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ACTA DEL PLENARI Núm. 9 

 

CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

2 de desembre de 2020 

 

El senyor president obre la sessió, que es desenvolupa a la Sala d’actes de la Seu del Districte 

de Gràcia i per videoconferència.  

 

Indica que els portaveus dels consellers són a la sala presencialment, mentre que els altres hi 

són a través de la xarxa. 

 

 

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 

 

Es dona per informat. 

 

B.2. Cartipàs. 

 

B.2.1 Comiat dels consellers sortints. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). En primer lloc, mostra el seu agraïment per la feina feta 

als tres consellers de Junts per Catalunya que avui deixen la seva feina, i, d’altra banda, per la 

promesa dels tres consellers que els substituiran. 

 

Intervé el secretari del Consell. Indica que es dona compte al Consell Plenari del Decret 

d’alcaldia de 19 de novembre de 2020, de cessament de la senyora Sílvia Mayor Gutiérrez, el 

senyor Xavier Farrés Torrecabota i la senyora Silvia Manzano com a regidors del Districte de 

Gràcia. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president expressa el seu agraïment més sincer 

per la feina feta com a president del consell i com a persona vinculada al grup de Junts per 

Catalunya. Creu que pot dir, des de la màxima convicció, que han fet una feina magnífica, la 

qual parteix de la seva estimació i del seu compromís amb Gràcia, amb voluntat de lluita. 

Afegeix que han construït una bona amistat que es mantindrà més enllà de les vicissituds que 

s’estan produint. 
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Tot seguit, cedeix la paraula als consellers sortints. 

Intervé el Sr. Farrés (JxCat). En primer lloc, dona les gràcies al president, al regidor i a la resta 

de consellers. Creu que, malgrat les diferències ideològiques, han estat capaços de fer front als 

temps convulsos que estan vivint. També dona les gràcies als treballadors del districte i a les 

entitats i veïns que li han fet confiança. 

Finalment, vol reivindicar la llibertat de pensament, atès que assenyala que el seu cessament 

ha estat degut a les seves conviccions polítiques. Afirma que continuarà treballant pel districte, 

per Barcelona i pel país des d’on sempre ho ha fet, que és el Partit Demòcrata. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Manzano. 

 

Intervé la Sra. Manzano (JxCat). La senyora Manzano diu que li costa resumir els cinc anys i 

mig de participació en el consell del districte. En negatiu, en destaca els polítics que només 

treballen pels seus interessos; en positiu, la gent bonica que ha trobat en associacions, 

entitats, veïns i veïnes compromesos, l’equip tècnic i administratiu, i els membres de 

l’oposició, amb els quals ha pogut treballar i arribar a consensos.  

Assegura que continuarà treballant al Partit Demòcrata des de la seva vessant comercial en les 

iniciatives que sumen persones. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mayor. 

 

Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Es mostra sorpresa pel fet d’acabar aquesta etapa d’una manera 

tan abrupta, com a víctima d’una purga política.  

Vol manifestar l’agraïment immens a qui va fer possible que fos consellera municipal a mitjans 

de l’època de l’alcalde Trias. Diu que ha gaudit moltíssim d’una tasca que no esperava exercir i 

de la qual ha après molt.  

Assegura que servir la ciutadania compatibilitzant-ho amb la feina com a docent no ha estat 

fàcil, però ho ha fet tan bé com ha sabut i pogut. Demana disculpes als veïns per no haver 

pogut fer tot allò que esperaven. 

Finalment, dona les gràcies a tots els treballadors del districte per la seva dedicació al territori. 

Als consellers, els demana que continuïn sent dignes del càrrec, una feina feixuga però 

apassionant, i que continuïn servint els ciutadans des dels seus ideals, tal com ella mateixa ha 

fet. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Agraeix les intervencions i dona la paraula als consellers. 

 

Intervé el Sr. Farriol (BC). En primer lloc, reitera el reconeixement que ja els han fet des del 

grup de Barcelona en Comú en públic, en privat, de manera col·lectiva i de manera individual. 

Els agraeix la feina que han fet per arribar a acords, i afegeix que, trobats des de punts de vista 

diferents, els acords potser encara tenen més valor. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo. 

  

Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Explica que, igual que el senyor Farriol, ja han expressat el seu 

suport i el seu agraïment als consellers que deixen el càrrec. A banda de les discrepàncies que 

hagin pogut tenir, creu que han fet una oposició neta, que han estat transparents i s’han 

arribat a acords. Dona les gràcies per la convicció política i ideològica que han mostrat fins al 

darrer moment. Per acabar, diu que espera retrobar-los als carrers, a les places, als mercats o a 

la muntanya. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Reitera l’agraïment per la feina que han fet fins ara. Diu que a la 

política no s’hi va per fer amics, però que a vegades se n’hi troben. Valora també que tots tres 

hagin sabut separar els temes ideològics dels personals. Espera retrobar-los com a veïns i com 

a ciutadans que són tots. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa al secretari que tot seguit se saltaran el protocol i 

demanarà que intervingui la consellera Carme Lleó, que prometrà el càrrec en breus moments. 

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). Agraeix la immensa feina que han fet els consellers que deixen el 

càrrec durant aquests anys. Explica que amb la Sílvia Mayor hi va militar a les JNC, igual que 

amb les filles de la Sílvia Manzano, i que amb en Xavier Farrés s’han trobat sovint al districte. 

Diu que, malgrat les discrepàncies polítiques, que s’han fet evidents durant els darrers dies, 

agraeix enormement la feina que han fet i els assegura que tenen una mà estesa en els tres 

consellers que avui prometran el càrrec per continuar treballant per al districte. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Vol començar la intervenció donant les gràcies pel treball conjunt i la 

consecució d’acords, malgrat les diferències d’opinió. Considera que moltes vegades han 

demostrat que, quan es desen les banderes en un calaix, poden avançar i fer coses junts. Els 

agraeix l’ajuda i se n’acomiada fins ben aviat. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). El senyor Daura agraeix la feina que han fet els consellers que 

deixen el càrrec. Explica que els coneix prou bé des de fa anys, i que han compartit moltes 

lluites. Està convençut que es continuaran veient al mercat. Els agraeix la coherència i la 

defensa de les idees. Finalment, els desitja tota la sort en els àmbits professional i personal. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president s’acomiada dels tres consellers 

sortints fins a una propera ocasió que espera que sigui ben aviat. Els desitja molta sort, bona 

política, i es mostra convençut que, en l’àmbit de la bona política, es continuaran trobant. 
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Tot seguit informa que el secretari procedirà a la lectura del Decret de nomenament de les tres 

persones que entren avui.  

 

Intervé el secretari del Consell. Indica que es dona compte al Consell Plenari del Decret 

d’alcaldia de 19 de novembre de 2020, que nomena consellers la senyora Berta Carnicer Martí, 

el senyor Jordi Folch Romaní i la senyora Carme Lleó Ribal com a regidors del Districte de 

Gràcia. 

Assenyala que a continuació procediran a la lectura de la fórmula establerta per a la presa de 

possessió del càrrec. Informa que els formularà una pregunta única i ells l’hauran de 

respondre: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de conseller o consellera del Districte de Gràcia amb lleialtat al rei, i 

respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Carta Municipal 

de Barcelona?” 

Intervé la Sra. Carnicer (JxCat). Respon que ho accepta per imperatiu legal. 

 

Intervé el Sr. Folch (JxCat). Respon que ho promet per imperatiu legal. 

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). Respon que ho promet per imperatiu legal. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president els dona la benvinguda a tots tres. 

Explica que la senyora Lleó és gracienca de soca-rel i professional de la Creu Roja, i creu que 

podrà fer una magnífica feina. Del senyor Folch en diu que és ravalenc de naixement, gracienc 

d’adopció de fa molts anys, quarta generació al capdavant d’una empresa familiar, vinculat a 

diferents associacions, com els Lluïsos de Gràcia; està segur que podrà aportar moltes coses. 

