
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d’Esquerra Republicana de Catalunya. Li agradaria, en el mateix to que ha utilitzat el 
senyor Bea, posar en relleu la intervenció que va tenir el conseller Daura, i passa a 
llegir un fragment de l’argumentació del senyor Daura en el ple del mes de juliol: 
 
“Ja existeix en l’àmbit de ciutat una taula on hi ha representants de tots els gremis, 
partits polítics, representants dels sectors dels vehicles privats i compartits, per la qual 
cosa considerem que no és adequat emprendre la iniciativa des del districte.” 
 
El seu grup agraeix molt que el conseller Daura hagi fet aquest canvi de 
posicionament, que hagi reflexionat i hagi canviat de parer, però realment de vegades 
es tenen posicions incoherents d’un mateix assumpte només pel fet que les 
proposicions són presentades per un partit o per un altre. 
 
El seu grup votarà a favor d’aquesta proposició del conseller Daura, però, de totes 
maneres, el govern del districte potser no en farà cas, ja que la proposició que es va 
aprovar al plenari anterior no s’ha tingut, de moment, en consideració. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Informa que el seu grup hi votarà en contra, perquè nega 
la diagnosi que fa el grup proposant. 
 
Creu que la diagnosi no és un element aïllat a l‘hora de fer la proposta. És a dir, creu 
que tenen la capacitat d’arribar a acords en aspectes concrets, com la mobilitat, amb 
diferents grups —entre ells, també amb el grup que presenta aquesta proposició—, 
però avui posa damunt la taula una proposició que parteix del fet que hi ha hagut 
canvis que s’han produït en el marc dels barris del Districte de Gràcia que perjudiquen 
els comerciants. Francament, no acaba de veure quins són aquests canvis perjudicials 
per als comerciants, i considera que és una diagnosi bastant precuinada respecte al 
discurs de ciutat. Exposa que anteriorment el regidor ha posat l’exemple respecte a 
aquests temes. 
 
Tanmateix, admet que tenen la necessitat de parlar-ne. Per això, igual que expressava 
el punt 4 de la proposició que va presentar el Grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya al plenari del mes de juliol, convocaran la Comissió d’Urbanisme i 
Mobilitat per continuar parlant dels temes que ja estaven inclosos en l’informe que van 
presentar al mateix ple del mes de juliol. Així doncs, per parlar-ne no hi haurà cap 
problema. 
 
Cal dir que el govern ja va explicar el perquè de cada actuació que hi havia a l’informe 
i de les que s’havien fet, i insisteix en el fet que determinades associacions de 
comerciants han manifestat que quan l’espai públic es reparteix més equitativament 
també en treuen un benefici. Això forma part de la complexitat de la ciutat i s’expressa 
a la vila i a la resta de barris. 
 
Per resumir, el senyor Farriol conclou que sí que es fan aquests informes i sí que en 
van parlant, i, de fet, van ser proactius el 7 de juliol. Tenen un espai per parlar-ne, però 
no veuen bé el punt de partida pel qual el senyor Daura fa aquesta proposició. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta. 
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Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que votaran en contra d’aquesta proposició. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). El senyor Daura explica que el que va presentar el 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya fou que els carrers de menys de 
dotze metres d’amplada passessin a ser prioritat de vianants, sense afectació als 
pàrquings dels veïns, entre altres coses. Aquest era el grau de concreció de la 
proposició. En canvi, la proposició que ha presentat el senyor Daura parla de fer un pla 
en què totes les formacions puguin dir-hi la seva i no tenir idees preconcebudes. 
 
Per acabar, comenta que lamenta la posició del govern, perquè en aquests moments 
tots han de perseguir la unitat. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que aquesta proposició queda aprovada. 
 

S’informa que aquesta proposició queda aprovada amb els vots a favor dels 
grups municipals d’ERC, Junts per Catalunya, Ciutadans i Barcelona pel Canvi i 
els vots en contra dels grups municipals de Barcelona en Comú i PSC. 

 
 
D.2. Precs 
 
D.2.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que el govern del Districte de Gràcia: 

1. Adquireixi l’immoble de l’antiga empresa Balet y Blay situada al passeig de 
la Mare de Déu del Coll, número 40. 

2. Adapti aquest immoble com a equipament cultural per al barri del Coll on 
tingui cabuda el Museu del Còmic i la Il·lustració de Barcelona. 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i informa que també hi ha 
algunes intervencions de veïns i veïnes. Dona la paraula al senyor Roma. 
 
Intervé el Sr. Roma (ERC). El senyor Roma explica que a l’agost, a contracor, el 
conseller Miquel Colomé i ell mateix van ajudar els Amics del Museu del Còmic i la 
Il·lustració de Barcelona a fer el malaurat i obligat trasllat de tot aquest material —més 
de 400 caixes— fora del Districte de Gràcia, concretament a Terrassa. Considera que 
això ha estat un fracàs, perquè un territori tan ric i vinculat a la història del còmic com 
és el Barri del Coll no es podia permetre que aquest material es perdés. 
 
Aquest prec va orientat al fet que s’ha de reprendre la situació i s’ha d’intentar que 
aquest material torni cap al barri del Coll. 
 
Per això fan aquest prec, perquè tenen localitzat un edifici, on abans hi havia la 
productora cinematogràfica Balet y Blay, al passeig de la Mare de Déu del Coll, 
número 40, que va viure una època daurada a mitjan segle passat, i que ara mateix no 
té cap ús. Creu que seria molt profitós que el districte adquirís aquest edifici que està 
pràcticament abandonat i que fes, d’aquest espai, un equipament cultural on es 
pogués incloure el Museu del Còmic i la Il·lustració de Barcelona. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que hi ha dues intervencions amb el 
mateix text, i que, per tant, en llegirà només una. Han estat presentades pel Grup 
Estudis Coll-Vallcarca, el Museu del Còmic i la Il·lustració i la Federació Barris de 
Gràcia: 
 
“El grup d’Estudis Coll – Vallcarca i el Museu del Còmic i la Il·lustració de Barcelona 
demana al consistori municipal del Districte de Gràcia l’adquisició de la finca del 
passeig de la Mare de Déu del Coll, número 40, amb l’objectiu de poder instal·lar un 
centre d’interpretació de la historieta i del còmic. Aquesta edificació ja fa molts anys 
que està buida i des de fa molt de temps que el Grup d’Estudis Coll-Vallcarca la 
reivindica. 
 