Finalment, assenyala que la senyora Berta Carnicer també és gracienca de naixement, 

professional del turisme i vinculada al món de la música i les escoles de música del districte, i 

afegeix que segur que farà una notable aportació. 

 

Indica que tots tres, com tots els presents, tenen voluntat de millora per fer de Gràcia i de 

Barcelona un espai de convivència més just, més pròsper, més democràtic i al servei del 

benestar de les persones. Es mostra convençut que faran una magnífica aportació i els reitera 

el seu agraïment, com també a totes les persones que els acolliran. Els desitja molt bona feina i 

molt bones aportacions. 

 

B.3. Mesures de Govern. 

B.3.1. Mesura de Govern LGTBI. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president informa que hi ha una mesura de 

Govern vinculada amb l’àmbit LGTBI. Dona la paraula al senyor Quadura. 
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Intervé el Sr. Quadura (BC). Afirma que des del Govern del districte sempre han defensat la 

importància de la diversitat, i per això presenten aquesta mesura de govern, el Pla LGTBI de 

Gràcia, amb la voluntat de defensar la diversitat afectiva, sexual i de gènere, i amb objectius 

concrets a mitjà termini, que inclouen assegurar la no-discriminació a la institució, visibilitzar 

els problemes i les discriminacions que pateix el col·lectiu, fomentar la prevenció i la detecció 

de la LGTBI-fòbia i impulsar la participació ciutadana i el treball amb les entitats de Gràcia. 

Informa que el pla compta amb 20 accions concretes distribuïdes en vuit eixos principals: 

institució, participació, visibilitat i cultura, esports, salut, educació i joventut, gent gran i 

comerç. El desplegament es farà durant els anys 2021 i 2022, i es faran informes sobre l’estat 

del desplegament a la meitat i al final del pla. 

Finalment, dona les gràcies a Esquerra Republicana i a Ciutadans, com també a totes les 

entitats que hi han participat proposant-hi esmenes, i fa un agraïment especial a l’Observatori 

contra l’Homofòbia per la col·laboració i l’ajuda en la creació d’aquest pla. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Considera que aquesta és una mesura amb uns objectius clars, 

però indica que caldrà treballar molt en la concreció en les accions. Admet que en aquesta 

mesura hi ha un excés d’ideologia important, quelcom que des del seu punt de vista no hauria 

de ser ideològic, perquè la lluita contra qualsevol discriminació no hauria de ser cap bandera 

de dretes ni d’esquerres, sinó una bandera en defensa de la dignitat humana. 

 

Exposa que en la Barcelona del segle XXI, tal com s’especifica en aquesta mesura, hi ha un 4% 

de casos de LGTBI-fòbia, una xifra que cal reduir a zero. Assegura que cal treballar en els punts 

on es detectin els casos específics. 

 

D’aquesta mesura, el que no els agrada és el que aporta en l’àmbit del comerç, perquè els 

comerços el que esperen són ajudes per no tancar, no pas ser estigmatitzats en cap sentit. En 

canvi, el que els agrada la qüestió de la lluita contra l’assetjament escolar. Estan d’acord que és 

un problema transversal molt greu, i es comprometen a donar suport, a ajudar i a aportar 

proposicions que afavoreixin la lluita contra aquest assetjament. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.  

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Assenyala que aquest mes fa 42 anys que es va despenalitzar 

l’homosexualitat a Espanya, el desembre del 1978. Li sembla mentida que tants anys després 

s’hagin de presentar mesures d’aquest tipus en un districte com Gràcia. 

Informa que faran costat a la mesura perquè creuen que és necessària i que pot ajudar a 

normalitzar el que ja hauria de ser normal des de fa molt de temps. Agraeix també els canvis 

semàntics que s’han fet en alguns punts, cosa que ha facilitat el seu suport a la mesura. 

Destaca que també els agrada un aspecte com l’Octubre Trans, que fa referència a un tema 

important que properament es debatrà al Congrés. Considera que el col·lectiu trans és un 
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col·lectiu que el Partit Socialista sempre té molt marginat, tenint en compte, a més, que és un 

dels que més està patint, ja que el 86% de les persones trans estan a l’atur, el 52% han patit 

maltractaments, i Espanya és el segon país de la Unió Europea on hi ha més assassinats de 

persones trans. Per tant, troba positiu el fet de donar-los visibilitat amb iniciatives com 

aquesta. 

Reitera que faran suport a la mesura i diu que mantenen la mà estesa per treballar en aquest 

sentit. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Lleó. 

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). Entén que aquesta és una bona mesura. Agraeix la presentació de 

la mesura i que hagi sortit del Govern de Gràcia fer-la. Assenyala que el lideratge ha de ser de 

Barcelona, i, concretament, del Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere, ja que la 

major part dels serveis són de la ciutat. 

 

Pel que fa a aspectes concrets, indica que el seu grup va demanar que es pogués crear una 

antena de l’oficina a Gràcia. Així mateix, creuen que la resta d’accions haurien de pivotar al 

voltant del fet que es facin al districte. 

 

Fa avinent que en la mesura s’esmenta la necessitat que els centres cívics puguin oferir més 

programació relacionada amb l’àmbit LGTBI. Pel que fa a les biblioteques, creuen que, a part 

del fons documental, s’hi podria incidir amb altres activitats, com ara el Contacontes, que es 

duu a terme en totes les biblioteques del districte. 

 

Així mateix, els agradaria saber quines entitats pensa el conseller que formarien part de la 

taula que es vol crear, atès que històricament la taula de drets civils no s’ha convocat per 

manca d’entitats que treballin en clau de districte. 

 

Li sembla bé dedicar un dia de visibilitat LGTBI a l’esport i també dins el col·lectiu de la gent 

gran. 

 

I, finalment, respecte a la detecció de malalties de transmissió sexual, creuen que és bàsic que 

es faci difusió del retroviral preexpositiu, que permet evitar el contagi VIH, una campanya que 

duen a terme ciutats com Nova York o París però amb la qual no està d’acord l’alcaldessa de 

Barcelona. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Roma. 

 

Intervé el Sr. Roma (ERC). Informa que hi votaran a favor. Considera que cal treballar sempre 

per la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. És una ideologia que s’ha de demostrar aplicant-

la amb accions concretes. 
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Assegura que s’han mirat la mesura amb molt de detall, per la qual cosa hi han aportat 

nombroses esmenes. Agraeix l’acceptació de bona part d’aquestes esmenes per part del 

Govern i reitera el seu vot favorable a la mesura. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura. 

 

Intervé el Sr. Quadura (BC). Dona les gràcies a tothom pels comentaris. 

Només vol afegir una informació respecte a un comentari del senyor Daura, quan ha dit que 

només el 4% de les discriminacions eren amb motiu de LGTBI-fòbia. Diu que això no és cert, i 

afegeix que aquest és el segon motiu de les discriminacions que hi ha a Barcelona, en un 

percentatge del 26%. Troba que és prou greu i prou important perquè el pla es desenvolupi. 

Pel que fa a la taula, indica que serà oberta, no només d’entitats, i que hi participaran entitats 

com els Castellers de la Vila de Gràcia o la Fundació de la Festa Major, però també veïns i 

veïnes que vulguin treballar aquesta qüestió de manera oberta i transversal. 

Reitera el seu agraïment pels comentaris positius. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Especifica que es basa en el que diu la mesura, que és que, de 

les incidències detectades per l’Observatori contra l’Homofòbia a Barcelona, un 4% van tenir 

lloc al Districte de Gràcia. 

 

B.4. Informes. 

 

B.4.1. Informe del regidor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor regidor. 

 

Intervé el Sr. Badia (regidor). Saluda el president i els consellers i conselleres, i diu que vol fer 

una petita referència als consellers sortints. Dona les gràcies a la Sílvia Mayor, la Sílvia 

Manzano i el Xavier Ferrer per allò que ha comentat tothom: el to, les formes, la capacitat 

d’entesa, la crítica constructiva. Creu que una de les virtuts que tenen en la política de 

proximitat és la recerca de l’acord i la incorporació de tots els punts de vista. 

 

En aquest sentit, diu que avui és un dia trist bàsicament perquè la política de proximitat no 

s’ha imposat, sinó que ho ha fet la política dels partits, que a vegades porta a situacions 

incòmodes d’explicar. Afegeix que hi ha tot de realitats que volen tenir presents, per la qual 

cosa també obren la porta als nous consellers i envien una abraçada als consellers sortints. 
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Aprofita aquesta intervenció per enviar una abraçada a familiars i amics de la Maria Salvo, que 

va morir a l’edat de cent anys, una activista antifranquista referent de les dones del 36, 

presidenta de l’Associació Catalana de Presos Polítics del Franquisme. 

 

Tot seguit, comenta en quin moment es troba la pandèmia. Assegura que des de l’últim plenari 

s’ha fet un esforç important i ja estan en una altra situació. Explica que és la tercera vegada 

que s’està dominant la corba de contagis –cosa que es va fer ja al març i a principi de l’estiu– i 

es mostra optimista. Això fa que es pugui començar a donar resposta a altres necessitats, a 

banda de les sanitàries, més de caire socioeconòmic. Afirma que aquest és un compromís 

col·lectiu i dona les gràcies als veïns en aquest sentit. 

 

També és optimista a causa de les notícies que arriben dels laboratoris, que diuen que el 2021 

serà millor que el 2020. Explica que, alhora, estan més preparats perquè han après molt des de 

l’inici de la pandèmia. Comenta que a Gràcia hi ha tres espais per poder fer la campanya de la 

grip, dos espais per poder fer proves PCR i d’antígens, i que busquen llocs per fer cribratges. 

 

D’altra banda, s’han adaptat els entorns escolars perquè siguin entorns més segurs, s’han 

potenciat iniciatives comunitàries i de suport mutu, i tot plegat fa que les situacions crítiques 

es puguin afrontar amb més seguretat. Per aquest motiu vol donar les gràcies no solament als 

treballadors del districte i de l’Ajuntament, sinó també de la Generalitat, que han permès fer 

aquest salt qualitatiu. Pel que fa als serveis socials, explica que des del 16 de març fins al 20 de 

novembre s’han atès 36.000 persones. 

 

Demana que, de cara a la campanya de Nadal, la ciutadania se centri en els productes de 

proximitat i en les botigues de tota la vida, perquè això contribueix a millorar l’economia dels 

barris. 

 

Indica que també s’ha donat suport a les terrasses. A Gràcia hi ha realitats molt diverses en 

aquest sentit, però han treballat per donar ajudes i adaptar l’espai públic, que ja té molts usos, 

a la creació de terrasses. També han fomentat projectes com el de “Casals comunitaris”, per 

anar mantenint vives les xarxes que tan bon servei han donat, o “Obrim els carrers”, una 

proposta que és punt de trobada entre les necessitats comercials, veïnals i d’espais. 

 

Finalment, comenta que a través de la Fundació Salut i Comunitat tenen una residència on 

atendre persones sense llar. Recorda que no volen deixar ningú enrere i que el seu projecte de 

ciutat és un projecte carregat de valors, principis i ètica. 

 

D’altra banda, vol fer retorn del que són preus públics i privats, una informació pública i que es 

pot consultar, de manera que no s’hi estendrà. Diu que es mantenen la majoria de preus, tant 

de l’àmbit públic com de l’àmbit privat, i es proposen bonificacions en les tarifes dels cursos de 

formació en línia, que a partir d’ara tindran molt de protagonisme.  
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També destaca la posada en marxa de l’etapa escolar, que era una de les incerteses més grans 

que es tenien a l’estiu. Es mostra satisfet que s’hagi pogut tenir presencialitat i que s’hagin 

pogut ampliar els entorns escolars segurs a molts centres. Són conscients que cal seguir 

aconseguint finançament per dur a terme més millores, que tenen, a més, repercussions 

positives en molts àmbits. 

 

Així mateix, considera que l’MPGM de Gràcia és una eina molt important que pot tenir més 

impacte de l’esperat. Anima tots els grups a participar-hi i es posa a disposició seva per 

començar a aclarir dubtes que hi pugui haver en aquest sentit. Diu que és important aixecar la 

suspensió de llicències, cosa que volen encarar a principi del 2021, i cal començar a treballar 

ben aviat. 

 

Destaca que la crisi ha agreujat la situació de moltes famílies i han augmentat els 

desnonaments. En dos mesos n’han tingut 13, 9 dels quals s’han ajornat o s’han suspès, 2 han 

trobat solucions alternatives i 1 ha estat executat. Mostra preocupació per aquestes dades. Diu 

que calen eines com fer una promoció d’habitatge assequible o protegir els lloguers.  

 

Respecte a la campanya de Nadal, comenta que s’adaptarà en molts sentits. Explica que 

tindran el pessebre de Vallcarca a partir del 3 de desembre, la 5a Fira del Joc Creatiu a la plaça 

del Sol, la gimcana de les carteres reials, la campanya de recollida de joguines i el programa 

“Nadal al barri”. Insisteix en la importància del comerç de proximitat i en el consum 

responsable. 

 

Per acabar, recorda les medalles d’honor que es van lliurar l’1 de desembre al Josep Maria 

Contel; dona la benvinguda a la reactivació del Consell de Drets Civils de Barcelona, on es va 

presentar la mesura de govern que avui han comentat, i recorda la commemoració el Dia 

Internacional per a l’Eliminació de Violències envers les Dones del dia 25 de novembre. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Quant a la situació de la COVID-19, el senyor Daura diu que 

comparteix que es troben en una crisi econòmica i sanitària sense precedents i que serà 

imprescindible la política d’anticipació i aprendre dels errors que s’hagin pogut cometre en el 

passat, com també millorar la col·laboració entre les administracions per poder millorar la 

gestió en aquest sentit. 

 

Dona les gràcies a les entitats que han donat suport en la gestió de la crisi i mostra el seu 

suport explícit a comerciants i restauradors del districte, que han passat i passen per moments 

molt complicats. Comenta que es ve d’un pla de xoc de comerç molt estricte i que cal ser 

capaços d’anticipar-se a les situacions difícils futures. Assenyala que tenen terrasses obertes 

però arriba el fred viu, per la qual cosa cal buscar mecanismes per millorar aquesta situació. 

 

Respecte als preus, comparteixen la bonificació dels cursos en línia.  
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Respecte a les escoles, vol donar el seu suport a les escoles públiques, però cal no oblidar les 

concertades. 

 

Quant a l’MPGM de Gràcia, diu que ja hi haurà temps per parlar-ne. 

 

Pel que fa a habitatge, demana la col·laboració amb els sectors privats. A Gràcia hi ha molts 

pisos buits, privats, que es podrien posar en lloguer social. Reclama més accions en aquest 

sentit. 

 

Comparteixen que la campanya de Nadal és important, enguany més que mai. Caldrà veure, al 

gener, quina capacitat de resiliència haurà tingut el comerç durant les festes. 

 

També vol parlar d’algun tema que el regidor no ha tractat, com ara el del Casal Tres Lliris. És 

un tema recent i ben viu en el dia a dia del districte, i voldrien saber en quin estat es troba. 

 

Per acabar, se suma al reconeixement a la senyora Maria Salvo, una figura que creu que tots 

poden reivindicar, i a les medalles d’honor lliurades al senyor al Josep Maria Contel i a Salutem 

- Accions Comunitàries, a qui dona l’enhorabona per part del seu grup municipal.  