Aquest edifici forma part del patrimoni cultural i industrial del nostre barri, ja que hi va 
estar ubicada la productora cinematogràfica Balet y Blay i és on es va produir la 
primera pel·lícula de dibuixos animats en colors d’Europa, Garbancito de la Mancha, 
l’any 1945. La va dirigir el gran mestre dibuixant i il·lustrador Arturo Moreno, amb una 
plantilla de seixanta dibuixants, entre els quals va col·laborar la nostra estimada veïna 
Pepita Pardell. Seria una llàstima que aquest edifici acabés com a víctima de les 
excavadores i de l’especulació o, pitjor encara, de l’abandonament, el deteriorament i 
l’oblit, ja que en el nostre barri no hi queden més construccions emblemàtiques, 
perquè altres edificis, malgrat haver estat el nostre grup el que va reivindicar la seva 
recuperació, han estat destinats a unes altres tasques i d’altres directament a 
l’enderrocament, sense cap remordiment, encara que en el barri patim precisament 
d’una manca de llocs on es puguin fer tasques culturals.” 
 
Intervé el Sr. Rufino Garcia (secretari). Un cop llegida la primera intervenció veïnal, 
el senyor secretari aclareix que la segona intervenció no és la mateixa que el senyor 
Mascarell acaba de llegir. Totes dues anaven signades per la mateixa persona, però, 
com que són diferents, també s’hi ha de donar lectura.  
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor Mascarell passa a llegir la segona 
intervenció. 
 
“La Federació Barris de Gràcia ens unim al reclam dels nostres companys del Grup 
d’Estudis Coll-Vallcarca, que forma part de la nostra federació, i reivindiquem, 
obertament, l’edifici conegut com a Balet y Blay perquè sigui la seu del centre 
d’interpretació de la historieta i del còmic de Barcelona. Fem una crida a tots els 
representants dels grups polítics perquè escolteu la nostra legítima i tossuda 
reclamació, la d’acollir al nostre barri el món del còmic i la il·lustració, perquè forma 
part de la nostra història. Ignorar això és voler que la nostra identitat s’esborri. 
 
Al llarg del temps, la Vila de Gràcia ha estat sempre la protagonista de tota l’activitat 
cultural del districte, deixant de banda Vallcarca, el Coll i els Penitents. La cultura 
també forma part dels nostres drets bàsics socials. No oblidem que aquest dret és la 
base perquè la gent s’estimi i entengui millor els seus barris, la seva ciutat i el seu 
país. 
 
Ens adrecem a tots vosaltres, deixant de banda les ideologies i els colors polítics, 
perquè ens doneu el vostre suport perquè el centre d’interpretació de la historieta i el 
còmic sigui una realitat. Això no és ni un caprici ni un desig, sinó una reafirmació 
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d’identitat d’un barri que vol ser fidel i conseqüent amb el seu passat, però alhora obert 
cap al futur.” 
 
Feta la lectura, dona la paraula a la senyora Tomás. 
 
Intervé la Sra. Tomás (BC). En primer lloc, dona les gràcies tant al Grup d’Estudis 
Coll-Vallcarca com a la Federació de Barris Gràcia per les aportacions que fan arribar 
al plenari. 
 
Explica que aquesta és una petició interessant, comentada ja en alguna ocasió, 
sobretot amb el senyor Callejón. Ara bé, per poder dur-la a terme calen una sèrie de 
recursos econòmics, dels quals, en aquest moment, no disposen. Cal una inversió per 
a la compra de l’immoble i despesa corrent per a la gestió, el manteniment i la 
sostenibilitat econòmica del projecte. 
 
Com tothom sap, estan pendents d’aprovar els pressupostos de l’Ajuntament, en què 
amb el suport dels diferents grups municipals cal acordar les partides d’inversió 
segons les necessitats de la ciutat i dels seus barris. Entén que, en la situació actual, 
no és difícil d’imaginar que cal ajustar força els recursos municipals, però de tota 
manera estaran amatents per tal de veure si hi ha alguna possibilitat de tirar-ho 
endavant. 
 
Clou la intervenció expressant el desig d’acceptar el prec, però el cert és que en el 
context actual no ho poden fer. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Roma. 
 
Intervé el Sr. Roma (ERC). Assegura que entenen el context de la situació actual, 
però el que demanen és voluntat política per no abandonar aquest tema. L’any anterior 
el conseller Marc Bosch ja va entrar una pregunta sobre aquest assumpte. Certament, 
ara no hi ha diners, però s’ha de tenir ben present. 
 
Diu que el govern ha d’afrontar aquest repte, que és conservar aquest patrimoni, 
aquest museu, i al mateix temps ha d’aconseguir donar un ús social a aquest edifici 
privat que està abandonat. Repeteix que demana voluntat política per no oblidar 
aquesta qüestió i tirar-la endavant quan sigui possible. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Tomás. 
 
Intervé la Sra. Tomás (BC). Afirma que les voluntats polítiques necessiten recursos 
materials per poder-se materialitzar, i diu que potser més endavant se’n podrà tornar a 
parlar. En aquests moments, atesa la situació, no pot acceptar el prec, cosa que 
lamenta. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec no ha estat acceptat. 
 
 
D.2.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Que el govern del Districte de Gràcia presenti, en el termini de 15 dies, un informe 
sobre els negocis de restauració, comerç, petits negocis i llars d’infants que han hagut 
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de tancar en tot l’entorn del Districte de Gràcia, a conseqüència de la COVID-19, i 
quines mesures ha dut a terme el govern per evitar-ho. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula a la senyora 
Manzano. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Assenyala que amb aquest prec volen donar veu als 
restauradors i al teixit comercial com a grans dinamitzadors dels barris, ja que donen 
qualitat i seguretat a l’espai públic. 
 
També fan d’altaveu, aquesta vegada, de fonts privades que han alertat de les greus 
dificultats de viabilitat dels seus centres educatius, que potser hauran de tancar, cosa 
que provocarà la impossibilitat de donar resposta a totes les famílies que, sense centre 
educatiu, no tindran on dur els seus fills i filles. 
 
Així mateix, volen donar veu a petits negocis que ofereixen un servei molt necessari al 
barri i que són un mitjà de subsistència per a moltes famílies. 
 
Creuen que l’Administració necessita actuar de manera excepcional i que la situació 
requereix intervencions excepcionals. 
 
Per tot plegat, demanen un informe en el termini de quinze dies sobre els negocis tant 
de restauració com de comerç, els petits negocis i les llars d’infants que han hagut de 
tancar al districte a causa de la COVID-19, i sobre quines mesures han dut a terme per 
evitar-ho. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que, tenint en consideració la situació actual, 
si es fa aquest informe quedaria obsolet en el mateix moment en què s’acabi de fer. 
Per aquest motiu no hi abocaran recursos públics, ara com ara. 
 
Tanmateix, recorda que en la mesura de govern ja hi ha una introducció i una diagnosi 
que expliquen la situació del comerç de Gràcia. En aquesta diagnosi és on es recullen 
part de les accions que s’han dut a terme, les que s’estan fent i les que es faran l’any 
que ve per tal d’intentar pal·liar els efectes negatius que aquesta pandèmia està tenint 
en el món comercial. 
 
Conclou que no poden acceptar el prec. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Lamenta que no hi hagi recursos per a res, perquè 
tot allò que no estan acceptant des del govern és per manca de diners. 
 
Pel que fa a la mesura de govern, estan d’acord que la presentin al cap de trenta-dues 
setmanes, però repeteix que, malgrat tot, no hi ha pressupost per a res. Aprofita per 
recordar al senyor Lacasta que estan esperant resposta a una pregunta sobre les 
terrasses que van presentar el 30 d’agost. 
 
Acaba la intervenció comentant que continuaran insistint en aquest assumpte. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec no ha estat acceptat. 
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D.2.3 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
Amb l’objectiu de salvar la restauració i l’hostaleria es prega revisar el 70% de les 
peticions de terrasses rebutjades a Gràcia. 
 
Replantejar el tipus de taula amb quatre cadires, difícil de posar als nostres carrers. 
 
On no es pugui posar la taula que vostès proposen, acceptin espais on, de forma 
provisional, les taules tinguin dimensions més petites i amb menys cadires, adaptades 
a les diferents necessitats i característiques dels carrers. 
 
Aquestes taules exteriors provisionals haurien de desaparèixer dels carrers quan 
millori la situació provocada per la pandèmia i els aforaments interiors tornin a la 
normalitat o es pugui treballar de nou a la barra dels establiments.  
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula al senyor Bea. 
  
Intervé el Sr. Bea (C’s). Explica que si s’accepta aquest prec, després de les noves 
mesures que es prenen avui, de restricció per a la restauració, no es podrà posar en 
marxa fins d’aquí a quinze dies. Comenta que aquestes mesures deixaran molt tocat 
un sector que ja ho estava extremadament i que encara estarà molt pitjor, un cop 
hagin passat aquests quinze dies. 
 
A partir del 12 d’agost, com ja ha comentat, els bars i els restaurants de Gràcia van 
començar a mobilitzar-se perquè es consideraven completament marginats arran de 
les decisions que estava prenent el govern, per exemple, amb les terrasses, respecte 
a altres districtes i altres zones de la ciutat. 
 
A Gràcia, el 70% de les terrasses que s’estaven demanant es rebutjaven, algunes amb 
explicació i d’altres sense resposta. Entén que posar terrasses en aquest districte de 
vegades és difícil, ja que es demanen moltes condicions per poder posar una taula 
amb cadires, i les característiques dels carrers del districte fan que de vegades no es 
compleixin totes. 
 
Per això ha presentat aquest prec, per intentar buscar-hi alguna solució. Li sembla 
recordar que el mateix regidor ha comentat que s’hauria de buscar alguna solució 
perquè la gent dels bars i els restaurants disposin d’algun altre element on els 
consumidors pugui estar-se. 
 
Acaba la intervenció demanant que es busqui algun tipus de solució perquè els 
propietaris de bars i restaurants puguin continuar treballant, una solució que pot ser 
provisional fins que la pandèmia s’acabi, evidentment, ja que quan es torni a la 
normalitat no es podrà continuar ocupant més espai públic del que sigui correcte 
ocupar. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que la mesura 25 de la primera estratègia del 
Pla de xoc de suport al comerç, que el senyor Bea té a la seva disposició des de fa ja 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 48 / 61 

 

unes quantes setmanes, recull aquest prec, i, per tant, l’accepta sense cap tipus de 
problema. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat. 
 
 
D.2.4 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Instem el govern del Districte de Gràcia a fer seguiment que tots els centres educatius 
(públics, concertats i privats) implementin les mesures de protecció i seguretat 
adequades per tal de garantir la salut dels infants, els professors i les famílies. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula al senyor 
Daura. 
 
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). El senyor Daura diu que fa poques setmanes que 
s’ha iniciat el curs escolar 2020-2021, un curs presencial en el qual els alumnes han 
anat tornant a les escoles, i comenta que ja es veurà si pot tenir continuïtat en les 
properes setmanes, a causa de les noves restriccions. 
 
En aquest sentit, la Comissió de Drets Socials de Cultura i Esport de l’Ajuntament de 
Barcelona va aprovar per unanimitat que el 14 de setembre s’intentés vetllar per la 
implantació de mesures de prevenció, i també de seguretat, de tots els centres 
educatius de la ciutat, tant públics com concertats i privats. El que persegueix aquest 
prec és que el govern del districte faci el seguiment necessari perquè tots aquests 
centres educatius, independentment de la seva titularitat, implementin totes les 
mesures de protecció i seguretat adequades per garantir la salut dels infants, dels 
professors i de les seves famílies. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Carrera, en nom 
del govern. 
 
Intervé la senyora Carrera (BC). La senyora Carrera explica que estan en contacte 
permanent amb els centres educatius i amb les famílies i que fan el seguiment de les 
mesures. A través del programa Ampliem les escoles, i seguint les recomanacions de 
les autoritats sanitàries per ampliar espais, han atès les demandes de les vint escoles 
públiques i les dotze de concertades, amb un total de quaranta-un espais. 
 
S’han facilitat espais exteriors a parcs i jardins; s’han facilitat els espais interiors que 
els han demanat; s’ha facilitat la protecció escolar de la Guàrdia Urbana, que no és 
fixa —perquè no ho pot ser—, excepte en un cas; s’ha facilitat el tall de determinats 
carrers per garantir la seguretat a l’hora d’entrar i sortir de la canalla, i s’han dut a 
terme accions a la via pública per ampliar els espais d’entrada i sortida. També explica 
que s’han retirat algunes places d’aparcament per tenir més espai. 
 
Per tant, i com no pot ser d’una altra manera, accepten el prec pel fet que ja hi han 
estat treballant en els darrers mesos i continuen treballant-hi. 
 
Aprofita per agrair la tasca que estan fent els Serveis Tècnics del districte, els Serveis 
a les Persones i la Guàrdia Urbana. 
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Intervé el Sr. Daura (BxC). Agraeix la intervenció de la senyora Carrera, primer pel to 
i després per acceptar el prec. Li demana que es continuï fent aquest seguiment. 
Comenta que li va fer arribar fa unes setmanes una petició de l’escola de les 
Teresianes i pregunta si van poder resoldre l’assumpte dels espais per fer educació 
física a batxillerat. 
 
Intervé la Sra. Carrera (BC). La senyora Carrera demana si pot repetir la seva 
intervenció, perquè no l’ha sentida gaire bé. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor Mascarell demana al senyor Daura 
que repeteixi les seves paraules de manera sintètica perquè la senyora Carrera li 
pugui respondre. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Repeteix que fa unes setmanes li va fer arribar la petició 
de l’escola de les Teresianes perquè un curs pogués fer gimnàstica en uns patis de la 
Sedeta i li demana si han pogut avançar en aquest tema. 
 