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la intervenció comentant que aquest és l’últim plenari d’un 

any realment estrany, com bé ha descrit el regidor. Assenyala que després de la crisi sanitària 

vindrà la crisi econòmica. Diu que cal començar a pensar en com ens en sortirem i que té 

bastants dubtes sobre la superació de la situació socioeconòmica. 

Explica que ha preparat la resposta al regidor d’una manera diferent. Comenta que després del 

darrer plenari va parlar amb un veí i va quedar bastant afectat. Li deia que els polítics venien al 

Consell Plenari a perdre el temps, i això el va sobtar molt. Li argumentava que feien propostes, 

feien preguntes, i que després ningú no tirava endavant les iniciatives. 

 

Com a exemple, parla de la proposta de Junts per Catalunya del darrer plenari sobre parcs 

inclusius, molt similar a una proposta que havia fet el senyor Bea tres mesos abans i que va 

rebre suport unànime de tots els grups, però diu que la de Junts per Catalunya no va ser 

acceptada. Es pregunta quina percepció es pot tenir d’aquests fets com a veí. 

 

En el mateix sentit, recorda una proposta de Ciutadans sobre la presència de porcs senglars al 

barri de Vallcarca, i lamenta que la situació hagi empitjorat amb el temps. Pel que fa a la 

processionària, també indica que des del Govern no es va tractar aquest tema amb la diligència 

que calia. 
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Comenta que avui votaran sobre la qüestió dels comerços emblemàtics, quan fa tres mesos, en 

fer la pregunta, no van rebre cap resposta. Per aquest motiu entén la preocupació i la 

percepció que li va fer notar aquell veí. 

 

Admet que es fan molts processos participatius, que surten per streaming, de tant en tant 

surten al diari quan s’aprova alguna cosa, però després no es tira endavant res del que 

s’aprova. Creu que tenen molt clar quin districte vol el Govern, de manera que fan oïdes 

sordes a tot el que no respon al seu projecte, sempre educadament, és clar. Desitja que l’any 

que ve les coses siguin diferents. 

 

Quant als desnonaments, es mostra d’acord amb la preocupació que ha mostrat el regidor. Li 

agradaria que es parlés més d’ocupacions, perquè són una preocupació per a molts veïns. Li 

retreu que s’hauria d’amoïnar per tots els veïns. Considera que cal parlar de molts més temes 

que preocupen la ciutadania. Entén que el Govern vol ser “molt social”, però han de tractar 

molts més temes que afecten diferents persones. 

 

Per acabar, vol parlar del Casal Tres Lliris, però ho farà en un altre moment perquè se li ha 

acabat el temps. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Lleó.  

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). En primer lloc, manifesta el seu sincer agraïment al Govern i als 

grups municipals per la benvinguda i la predisposició de col·laboració que ha rebut des del 

primer moment. Reconeix que els tres nous consellers s’incorporen en ple funcionament del 

consell i que això ha comportat molta feina. Dona les gràcies especialment a la Judith Calabria 

per la seva dedicació, i li vol fer saber que li “robaran” molt més temps. 

 

Així mateix, dona les gràcies un cop més als consellers sortints per la feina que han fet al 

districte i els ofereix la mà estesa dels nous consellers per treballar conjuntament pel bé del 

districte i la seva gent. 

 

Comenta que no farà rèplica a l’informe del regidor, sinó que vol explicar a tothom que 

l’escolti qui són i com volen fer la feina. 

 

Explica que Jordi Folch fa trenta anys que és veí de Gràcia i des dels 14 anys té vinculació amb 

les entitats i les associacions i del districte. Informa que el trobaran cada dilluns a la plaça de la 

Vila cantant per reivindicar la llibertat dels presos polítics que avui reivindiquen un cop més. 

 

La Berta Carnicer és la persona més jove del plenari. Remarca que, malgrat la seva joventut, ha 

adquirit diverses responsabilitats dins de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, té una 

trajectòria especialitzada en el món del turisme i és una gran coneixedora dels secrets de 

Gaudí. 
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En parlar d’ella mateixa, la senyora Lleó diu que assumeix la responsabilitat de ser la portaveu 

del grup municipal, cosa que fa amb molt d’orgull i respecte. Exposa que la seva vida 

professional ha estat vinculada al tercer sector, i al Districte de Gràcia ha assumit diferents 

responsabilitats a les Joventuts Nacionalistes de Catalunya. 

 

Assenyala que tots tres són plenament conscients que la situació és extremadament complexa, 

atès que la crisi social i econòmica provocada per la crisi sanitària no té precedents. Creu que 

la incertesa, el neguit i la por els han de fer conscients de la immensa responsabilitat que 

representa ser un servidor públic. Saben que cal fer realitat tots els mecanismes que siguin 

necessaris per donar un bri d’esperança als que ho estan passant més malament. 

 

Dins la seva feina a la Creu Roja, diu que el lema és “cada cop més a prop de les persones” i 

que en els moments actuals cobra més sentit que mai. Afegeix que, afortunadament, han estat 

testimonis de l’enorme solidaritat que ha sorgit al districte. Assegura que iniciatives com el 

Rebost Solidari, el jovent organitzat per ajudar els més grans, el suport al comerç del barri o la 

transformació de la cultura popular per donar una nota de color en aquests moments foscos 

són indicatius de la premissa que han de ser dignes de Gràcia i de la gent de Gràcia. 

 

Al marge de la ideologia política o el color dels partits, entén que tenen l’obligació d’arribar a 

consensos i treballar conjuntament per anar més enllà del que s’ha fet fins ara. Alerta que no 

seran una oposició complaent, cosa que està segura que els veïns ni esperen ni desitgen. 

Comenta que demanaran consensos, treball, presència al districte, compromís, i que en ells hi 

trobaran diàleg, suport en tot el que impliqui millores per al districte, compromís social, 

dedicació, il·lusió i l’esperança que en un futur pròxim la feina donarà fruits. 

 

D’altra banda, saben que aterren a mig mandat, amb una feina feta i un projecte començat, 

amb modificacions constants que no hi ha hagut més remei que tirar endavant per la situació 

actual, però creuen que hi ha projectes que cal garantir independentment de la pandèmia, 

com ara l’Institut Vallcarca, la reforma de Pi i Margall, els projectes per fer un barri pacificat i 

més amable, la reforma del Mercat de l’Abaceria, mesures concretes pels drets LGTBI i contra 

les violències masclistes, plans d’acció per a la promoció del comerç, l’augment d’habitatge 

social, espais per a les entitats, etc. 

 

Explica que faran seguiment dels projectes que hi ha establerts i n’exigiran la realització. Tenen 

davant dos anys i mig de feina i de millora col·lectiva, de projectes comuns i debat. Demanen 

als graciencs que els facin seguiment, que els exigeixin, que els interpel·lin, que els ajudin com 

fins ara, que no perdin l’esperança. 

 

Per acabar, comenta que allà on van diuen amb orgull que Gràcia és el millor districte de 

Barcelona, en les seves festes, en la seva història. Com a consellers municipals, se senten 

honrats de representar-los a tots i a totes. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo.  
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Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). En primer lloc, reivindica la llibertat dels presos polítics i el retorn 

lliure dels exiliats. Vol recordar Carme Forcadell i Dolors Bassa, perquè està a punt de sortir a la 

llum la resolució del Tribunal Suprem sobre el seu tercer grau i tot apunta que tornaran a la 

presó 24 hores al dia. Tornen a reivindicar que el conflicte polític s’ha de resoldre amb una llei 

d’amnistia i un referèndum d’autodeterminació, i no per la via judicial o policial. 

 

Manifesta que cal l’amnistia perquè no es tracta només de les persones empresonades, sinó 

del fet que les causes continuen obertes i impliquen més de 3.000 persones represaliades per 

l’Estat espanyol en la causa general contra l’independentisme. Demana amnistia i llibertat. 