Intervé la Sra. Carrera (BC). Informa que s’ha tramès la petició. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat. 
 
 
D.3. Preguntes 

 
D.3.1 Del Grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Quan està prevista la reurbanització de l’espai de la plaça del Poble Gitano (Poble 
Romaní) que correspon a l’àrea propera a la Residència Assistida per a Gent Gran 
Gràcia, de Gràcia?  
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la pregunta i informa que també hi ha la 
intervenció d’una veïna, que ell mateix llegirà. Tot seguit dona la paraula al senyor 
Colomé. 
 
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Diu que li agradaria que es fes directament la 
intervenció de la veïna, ja que la pregunta és simple. Explica que ja s’ha elaborat el 
projecte de reurbanització de la plaça del Poble Romaní, del Poble Gitano, però els ha 
arribat que la plaça comptava amb un projecte original per reurbanitzar-se, i la 
pregunta precisament és quan està prevista la reurbanització de l’espai de la plaça del 
Poble Gitano (Poble Romaní) que correspon a l’àrea propera a la Residència Assistida 
per a Gent Gran. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Explica que passa a llegir la pregunta que fa 
sobre aquesta qüestió la senyora Gloria García de la Casa: 
 
“La zona de la porta principal de l’edifici de la Residència de Gràcia, situada a la plaça 
del Poble Romaní, ha de tenir un accés directe que faci possible el passeig de 
persones amb dificultats de mobilitat, cadires de rodes i altres mitjans, com 
caminadors, amb una pendent que els ho faciliti per evitar recórrer una distància que, 
per les seves característiques d’ús, és massa gran. És un tram sense seients, són 
molts metres en pendent que els impedeixen arribar a la porta en condicions normals. 
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Cal, doncs, construir una rampa d’entrada des de la cantonada de l’edifici del carrer 
Siracusa que arribi a la porta, encara que sigui amb dos trams, per superar les 
escales. 
 
D’altra banda, l’espai de la plaça del davant de la residència és una zona d’estada i 
activitat natural de l’edifici, espai de trobada de les persones residents amb els seus 
familiars i visites, així com d’activitats lúdiques i socioculturals del centre. S’hauria de 
condicionar per fer-lo possible, amb paviment antilliscant, amb zones d’arbres. Cal 
tenir un espai diferenciat de la zona d’infants i joves, tenint en compte que els petits 
juguen a pilota, que criden i que moltes vegades els pares ocupen tots els bancs, i on 
també passegen gossos, entre altres coses.” 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Detalla que en el projecte per a la reurbanització de la 
plaça del Poble Romaní que es va treballar amb el veïnat no es feia referència a 
aquesta part que demana la pregunta. Des d’aquest punt de vista, ara no hi ha una 
previsió per urbanitzar aquesta altra part de la plaça. Tanmateix, aclareix que això no 
vol dir que no es pugui tenir en agenda. 
 
Ara bé, vol informar que, en qualsevol cas, l’objecte de remodelació que hi ha previst 
ara mateix és el projecte que es va treballar amb el veïnat. Si en algun moment es tira 
endavant aquesta demanda, ja formarà part d’un altre projecte. 
 
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Exposa que li consta que originàriament ja hi havia un 
projecte pel total de la plaça, i diu que el que sí que intentarà des del seu grup és 
impulsar la urbanització que correspon a l’àrea que està situada més a prop de la 
residència. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que no posa en dubte que en algun moment hi 
hagués hagut una voluntat de pensar en la plaça sencera; només aclareix que el que 
avui està en exposició pública és fruit d’un procés veïnal que s’havia emmarcat en la 
part de la plaça que actualment es proposa en aquest projecte. 
 
 
D.3.2 Del Grup municipal Junts per Catalunya 
 
Per què l’Ajuntament només ha posat un sol equipament cobert a disposició dels 
centres educatius de Gràcia perquè puguin utilitzar-los per fer grups reduïts i abaixar la 
ràtio d'alumnes per aula, quan diverses entitats han ofert els seus espais? 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la pregunta i dona la paraula a la 
senyora Mayor. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Explica que l’Ajuntament de Barcelona ha cedit espais 
municipals als centres educatius públics i concertats que ho han demanat per poder 
reduir la ràtio d’alumnes per aula. A Gràcia, però, que és el districte que menys oferta 
d’equipaments té, només han ofert un espai obert als Lluïsos de Gràcia, i els consta 
que hi ha altres entitats que han ofert més espais, i per aquesta raó no saben amb 
quins criteris s’ha basat el districte a l’hora de donar per vàlid un equipament. 
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Per aquest motiu volen preguntar al govern per què l’Ajuntament només ha posat un 
sol equipament cobert a disposició dels centres educatius de Gràcia perquè puguin 
utilitzar-lo per fer grups reduïts i rebaixar la ràtio d’alumnes a l’aula, quan diverses 
entitats s’han ofert a cedir-ne. 
 
Intervé la Sra. Carrera (BC). Explica que les demandes dels centres educatius han 
anat canviant segons anava evolucionant la COVID-19, de la mateixa manera que els 
criteris pel retorn a l’escola del Departament d’Ensenyament han anat variant, des de 
principis d’estiu fins a principis de setembre. 
 
Assenyala que les escoles es van anar organitzant de mica en mica, ja que inicialment 
no totes van tenir prou professorat per poder partir grups i algunes fins i tot van preferir 
no fer-ho. Remarca que totes les peticions que els van arribar, però, tant d’espais 
coberts com d’espais a l’aire lliure, han estat ateses. 
 
Aclareix que els centres educatius encara van entrant peticions i podran entrar-ne 
durant tot el temps que duri la pandèmia, i que aquestes peticions que es van resolent 
a mesura que van arribant. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Indica que la senyora Carrera s’ha quedat sense 
connexió i el senyor Mascarell demana si hi ha algú que vulgui acabar la intervenció en 
nom del govern. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). El senyor Farriol explica que totes les peticions han estat 
satisfetes i informa que s’han cedit tres espais d’interior i dotze espais d’exterior, ja que 
la majoria d’escoles han acabat optant per espais exteriors. Ara mateix estan 
actualitzant aquestes cessions. Explica que s’ha cobert tota la demanda i no n’han 
cedit més perquè no han tingut més peticions. També diu que a mesura que vagin 
arribant aquestes peticions s’aniran donant els espais que es demanin. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Dona les gràcies per la resposta, però vol puntualitzar 
que la informació que el govern va subministrar no és correcta, ja que només hi 
constava un espai tancat i dotze a l’aire lliure. Si s’han augmentat aquests espais 
tancats és una bona notícia, però el seu grup no en tenia coneixement. 
 
 
D.3.3 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
Quines accions van prendre a partir del plenari extraordinari del 2016 i quines accions 
a curt, mitjà i llarg termini prendran al districte per preservar l’activitat i la pervivència 
del comerç emblemàtic? 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Explica que el 15 de febrer de l’any 2016 el govern va 
demanar fer un ple extraordinari a Gràcia per debatre sobre els comerços emblemàtics 
del districte, en un moment en què a totes les ciutats es debatia aquest aspecte. 
 
Quan es va començar a aplicar la Llei d’arrendament urbans (LAU), a la ciutat hi va 
haver una sèrie de comerços antics que va tenir seriosos problemes. Comenta que, 
aleshores, a l’Ajuntament, a la plaça de Sant Jaume, hi havia una Comissió de Treball 
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que en el moment en què es va trencar el pacte de govern entre comuns i PSC va 
deixar de treballar. El cert és que a Gràcia hi va haver tretze comerços que van ser 
candidats per ser preservats; d’aquests tretze, en van quedar onze, i actualment 
només en queden vuit d’oberts. 
 
Li agradaria que li contestessin, si pot ser per escrit, aquesta pregunta: el 2017, quan 
comuns i socialistes van trencar el pacte de govern, el grup de treball per salvar i 
potenciar el comerç emblemàtic es va dissoldre. Ara que tornen a governar junts, i 
quan només queden vuit comerços emblemàtics a Gràcia, demana que els expliquin a 
tots els grups quines accions van prendre a partir del plenari extraordinari del 2016 i 
quines accions a curt, mitjà i llarg termini prendran al districte per preservar l’activitat i 
la pervivència d’aquest tipus de comerç. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que el 14 de febrer d’enguany es va reunir el 
Grup de Treball per als Comerços Emblemàtics, en el qual el Grup municipal de 
Ciutadans també va participar. Declara que s’hi va fer una feina molt profitosa. 
 
Comenta que, en l’àmbit de ciutat, s’està treballant el tema en els eixos següents: 
protecció, preservació i promoció. 
 
Pel que fa a la protecció, s’està duent a terme un estudi de l’evolució d’aquests 
establiments, ja que el catàleg del 2016 pot estar desfasat, com el senyor Bea 
comentava. A Gràcia hi havia tretze possibles candidats, en van entrar onze al catàleg 
i possiblement ara només en queden vuit. 
 
S’està treballant perquè el Parlament de Catalunya reguli aquest tema, ja que és 
complex i necessita suport legal. L’Ajuntament de Barcelona té capacitat jurídica en 
relació amb el dret patrimonial, però no tant de l’exercici de l’activitat comercial, de 
manera que necessiten altres eines. 
 
Respecte a la preservació, és evident que es vol donar suport a l’activitat econòmica 
dels comerços emblemàtics. El comerç emblemàtic té els mateixos reptes que la resta 
de comerç de proximitat de ciutat, i en aquest sentit compten amb tots els programes i 
serveis d’atenció al comerç que es desenvolupen des de la Direcció de Comerç. 
 
Finalment, informa que treballen també en l’eix de la promoció. Hi ha diferents 
propostes de promoció per donar a conèixer i promoure el comerç emblemàtic, i es 
crearan espais d’informació, intercanvi d’experiències i projecció de futur. 
 
En breu està prevista la convocatòria del grup de treball, que, per causa de la 
pandèmia, no va tenir continuïtat després que el 14 de febrer es reunís per primera 
vegada. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Assenyala que li ha donat una resposta molt teòrica i que, si 
té temps encara, li agradaria anar més a la concreció. Diu que l’any 2016 hi havia una 
televisió a Gràcia que es deia Gràcia Món TV, on el conseller Soro va manifestar que 
el govern ajudaria els comerços amb una sèrie de mesures a curt termini, incloses 
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algunes ajudes fiscals destinades a salvaguardar el comerç emblemàtic de Gràcia, 
però, pel que diu el senyor Lacasta, no s’han aplicat. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Indica que ell respon pel govern actual i les accions que 
estan fent actualment, però que no pot parlar pel govern anterior. 
 
 
D.3.4 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi.  
 
Quina campanya de Nadal té prevista dur a terme el govern aquest any al Districte de 
Gràcia i quines diferències hi haurà respecte a l’any anterior? 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la pregunta i dona la paraula al senyor 
Daura. 
 
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). El senyor Daura explica que, probablement, si es 
compleixen els terminis, d’aquí a dos mesos es farà un nou plenari, al desembre, i ja 
serà dins la campanya de Nadal, una campanya que és evident que es veurà afectada 
per la COVID-19. Els agradaria saber quina campanya de Nadal té prevista dur a 
terme el govern aquest any al Districte de Gràcia i quines diferències hi haurà respecte 
a la de l’any anterior, i, més enllà del comerç, que també és un tema important, què es 
farà al districte durant el període nadalenc. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Exposa que l’Ajuntament de Barcelona ha convocat les 
subvencions per a l’enllumenat nadalenc de les vies públiques i per a l’interior dels 
aparadors dels establiments de la ciutat per a aquest 2020. Se n’han convocat dues, 
que passa a detallar tot seguit. 
 
La modalitat 1 va dirigida específicament a l’enllumenat de les vies públiques; la 
modalitat 2, en canvi, està pensada per a l’enllumenat de l’interior dels aparadors dels 
establiments comercials del districte. L’import de la subvenció serà, per aquest any i de 
forma excepcional, del 75% del cost total del projecte, i es dirigeix a les associacions 
de comerciants de la ciutat sense afany de lucre i que duguin a terme el projecte a la 
ciutat. 
 
Així mateix, informa que, per a l’entorn comercial de l’Abaceria, l’Ajuntament de 
Barcelona instal·larà l’enllumenat de Nadal a causa de les obres de llarga durada del 
mercat. 
 
També tiraran endavant el projecte Veus de Nadal. Es tracta d’un projecte de ciutat, 
per a tots els districtes, liderat per la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona 
i treballat conjuntament amb el districte. Serà una proposta musical que constarà de 
diversos microconcerts, d’entre tres i cinc minuts cadascun, a càrrec d’un solista o una 
parella, a tot estirar. Les actuacions s’ubicaran en llocs estratègics, com ara espais per 
a vianants i eixos comercials, balcons, finestres o terrasses o altres plataformes que 
estiguin lleugerament elevades, a manera d’escenari natural, i que garanteixin una 
distància suficient entre els artistes i el públic, així com bona visibilitat i bona acústica. 
Els temes seran breus per tal que el públic en pugui gaudir mentre passeja, i es 
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programaran espais de descans entremig per evitar les aglomeracions. S’informarà de 
l’activitat, però no de la ubicació, amb vista a evitar l’efecte crida. 
 