 

D’altra banda, pel que fa a la pandèmia, tot i que les dades indiquen que les mesures 

funcionen i s’està reduint la incidència de la segona onada, ja que s’ha aconseguit tombar la 

corba de contagis, el virus continua circulant entre la població. Diu que no es poden permetre 

que el sistema de salut es col·lapsi. Reclama que no es relaxi ningú i que tothom respecti les 

mesures i actuï amb la corresponsabilitat demostrada les darreres setmanes. 

 

Explica que a Barcelona tot just han començat els cribratges massius entre la població de 18 a 

59 anys per detectar els casos asimptomàtics que puguin transmetre la malaltia. En aquest 

sentit, informa als veïns de la Salut que poden anar a la Sala Hipòstila del Recinte Modernista 

de Sant Pau fins al 15 de desembre per fer-se les proves diagnòstiques. 

 

Indica que fins aquest moment s’havia sentit parlar de la crisi sanitària i de la crisi social i 

econòmica que comporta, però alerta que cal tenir en compte la crisi emocional provocada per 

múltiples incerteses, per la qual cosa demana a tothom màxima responsabilitat ara que venen 

setmanes decisives en època nadalenca. 

 

En relació amb la congelació dels preus públics, creu que és una proposta conservadora i que 

s’haurien d’explorar vies per garantir els recursos per a les entitats gestores, i fer-ho garantint 

una tarifació al més social possible. 

 

Pel que fa a l’MPGM, comenta que han assistit a les sessions del procés participatiu sobre 

mobilitat i sostenibilitat, habitatge, activitat econòmica, patrimoni, etc., de manera que 

recullen la mà estesa i es mostra convençuda que entre tots treballaran per fer la millor Gràcia 

que sigui possible. 

 

Respecte a la campanya de Nadal, està d’acord que és vital per al comerç de proximitat i fa una 

crida a tots els veïns a no esperar fins a l’últim moment i a tenir en compte aquest sector per 

fer les seves compres, que en molts casos depèn d’aquesta campanya per sobreviure. En 

aquest mateix sentit, lamenta que les campanyes solidàries de Nadal només es duguin a terme 

en aquesta època, i mostra el desig que Nadal fos tot l’any. 
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A l’informe del regidor hi ha trobat a faltar un parell de temes que comentarà més endavant, 

perquè se li ha acabat el temps.  

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al regidor. 

Intervé el Sr. Badia (regidor). El senyor Badia explica que, en relació amb el Casal Tres Lliris, es 

van acumular denúncies per soroll per part dels veïns, com també una per COVID durant la 

Festa Major, i que aquestes denúncies han arribat a la fiscalia. Durant mesos van advertir que 

aquesta dinàmica no es podia produir i que no podien continuar actuant sense llicència 

d’activitat, i menys encara quan aquestes denúncies estaven agafant cos. 

Exhaurits tots els terminis, han dictat l’ordre de cessament d’activitat, però en aquest procés 

ells encara poden presentar una llicència d’ús. Esperen que entenguin que han de regularitzar 

l’activitat i al mateix temps han de complir tots els acords de convivència. 

Finalment, comenta al senyor Bea que cal fer polítiques d’habitatge perquè en un percentatge 

molt elevat de casos resoldran també el problema de les ocupacions, i que en aquest sentit 

potser tenen enfocaments una mica diferents. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Agafant el fil del que comentava el regidor, no creu que 

l’ocupació del Casal Tres Lliris en el seu dia fos per una qüestió d’habitatge. Considera que a 

Gràcia hi ha moltes entitats que necessiten solucions, espais, i afegeix que si tothom fes el 

mateix que en el seu dia van fer aquest grup de joves el problema al districte seria molt i molt 

greu. 

 

Reclama que s’actuï com s’està actuant, perquè totes les entitats mereixen el mateix tracte i 

les mateixes oportunitats, i la política de la puntada de peu a la porta no hauria de tenir 

cabuda enlloc. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona el punt per acabat. 

 

C. PART DECISÒRIA 

 

C.1 Propostes d’acord 

 

C.1.1. APROVAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.b) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Programa d’actuació del Districte de Gràcia 2020-2023, i TRAMETRE’L a l’alcaldia 

a l’efecte d’allò disposat a l’art. 123.1 del Reglament orgànic municipal.  

 

C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Programa d’actuació municipal 2020-2023. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Comenta que aquest dos punts es tractaran en la mateixa 

tanda d’intervencions. Informa que intervindrà la senyora Calabria, en nom del Govern. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Informa que avui es porta a aprovació el Pla d’actuació municipal 

(PAM) i el Pla d’actuació del districte (PAD). Diu que són dos documents que han hagut de 

reformular per donar resposta a l’emergència sanitària i per adaptar-se al nou escenari 

pressupostari. 

Especifica que els han articulat a partir de sis grans eixos i que incorporen les propostes 

ciutadanes que els han arribat a partir de la web Decidim Barcelona: 4.000 propostes per a la 

ciutat i gairebé 200 per a Gràcia. També hi han incorporat les 73 actuacions prioritàries per fer 

front a la crisi identificades en el Pacte per Barcelona. 

Així mateix, com ha explicat el regidor al Consell Ciutadà, han agrupat les 200 actuacions del 

PAD en deu línies estratègiques: la pacificació i la priorització de l’espai de vianants, el comerç 

de proximitat i la reactivació econòmica, el dret a l’habitatge, el pla estratègic del Park Güell, 

Vallcarca, Gràcia per l’escola pública, cultura, esport, feminismes, emergència climàtica i 

justícia social. 

Destaca que en l’àmbit del districte han treballat amb tots els grups de l’oposició. Els agraeix 

les propostes rebudes i fa avinent que moltes s’han incorporat al document final. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Davant el moment excepcional actual, assegura que és 

important identificar les prioritats fruit de la COVID-19, que marcaran el PAM i el PAD. Aquests 

documents han de seguir una seqüència bàsica per a una nova estratègia social a Gràcia i a 

Barcelona per impulsar polítiques de prevenció, de protecció, de promoció i també d’inclusió 

amb la finalitat no d’ajudar l’economia, sinó de salvar-la. 

 

D’altra banda, agraeix també al Govern la seva voluntat d’arribar a acords en qüestions com 

ara la Rambla Verda, les escales de Baixada de la Glòria o la millora de l’accessibilitat en 

diverses parts del districte. 

 

Anuncia que, tot i que ells haurien fet un PAM i un PAD diferents, el seu vot serà d’abstenció, 

un gest que per al seu grup significa una porta per al diàleg i per teixir futurs consensos amb el 

Govern actual en benefici dels graciencs. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la intervenció donant les gràcies als consellers Lacasta, 

Calabria i Farriol perquè es van mostrar molt oberts a explicar-los el PAM i el PAD i a acceptar 

tots els seus comentaris. 
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Per al seu grup, el PAD té punts positius que ja apareixien al seu programa electoral. De tota 

manera, alguns plantejaments econòmics li creen inseguretat. Retreu que està molt bé voler 

generar feina de qualitat, però té dubtes que el Govern ho sàpiga fer. Troba bé el fet de crear 

una ciutat més amable i amb més drets als espais públics, però considera que també haurien 

d’esmentar algun deure. 

 

Afegeix que al PAD hi ha molts temes i que els han d’assumir, com ara les escales de Baixada 

de la Glòria, que ell mateix va presentar com a urgència. Troba interessant que tres anys 

després aquesta proposta s’hagi inclòs dins el PAD, igual que avançar en la construcció de la 

Rambla Verda o recuperar espais com la Font del Carbó, completament deteriorada, al barri de 

la Salut. 