També tiraran endavant projectes d’activitats de dinamització, bàsicament de caire 
infantil i familiar. Es faran en cinc ubicacions del districte, per les deu activitats que 
pertoca a cada districte, i en recintes tancats, d’uns 110x10 metres, amb aforament 
controlat i amb cita prèvia. Aquestes activitats es duran a terme entre el 27 de 
novembre i el 5 de gener. Com el projecte que ha explicat anteriorment, es tracta d’un 
projecte de ciutat, per a tots els districtes, liderat també per la Direcció de Comerç de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Pel que fa al suport al Districte de Gràcia pròpiament dit, les activitats seran 
organitzades per les associacions de comerciants. El districte donarà suport a totes 
aquelles activitats organitzades per les associacions de comerciants que puguin fer-se 
d’acord amb les mesures de seguretat del PROCICAT. 
 
Acaba la intervenció explicant que l’única diferència amb els altres anys, evidentment, 
és la pandèmia i l’impediment de tirar endavant segons quines activitats o projectes. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Celebra que estigui previst fer totes aquestes 
activitats. Respecte a l’enllumenat, no sap si a causa de les restriccions que vindran a 
partir d’ara els comerciants podran pagar aquest 25% del cost restant. 
 
 
D.4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs 
 
D.4.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada al Consell Plenari del 
Districte de Gràcia del passat 7 de juliol del 2020 amb el contingut següent: 
 
“Que el govern del Districte de Gràcia acordi impulsar les mesures necessàries per tal 
d’ampliar significativament l’espai disponible per al vianant i a introduir canvis reals en 
el model de convivència i distribució de l’espai públic del districte en favor de la qualitat 
de vida dels seus veïns i veïnes i, per tant, a elaborar i posar en marxa un pla sobre 
l’espai públic del districte, que inclogui les mesures següents: 

1. Que els carrers del districte amb una secció inferior als 12 metres passin a ser 
de prioritat vianant, sens detriment de l’accés dels veïns i les veïnes en vehicle 
a casa seva (entrada a garatges particulars i accés a l’estacionament de zona 
verda o blava). Que s’habilitin els senyals necessaris per a aquesta actuació 
(que no implica cap modificació ni obra al carrer) i que s’instal·lin els elements 
de reducció de la velocitat que facin efectiva la prioritat vianant. 

2. Baixar de totes les voreres d’igual o més de 3 metres, en carrers de secció 
igual o superior a 15 metres (a excepció de les seccions de rambla), tots els 
elements que l’ocupen (com motos, bicicletes, terrasses, etc.) i que s’ubiquin 
ocupant un carril de la calçada. D’aquesta manera, s’alliberarà realment el 
100% de l’espai de la vorera per al pas del vianant. Per poder garantir la 
disponibilitat d’aquest espai es poden ubicar els contenidors al principi del 
carrer en el sentit de la marxa, garantint en tot moment una bona visibilitat per 
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als vianants i per als vehicles. En tot cas, cal aplicar les mesures necessàries 
per fer complir amb la normativa d’aparcaments de motocicletes en vorera de 
l’Ajuntament de Barcelona.  

3. Estudiar i modificar la ubicació i la freqüència dels semàfors del districte per 
afavorir el pas dels vianants amb seguretat, tenint especial cura perquè els 
creuaments deixin de ser una barrera per als vianants i permetin passar amb 
fluïdesa, com ara a l’avinguda de Vallcarca. 

4. Compartir el debat i l’impuls d’aquestes mesures a la Comissió de Mobilitat i 
Urbanisme del Districte de Gràcia, amb la participació d’entitats veïnals, de 
comerciants, mediambientals i els grups municipals amb representació al 
districte, i valorar el resultat de les mesures per si han d’esdevenir definitives.” 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el seguiment de la proposició i dona la 
paraula a la senyora Hiraldo. 
 
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Diu que cal introduir canvis reals en el model de 
convivència i distribució de l’espai públic del districte en favor de la qualitat de vida 
dels seus veïns i veïnes. Assegura que el moment actual és una oportunitat sense 
precedents, i que la ciutadania reclama, de redistribuir aquesta ocupació de l’espai a 
favor del vianant. Proposaven quatre punts. 
 
En primer lloc, que els carrers del districte amb una secció inferior a 12 metres passin 
a ser de prioritat vianant, sens detriment de l’accés dels veïns i les veïnes en vehicle a 
casa seva; que s’habilitin els senyals necessaris per aquesta actuació i que s’instal·lin 
els elements de reducció de la velocitat que facin efectiva la prioritat vianant. 
 
El segon punt era baixar de totes les voreres d’igual o més de 3 metres, en carrers de 
secció igual o superior a 15 metres, tots els elements que l’ocupen (com motos, 
bicicletes, terrasses, etc.), i que s’ubiquin ocupant un carril de la calçada. Recorda que 
cal aplicar les mesures necessàries per fer complir la normativa d’aparcaments de 
motocicletes en vorera de l’Ajuntament de Barcelona, ja que, tot i que s’està 
implementant el pla, moltes vegades no acaba de ser efectiu. 
 
El tercer punt era estudiar i modificar la ubicació i la freqüència dels semàfors del 
districte per afavorir el pas dels vianants amb seguretat. 
 
Finalment, el quart punt era compartir el debat i l’impuls d’aquestes mesures a la 
Comissió de Mobilitat i Urbanisme del Districte de Gràcia. 
 
Afirma que han vist, en aquest sentit, poques actuacions, per no dir cap. Ara tenen una 
nova oportunitat, i esperen ser convocats ben aviat a la Comissió de Mobilitat i 
Urbanisme per debatre totes aquestes mesures i d’altres que puguin sorgir. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Vol recordar que aquesta proposició es va aprovar al 
plenari anterior, cosa que comenta perquè hi ha algunes demandes que era evident 
que en tres mesos no es podrien fer avançar. Creu recordar que ja els ho va explicar 
aleshores. 
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Pel que fa a les mesures del punt 1, explica que aquests dies estan implementant el 
programa Itineraris segurs per als vianants, que respon bastant a les característiques 
dels carrers del districte que anomenen a la proposició. S’està fent al carrer Verdi, 
entre Travessera de Dalt i el carrer Sant Salvador; al carrer de les Carolines i al carrer 
Santa Àgata, entre d’altres. Aquests carrers estan configurats amb voreres on 
s’instal·la una senyalització horitzontal i vertical que indica una limitació de velocitat a 
10 quilòmetres per hora, una prioritat per a vianants i una prohibició de circulació a 
vehicles que no vagin a un pàrquing, a serveis o que no siguin bicicletes. La mesura 
també s’està implantant en altres espais de la ciutat, en carrers de característiques 
similars. És evident que no ho estan fent a tots els carrers, ja que s’ha d’anar fent 
progressivament i observant com funciona als llocs on ja està implementat. 
 