 

Comenta que li hauria agradat que concretessin més els espais que cal buscar per a noves 

instal·lacions esportives o quan diuen que s’ha de recuperar la zona del torrent on estava 

projectat l’antic túnel de Sant Cugat, aspectes que no li queden clars. 

 

Reitera la seva abstenció, però mostra la seva mà estesa per parlar de qualsevol qüestió. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Lleó. 

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). Dona les gràcies al Govern per la presentació del PAD. Indica que el 

seu vot també serà una abstenció, amb la voluntat de seguir-ne parlant. 

 

Tot seguit exposa algunes propostes que han estudiat aquests dies, que han classificat en sis 

eixos. 

 

Pel que fa al primer punt, relatiu a temes d’economia, entén que caldria reclamar un nou pla 

de comerç per al barri del Coll i també un espai d’orientació laboral que doni servei a tot el 

districte. 

 

Igualment, convé reclamar, tal com el seu grup ja va fer en un plenari, que la reforma del 

Mercat de l’Abaceria inclogui un pla de dignificació que permeti millorar-ne l’entorn i que 

beneficiï els comerços del voltant. 

 

Pel que fa a inclusió social, diu que es necessiten urgentment els equipaments de la clínica 

Quirón. També creuen important dur a terme un pla de xoc amb el poble gitano. 

 

Així mateix, explica que urgeix una escola bressol al barri del Camp d’en Grassot, que, a més, 

és l’únic barri del districte que no té cap aposta decidida perquè tots els parcs infantils del 

districte siguin accessibles per als infants amb discapacitat. També volen proposar la creació 

d’una seu de l’oficina per a la no discriminació a Gràcia. 
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En relació amb la transició ecològica i la mobilitat, reclama que s’entomi la reforma de 

l’avinguda Vallcarca perquè es converteixi en un eix verd, millorar l’accessibilitat als barris de 

muntanya per incentivar els desplaçaments a peu i millorar la xarxa del bus a la Salut. 

Pel que fa a educació, cultura i esports, consideren que cal apostar per un poliesportiu a la 

zona del carrer Sardenya i que cal una unitat nocturna pròpia de la Guàrdia Urbana i un pla de 

convivència per a les places de la Vila de Gràcia, el Camp d’en Grassot i el Parc de la Creueta 

del Coll. 

Reitera que són conscients que acaben d’arribar, que estan disposats a parlar i que el seu vot 

serà d’abstenció. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo. 

  

Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Explica que la primera proposta revisada després de la COVID 

l’haurien votat en contra, perquè els va sobtar que fins i tot l’índex tingués errades quant al 

nombre de pàgines, una proposta que trobaven poc concreta i poc ambiciosa. 

Tanmateix, en una situació de crisi sanitària no s’entendria que no haguessin fet propostes i 

que no s’haguessin mostrat a treballar plegats, i per això van proposar una sèrie d’esmenes, 

algunes de les quals s’han acceptat, com ara la que fa referència a la transformació de la 

caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia per destinar-la a equipament públic. 

Així mateix, agraeix que s’hagi incorporat al PAD reforçar els programes de detecció i 

prevenció de la pobresa i l’exclusió social infantil o donar respostes a necessitats a persones 

amb discapacitat o diversitat funcional, com també el fet que s’hi hagin inclòs els dos acords 

sobre els pressupostos del 2020 pel que fa a la renovació de la instal·lació elèctrica el Nou 

Sardenya i el canvi de gespa del Camp de l’Àliga i el Nou Sardenya, en els quals tenen el 

compromís del regidor que tindran lloc l’any vinent. 

Tanca la intervenció anunciant que faran una abstenció. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Calabria, en nom del Govern. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Agraeix les abstencions de tots els grups, que els permeten 

aprovar el PAD, i vol manifestar el que han dit a totes les reunions, que és la voluntat de seguir 

cercant acords i parlant amb tots els grups de projectes concrets per trobar consensos per 

portar-los a terme. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Només vol comentar que és important que el Govern entengui 

l’esforç que fa el seu grup en un moment complicat. Vol que això no sigui mal interpretat com 

el lliurament d’un xec en blanc i demana que el Govern hi posi de la seva part. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa del vot favorable del Govern i de les abstencions 

de la resta de grups per als dos punts tractats. 

 

 

C.1.3. INFORMAR FAVORABLEMENT, d’acord amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la proposta de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 

2021. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposta i dona la paraula a la senyora 

Calabria. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Informa que aquest projecte de pressupost, com ja s’ha explicat 

al Consell Ciutadà, suposa un total de 3.231 milions d’euros i dedica tots els recursos a fer 

front a la triple crisi: la social, l’econòmica i la sanitària. Destaca que el pressupost vol impulsar 

la recuperació i la reactivació econòmica de la ciutat i ajudar a tots els sectors i col·lectius que 

s’han vist afectats per la pandèmia. 

 

D’altra banda, remarca que és un pressupost que permet generar deute i tenir capacitat 

financera per a l’any 2021, cosa que el farà expansiu però també prudent, perquè no posarà en 

perill la solvència de l’Ajuntament de Barcelona. Comenta que, com tots saben, hi haurà una 

forta contenció pressupostària a partir de l’any 2022. 

 

Explica que ja s’ha superat un primer tràmit, que permet entrar en un període de recepció 

d’al·legacions i treballar amb tots els grups les propostes de millora. 

 

Pel que fa al pressupost del Districte de Gràcia, que gestionen directament, diu que és modest, 

de 25 milions d’euros, i que de cada 100 euros en gasten 38 en atenció social a les famílies, 31 

en neteja viària i enllumenat, 15 en funcionament del districte, 13 en prestació de serveis i 3 

en subvencions i convenis. Diu que tota la informació relativa al pressupost es pot consultar a 

la web de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). En la línia del que ja ha comentat sobre el PAD, recorda que 

tots els grups tenen una enorme responsabilitat i admet que cadascun hauria fet un 

pressupost diferent. Comenta que necessiten un bon pressupost per sortir de la crisi al més 

aviat possible i que tingui clares les prioritats, atès que aquest any no es poden equivocar. 

 

Continuen pensant que cal rebaixar la càrrega impositiva als ciutadans. Per això continuaran 

treballant amb el Govern, però de moment faran una abstenció. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 
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Intervé el Sr. Bea (C’s). Anuncia que avui votarà igual que quan parlaven del pressupost de 

l’any 2020. No hi pot votar a favor perquè, si ho fa, estaria consolidant la pujada d’impostos 

generalitzada que van tenir el 2020. Critica que s’apugessin de cop l’IBI, les àrees blaves, el 

clavegueram, el cementiri, etc.  

 

Acaba la intervenció dient que el seu vot serà en contra. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Lleó. 

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). Anuncia que s’abstindran en la línia de continuar treballant en 

aquest pressupost. Entenen que ha de ser un pressupost expansiu a causa de la realitat actual i 

que gestionar la situació actual no és fàcil, de manera que s’ofereixen a seguir treballant 

conjuntament. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Colomé. 

 

Intervé el Sr. Colomé (ERC). Constaten que és un pressupost expansiu. Des d’Esquerra veuen 

que és una bona manera de treballar, però encara n’estan negociant alguns aspectes, i per 

aquest motiu en aquest primer tràmit s’abstindran. 

 

Pel que fa al conseller Bea, diu que mantenen una discussió ideològica. Afegeix que de vegades 

és difícil entendre com es pot demanar tenir ara uns pressupostos expansius si el que després 

es predica és la disminució d’impostos. Diu que, si no són capaços de poder apujar impostos, 

després és molt difícil poder aplicar mesures o pressupostos expansius. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Calabria. 

 

Intervé la Sra. Calabria (BC). Agraeix les abstencions de tots els grups, que els permeten seguir 

parlant i negociant. 

 

Vol explicar al senyor Daura que, tot i tenir un pressupost modest com a districte, algunes 

partides les agafen de l’àmbit de ciutat. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa del vot favorable del Govern i de les abstencions 

de la resta de grups, excepte el vot contrari de Ciutadans. 

 

C.1.4. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic de protecció de la 

qualitat urbana: Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments 

emblemàtics de la ciutat de Barcelona. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposta i dona la paraula al senyor Farriol. 
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Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que després d’un treball fet amb alguns establiments 

emblemàtics, la modificació afegeix una nova categoria de protecció que és l’anomenada E4. 

Aquesta categoria destaca especialment establiments amb arrelament de caire social en 

l’entorn que mantenen elements vinculats a la història dels usos i costums de la vida socials 

dels barris. 

 

Assenyala que, en el cas que els ocupa, al districte hi ha tres establiments: la Bodega Marín, la 

Bodega Quimet i la Bodega Manolo. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Manifesta que hi votaran a favor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Anuncia que també hi votaran a favor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Folch.  

 

Intervé el Sr. Folch (JxCat). Comenta que està content de votar-hi a favor, perquè aquest és un 

tema urgent. Explica que Barcelona perd cada dia part del seu testimoni arquitectònic històric 

per una manca d’interès de l’Administració i l’exhaustivitat pel que fa a la detecció del 

patrimoni. 

 

Afegeix que cal posar a disposició recursos humans i materials per millorar en extensió un 

catàleg molt més rigorós i complet, no només d’establiments emblemàtics, sinó també de les 

peces que siguin susceptibles de ser protegides en benefici de les generacions futures. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Roma. 

 

Intervé el Sr. Roma (ERC). Diu que hi votaran a favor. Vol recordar l’anècdota que el Víctor 

Nura, ja finat, considerava la Bodega Marín com el centre místic de l’univers, amb tota una 

filosofia al darrere. 

 

Reitera el seu vot a favor. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). S’informa favorablement la proposta amb el vot a favor de 

tots els grups. 

 

C.1.5. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla general metropolità per a la 

implantació d’equipament amb allotjament dotacional a les finques situades al carrer de 

l’Encarnació 13-15 i 17, d’iniciativa municipal. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposta i dona la paraula al senyor Farriol. 

 

Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que aquesta MPGM té diversos objectius, el primer dels 

quals és mantenir la fisonomia de les casetes del carrer Encarnació i el seu valor patrimonial i 

l’espai verd on hi ha l’alzina bicentenària protegida. El segon objectiu és fer un projecte 

d’habitatges públics i dotacionals, que han calculat que poden ser entre 15 i 17. El tercer és 

que als baixos hi hauria un equipament de proximitat de caràcter sociocomunitari, de manera 

que caldrà fer un procés participatiu amb el veïnat. 

 

Finalment, respecte a l’MPGM que es va aprovar el 2018 i que tenien vigent, aclareix que 

l’escola bressol municipal que estava prevista no es perd, sinó que es preveu que vagi al carrer 

Encarnació, 61. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Manifesta que s’abstindran. Entenen que és important 

desencallar una qüestió que fa molt temps que s’arrossega, però també cal dir que les coses 

no s’han fet bé. Diu que caldria aprendre dels errors del passat per fer les coses millor, perquè 

al final s’ha acabat pagant un sobrecost important per tot aquest projecte. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Anuncia que hi votaran en contra. Està d’acord amb el conseller Daura. 

Creu que la gestió d’aquest projecte ha estat un nyap, ja que s’han pagat 8.800.000 euros. 

Afegeix que quan el conseller d’ERC diu que s’han de controlar els impostos és per aquesta 

raó. Els retreu que no es pot pagar una quantitat així per fer 13 habitatges. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Folch. 

 

Intervé el Sr. Folch (JxCat). Comenta que estan a favor de la promoció d’habitatge dotacional. 

Assenyala que, tot i que la gestió d’aquest cas ha estat molt desafortunada, hi votaran a favor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Colomé.  

 

Intervé el Sr. Colomé (ERC). Anuncia el seu vot favorable. Explica que van començar el mandat 

amb una pressió molt forta per aprovar aquesta MPGM, on es preveia una escola bressol a les 

casetes d’Encarnació. La seva resposta sempre va ser que s’obrissin els escenaris, comprovar 

que el projecte no acabés costant més temps i més diners dels previstos, i creu que finalment 

la situació es va poder anar reconduint. 
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Està d’acord amb el conseller Bea que això podia ser un nyap, però considera que s’ha sabut 

reconduir i que són allà on volien ser un any i mig després, on es pot pensar en com es vol que 

sigui aquest espai. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa del contingut d’una nota del veí senyor Antoni 

Ramon Graells. 

 

Des de la Plataforma Salvem l’Alzina es refermen en la voluntat que l’espai de les casetes i de 

l’alzina sigui de propietat i d’ús públic. Entenen que l’habitatge dotacional és una necessitat 

inqüestionable tant en el conjunt de la ciutat com a la vila de Gràcia, però també creuen que 

és important respectar la volumetria dels edificis antics en el nou projecte a fi de preservar 

l’arbre i el jardí. Així mateix, defensen que quan l’espai sigui de propietat municipal s’obri al 

barri i comenci la gestió veïnal del jardí, com també la realització d’un procés participatiu per 

definir el tipus d’equipament que s’ha d’instal·lar a la planta baixa de l’edifici. D’altra banda, fa 

avinent que l’actual proposta de modificació del PGM els suscita dubtes en relació amb la 

volumetria de la construcció, i volen recordar que en els postulats de la plataforma és cabdal la 

preservació del valor patrimonial arquitectònic i urbà de les casetes i la protecció de les 

casetes i el jardí. 

 

A continuació dona la paraula al senyor Farriol. 

 

Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que estan en diàleg amb la plataforma veïnal per definir 

aquest procés participatiu i altres aspectes que ha anomenat el veí en la seva nota.  

 

Vol fer tres reflexions. En primer lloc, pel que fa al sobrecost, s’adreça a les persones que han 

parlat del sobrecost, especialment els senyors Daura i Bea. Diu que mai ningú no els ha explicat 

com es podia obtenir aquest espai de propietat pública amb un cost diferent. 

 

Exhaurit el temps, comenta que acabarà la seva intervenció en un altre moment. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa dels vots favorables del Govern, Esquerra 

Republicana i Junts per Catalunya, l’abstenció de Barcelona pel Canvi i el vot contrari de 

Ciutadans. 

 

C.1.6. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per regular el sistema 

d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposta i dona la paraula al senyor Farriol. 

 

Intervé el Sr. Farriol (BC). Indica que aquesta MPGM vol regular la implantació d’una nova 

tipologia d’allotjament dotacional definida per la Generalitat que es pot instal·lar en solars 

qualificats d’equipaments comunitaris que poden ser públics o privats. 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 23 / 49 

 

 

Comenta que aquests allotjaments dotacionals donen resposta a les necessitats de residència 

temporal de col·lectius amb dificultats d’emancipació, com ara els joves, la gent gran o 

determinats col·lectius vulnerables. Amb aquesta MPGM diversos solars es podran destinar a 

aquests allotjaments, també a Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Manifesta que entenen la bona intenció del Govern respecte a 

aquesta qüestió, però creuen que els falta informació per poder fer un posicionament 

favorable o en contra, de manera que s’abstindran. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Anuncia que hi votaran a favor.  

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Folch.  

 

Intervé el Sr. Folch (JxCat). Comenta que hi estan a favor. Diu que es tracta de l’aplicació de la 

llei a un territori concret. Vol remarcar que qui promogui aquesta implantació no hagi de ser 

una administració superior a la municipal, i que vigilaran que el procés es faci a dreta llei. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bosch.  

 

Intervé el Sr. Bosch (ERC). Anuncia que hi votaran a favor.  

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa dels vots favorables de tots els grups excepte 

l’abstenció de Barcelona pel Canvi. 