Respecte al segon punt, explica que ja ho ha manifestat abans al Grup municipal de 
Barcelona pel Canvi, que convocaran la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat per tractar 
aquests temes al mes de novembre. Tot i així, vol comentar que el Pla de motos també 
actua sobre voreres de 3 metres o més, però la normativa sí que permet que les 
motocicletes estacionin en aquests llocs, en determinades condicions. Per tant, 
aquests vehicles es poden retirar, sempre que incompleixin aquesta normativa. 
 
Acaba la intervenció afirmant que encara estan treballant algun punt dels que demana 
aquesta proposició. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo. 
 
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Assenyala que són conscients que només han passat 
tres mesos i que es troben en plena emergència sanitària i tot el que se’n deriva, i que 
per això cal celeritat. 
 
 
D.4.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Que el govern del districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment 
a la proposició aprovada en la sessió del Consell Plenari de 7 de juliol de 2020, amb el 
contingut següent: 
 
“El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 

- Reprendre a partir de setembre la formació en Tecnologies de la Informació i 
Comunicació que tot just havia començat al mes de març i es va interrompre 
amb la crisi sanitària. Aquesta formació és imprescindible per reduir l’escletxa 
digital i augmentar les competències en la utilització dels dispositius mòbils i 
tauletes per poder-se comunicar i fer tràmits (compres, trucades, tramitacions 
diverses). També per ajudar a identificar els canals oficials de comunicació i les 
notícies falses. 
 

- Començar al mes de setembre el Taller de les Emocions realitzat als espais de 
gent gran en conveni amb la Creu Roja amb l’objectiu de disposar d’un espai 
per identificar, gestionar i expressar les emocions sorgides durant el 
confinament i la pandèmia. 
 

- Fer la màxima difusió de les dates i les condicions d’obertura de casals i espais 
de gent gran, així com de totes les activitats que s’hi podran realitzar. La difusió 
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haurà de ser àmplia i arribar als centres de salut, als casals i les residències de 
la gent gran, als mercats municipals i a la Xarxa Radars. 
 

- Estudiar la possibilitat de realitzar activitats en espais a l’aire lliure a tots els 
barris del districte per facilitar-ne l’accés, parcs i altres equipaments, atès que 
potser s’haurà de reduir l’aforament als casals de gent gran per prevenir futurs 
contagis. 
 

- Tenir establerts i preparats tots els protocols d’actuació en tots els àmbits per 
prevenir futurs rebrots.” 
 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el seguiment de la proposició, manifesta 
que hi ha una intervenció, que llegirà ell mateix, i dona la paraula a la senyora 
Manzano. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Assenyala que aquesta proposició es va fer al 
plenari del mes juliol i demana que el govern del districte els informi de les gestions 
que han fet sobre una sèrie d’activitats de formacions i informacions que es van 
demanar destinades a la gent gran per poder cobrir les necessitats de solitud patides 
durant l’estat d’alarma. A més a més, tenint en compte el risc que les pròximes 
setmanes es poden trobar en la mateixa situació, també demana que expliquin com ho 
solucionaran. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Saltor. 
 
Intervé la Sra. Saltor (PSC). Explica que, malauradament, el rebrot de la pandèmia 
que s’està patint ha fet que les autoritats sanitàries i les comissions de seguiment de la 
COVID-19 no hagin permès fer un calendari de la reobertura dels espais de gent gran 
fins al 19 d’octubre. Els casals de barri i els centres cívics ja han fet inscripcions i han 
iniciat les activitats proposades, tant de manera presencial com virtual o a l’aire lliure. 
 
Han pogut comprovar que la programació virtual no té, de moment, gaire èxit. S’han 
programat sessions on hi havia més de deu persones apuntades a les quals finalment 
no s’ha presentat ningú, però, tot i així, es manté com a eix prioritari. Cal treballar a 
fons en l’àmbit de les activitats virtuals per incentivar la participació, i, sobretot, 
avaluar-la. 
 
Tal com estava previst, s’han prioritzat quatre línies de programació d’activitats per a la 
gent gran: formació en noves tecnologies i ús de les xarxes socials, activitats físiques 
i/o de moviment, activitats de salut i suport emocional, i activitats generades per 
persones voluntàries. S’ha posat molt d’èmfasi a explicar totes les activitats que es 
poden fer i les que no es podrien fer, i també totes les mesures de seguretat que 
calen, com la mascareta, la limitació d’aforament, la distància de seguretat i la 
impossibilitat de compartir material. 
 
Comenta que s’han tornat a activar totes les xerrades de l’Aula d’Extensió 
Universitària, i es mostra satisfeta de poder dir que va tenir molt d’èxit la primera que 
es va fer el dia 9 d’octubre. 
 
Explica que des dels centres d’atenció primària i des dels programes de salut 
comunitària també s’estan organitzant caminades a les quals es pot apuntar tothom. 
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D’altra banda, informa que l’Institut Barcelona Esport ha endegat un projecte anomenat 
Activa’t als parcs i diu que al Districte de Gràcia ja s’estan fent activitats al parc del 
carrer Sant Salvador cada dimarts i cada dijous; són activitats de motricitat i memòria, i 
taitxí. 
 
Finalment, manifesta que esperen que la pandèmia progressi bé i que el dia 19 
d’aquest d’octubre tots els espais específics de gent gran puguin dur a terme les 
activitats que s’estan programant. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Passa a llegir la intervenció de la senyora Gloria 
García de la Casa: 
 
“Sol·licito la gestió de l’accés a equipaments municipals, en concret, a l’ús de les 
places del poliesportiu Perill per fer activitats aquàtiques, ioga, taitxí, estiraments o 
altres activitats per a gent gran, atesa la suspensió d’activitats del centre de dia i el 
casal de gent gran de Gràcia. Demano que es gestioni l’accés a activitats públiques 
d’integració sociocultural, històriques, d’escriptura creativa, dibuix, pintura, ús 
d’internet, xarxes des del mòbil i tauletes i arts escèniques, com teatre i cant, música, 
sortides turístiques breus, de lleure, culturals, històriques, passejades de coneixement 
per la ciutat, etc. 
 
Cal que els centres cívics ho tinguin en compte en les seves programacions, de 
manera que es pugui suplir mínimament l’accés de persones que no podran fer servir 
els centres de dia.” 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Manzano. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Agraeix que s’hagin posat a treballar en aquest 
aspecte. Ara bé, un aspecte que demanaven era la informació per als grups municipals 
de totes aquestes activitats, i això no s’ha produït, ja que la senyora García no ha 
sabut que s’estan fent totes aquestes activitats arreu del districte.  
 
Conclou que estenen la mà per col·laborar en qualsevol activitat. D’aquí que demani 
aquesta informació. 
 
Intervé la Sra. Saltor (PSC). Explica que està d’acord amb la senyora Manzano que 
cal fer difusió d’aquestes activitats. És veritat que la situació no és la que s’esperava; 
prova d’això és que hi ha un acte per al dia 19, quan creien que es podrien obrir els 
espais per a la gent gran, però s’ho estan prenent amb molta prudència perquè la 
situació és complicada. Dona la raó a la senyora Manzano en el sentit que les coses 
s’han de comunicar millor. 
 
També explica que, en el cas específic de què parla la senyora García, es tracta d’un 
centre de dia que pertany a la Generalitat, i potser no hi ha tanta informació com hi pot 
haver en el cas dels casals del districte. 
 
 
D.4.3 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

 
Atès que en el passat Consell Plenari del 7 de juliol de 2020 el govern va 
acceptar el prec següent del nostre grup municipal: 
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“1. Que l’Ajuntament col·loqui un element de reducció de velocitat a l’STOP de 
cantonada c/ Verdi amb c/ Maignon, amb l’objectiu d’evitar accidents i pacificar 
una zona amb un tràfic important de vianants. 
 
2. Que l’Ajuntament també col·loqui un mirall per tal que els vehicles que surten 
de Maignon tinguin visibilitat dels que baixen per Verdi.” 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el seguiment de la proposició i dona la 
paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). El senyor Daura indica que al plenari del mes de 
juliol el govern va acceptar un prec en el qual el seu grup demanava instal·lar elements 
de reducció de velocitat a la cantonada del carrer Verdi amb el carrer Maignon, amb 
l’objectiu d’intentar evitar accidents i pacificar una zona on hi ha molts vianants, tenint 
en compte que hi ha el mercat de Lesseps a prop i que molta gent gran passa per 
aquesta zona. També van demanar que es col·loquessin uns miralls perquè els 
vehicles que surten del carrer Maignon cap al carrer Menéndez Pelayo tinguessin una 
bona visibilitat dels vehicles que baixaven pel carrer Verdi. 
 
Com que, de moment, no han vist cap tipus de modificació en l’espai públic que els 
pugui fer pensar que s’hagin dut a terme algunes d’aquestes actuacions, els agradaria 
saber en quin punt es troba l’acceptació d’aquest prec i quan es té previst fer aquests 
canvis. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Recorda que, a l’hora d’acceptar aquest prec, va 
manifestar que actuarien en aquesta cantonada i va explicar que l’element de reducció 
de la velocitat se’ls desaconsellava tècnicament, però sí que veien possible instal·lar-hi 
el mirall. 
 
Assegura que ho han estudiat més detingudament i els han comunicat que el mirall 
tampoc no es considera una bona solució. Ara bé, ha fet els deures i no ve amb les 
mans buides, perquè estan treballant en dues actuacions concretes per poder millorar 
la seguretat d’aquella cantonada. 
 
La primera és pintar un aparcament de motocicletes abans del pas de vianants, enlloc 
de la plaça d’àrea verda que hi ha actualment, perquè això permetrà millorar la 
visibilitat i la seguretat. 
 
També explica que s’ha observat que el gual del carrer Maignon, un cop se surt dels 
jardins Menéndez Pelayo, està situat excessivament a la banda de muntanya, de 
manera que dificulta la visibilitat als vehicles per veure si baixen cotxes pel carrer 
Verdi. 
 
Ambdues solucions han estat contrastades amb el Departament de Mobilitat de la 
ciutat i ja s’han donat les ordres corresponents perquè ambdues qüestions es posin en 
marxa. Com que donar les ordres i veure’n els resultats no necessàriament és el 
mateix, afirma que personalment farà el seguiment de com va evolucionant la 
implantació d’aquestes solucions. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 
 
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Explica que el seu grup s’atendrà al que considerin 
els tècnics, com no pot ser d’una altra manera. El que és important és que sigui una 
zona més segura, de manera que si es considera que aquestes són accions que 
poden reduir o evitar algun tipus d’accident i millorar la zona, hi donaran suport. 
Finalment, demana que se’ls notifiqui qualsevol modificació. 
 
 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
E.1 Declaració Institucional de suport al comerç de proximitat 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la part dispositiva de la declaració 
institucional que han signat tots els grups municipals: 
 
“Primer. Refermar una vegada més el seu compromís amb el comerç de proximitat de 
Gràcia, impulsant al mateix temps el paper de les associacions de comerciants del 
nostre districte. 
 
Segon. Promoure accions per posar de manifest els beneficis del comerç de 
proximitat, preservant l’important valor que representa el teixit comercial de proximitat 
al nostre districte, tant pel que fa a la seva vessant econòmica com a la social. 
 
Tercer. Promoure a nivell de difusió, de finançament o dels requeriments necessaris 
les dues plataformes digitals aparegudes al districte per reforçar i potenciar el comerç 
gracienc: A Gràcia ho trobes i Gràcia comerç, i que permeti arribar al consumidor final 
mitjançant un model logístic no contaminant i econòmic. 
 
Quart. Promoure polítiques que fomentin l'obertura de locals de comerç de proximitat, 
creant l’entorn adequat per part de l’Administració, ja sigui en matèria fiscal, educativa, 
normativa, econòmica o d’infraestructura, sense oblidar els altres requeriments de 
l'entorn.” 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Un cop donada lectura a la part dispositiva de la 
Declaració institucional, dona per acabat el plenari i els emplaça a tornar-se a reunir la 
tercera setmana de desembre. 
 
Voldria que, abans de la sessió, s’hagués abatut la pandèmia i totes les seves 
conseqüències, que tots els malalts s’haguessin recuperat i que els aspectes negatius 
derivats de la crisi econòmica haguessin disminuït amb tot allò que siguin capaços de 
fer tots plegats per sortir d’aquesta situació tan complicada. 
 
També desitja que els presos siguin lliures i que totes aquelles qüestions que afecten 
l’economia, la societat i la sanitat estiguin ben encaminades. Desitja que el 2021 sigui 
una mica millor. Tot i que ja sap que potser s’avança una mica massa, francament, li 
sembla que tots tenen les mateixes ganes que l’any 2020 s’acabi.  
 
Finalment, clou la sessió desitjant que al pròxim plenari tots els consellers i conselleres 
es puguin veure en directe. 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 61 / 61 

 

 
No havent-hi més assumptes per tractar, el president dona per acabada la sessió 
ordinària del Plenari del Consell de Districte de Gràcia a les 21.14 hores. 
 

 

El president,                                                                                 El secretari del Consell, 

 

 

 

Ferran Mascarell i Canalda                                                             Rufino García Pérez 

 
 
 