 

C.1.7. INFORMAR FAVORABLEMENT el canvi de denominació del carrer Ramiro de Maeztu pel 

d’Ana María Matute i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor de la ciutat de 

Barcelona. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposta i dona la paraula a la senyora Tomás. 

Intervé la Sra. Tomás (BC). Indica que el carrer Ramiro de Maeztu és fronterer entre els 

districtes de Gràcia i Horta-Guinardó i que ha tingut diverses denominacions al llarg del temps. 

 

Detalla que la substitució del nom Robert Robert per Ramiro de Maeztu als anys 40 està 

directament relacionada amb el triomf militar del franquisme, un canvi imposat per la 

dictadura per motius polítics o repressius. Consideren que Ramiro de Maeztu no mereix un 

carrer a Barcelona per diversos motius, el més rellevant dels quals és el fet d’haver conspirat 

contra la Segona República tant des del seu partit, Renovación Española –contacte fonamental 
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amb el règim feixista de Mussolini–, com donant suport ideològic a la Unión Militar Española, 

sense els quals no hauria estat possible el cop d’estat militar. 

 

Diu que com que no és possible restituir el nom que tenia el carrer abans del 1940, proposen 

el canvi pel d’Ana María Matute, fent seva la proposta que els arriba del barri de Can Baró. La 

novel·lista catalana és reconeguda internacionalment i té una cinquantena d’obres publicades, 

i va ser veïna de Can Baró. Afegeix que, a més, la proposta dona visibilitat a les dones a l’espai 

públic. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Manifesta que en el seu dia ja va comentar a la Comissió del 

Nomenclàtor que, en línies generals, no són partidaris de fer canvis de noms, però que votaran 

favorablement aquesta proposta. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Diu que entén perfectament que es proposi el canvi de nom, perquè es 

tracta d’un nom imposat durant la dictadura, però discrepa sobre alguns aspectes que la 

consellera Tomás ha comentat. 

 

Diu que Ramiro de Maeztu té una biografia avorrida i que és algú que va passar de l’esquerra a 

la dreta, com els va passar a la majoria d’intel·lectuals de la generació del 98. Va ser detingut el 

juliol del 1936 i assassinat l’octubre del 1936, quan encara Franco no tenia el Govern. 

 

El seu vot serà en contra. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Folch.  

 

Intervé el Sr. Folch (JxCat). Hi votaran a favor. Diu que Ramiro de Maeztu era un escriptor i 

polític feixista, mentre que Ana María Matute va ser una de les millors novel·listes de la 

postguerra, i el seu grup vol reivindicar el paper de les dones a Barcelona. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Pi.  

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Anuncia que hi votaran a favor. Assegura que el canvi implica un 

feixista menys als noms dels carrers, així com una dona més, i una dona arrelada als barris 

limítrofs a aquest carrer. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Tomás. 

Intervé la Sra. Tomás (BC). Agraeix els vots favorables perquè significaran tenir una dona més 

a l’espai públic de Barcelona. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa dels vots favorables de tots els grups excepte el 

vot en contra de Ciutadans. 

 

C.1.8. INFORMAR FAVORABLEMENT el canvi de denominació de la plaça del Poble Romaní per 

la de plaça del Poble Gitano i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor de la ciutat de 

Barcelona. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposta i dona la paraula a la senyora Tomás. 

 

Intervé la Sra. Tomás (BC). Informa que la Ponència de Nomenclàtor de la ciutat de Barcelona 

va aprovar el 4 d’octubre de 1993 el nom de la plaça del Poble Romaní, i que en el mandat 

passat es va plantejar l’existència d’un error gramatical, ja que el mot “romaní” és femení i el 

mot “poble”, masculí. Per tal d’esmenar l’error de concordança, caldria dir “poble rom”. 

 

La proposta que presenten avui els arriba de l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia, i 

consisteix a canviar el nom de la plaça del Poble Romaní pel de plaça del Poble Gitano, 

denominació amb la qual els joves de l’associació esmentada se senten més identificats. 

També creuen que aquesta denominació ajudaria a desestigmatitzar la paraula “gitano”. 

 

Assenyala que la Comissió del Nomenclàtor va donar el vistiplau a la proposta després de 

consultar el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona. Com que no hi han rebut cap 

objecció, demana el vot favorable per fer efectiu el canvi de nom. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Manifesta que el seu vot serà favorable i aprofita la 

intervenció per donar la benvinguda al regidor senyor Zañartu. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Diu que el seu vot també serà a favor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Folch.  

 

Intervé el Sr. Folch (JxCat). Assenyala que hi votaran a favor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Roma. 

 

Intervé el Sr. Roma (ERC). Informa que hi votaran a favor.  

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament a la senyora Tomás. 
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Intervé la Sra. Tomás (BC). Dona les gràcies a tots els grups i informa que, tan bon punt la 

plaça estigui remodelada, se’n canviarà el nom i s’inaugurarà. 

 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1. Proposicions/declaracions de grup 

 

D.1.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Que se celebri una jornada de comerç al carrer dins de les properes festes de Nadal, en tots i 

cadascun dels barris del Districte de Gràcia, com a prova pilot per a futures campanyes 

singulars de comerç amb la finalitat de la dinamització d’aquest sector fortament castigat per 

la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, d’acord amb les associacions de 

comerciants i amb el pla de contingència que correspongui. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposició i dona la paraula al senyor Colomé, 

com a ponent. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Colomé. 

 

Intervé el Sr. Colomé (ERC). Comenta que la proposta consisteix a fer una jornada de comerç 

al carrer durant les festes de Nadal. Entén que si es poden fer mostres de comerç i fires a altres 

districtes també s’han de poder fer a Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Reitera que el comerç de proximitat ha de ser prioritari. Diu 

que els cal un pla de rescat i l’acompanyament i el lideratge per part de l’Administració. 

 

Consideren que la campanya nadalenca aquest any serà clau, de manera que qualsevol 

iniciativa dinamitzadora del comerç en la línia de permetre la millora de la seva situació serà 

benvinguda. Per tant, hi votaran a favor.  

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Diu que el seu vot també serà a favor, perquè salvar el comerç és una 

de les missions que s’haurien de marcar tots els grups polítics. Assegura que la campanya de 

Nadal serà determinant perquè els comerços es puguin mantenir oberts. Considera que el 

comerç pot ser un impuls necessari perquè la gent torni als carrers i es generi riquesa. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Folch.  
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Intervé el Sr. Folch (JxCat). Assenyala que també hi votaran a favor. Creuen en la necessitat 

d’ajudar el comerç, que, a més, és una manera de poder fer activitat a l’espai públic en un 

espai segur. Creu que serà una iniciativa ben rebuda tant pels comerciants com pels veïns. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta, en nom del Govern. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Informa que hi votaran a favor. Diu que n’estan estudiant la 

viabilitat i el format, seguint les directrius del Procicat. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Colomé. 

 

Intervé el Sr. Colomé (ERC). Celebra que el Govern també doni suport a aquesta proposta. Diu 

que estaran al cas de totes les mesures que pugui dictar el Procicat, però entén que si al 

Districte de les Corts ja s’ha autoritzat una iniciativa similar, creu que també s’ha de poder dur 

a terme a Gràcia, i que cal fer tots els esforços en aquest sentit. 

 

D’altra banda, comenta que des del Camp d’en Grassot els han fet arribar la iniciativa de posar 

un trenet que circuli per la zona comercial, i afegeix que qualsevol acció de dinamització és 

molt ben vista i caldria dur-la a terme amb totes les garanties. 

 

Finalment, dona les gràcies a tothom pels vots a favor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa del vot favorable de tots els grups. 

 

 

D.1.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

 

Crear una taula de treball que realitzi la primera reunió abans de finalitzar l’any 2020 amb 

l’objectiu d’analitzar i acordar les mesures de pacificació del carrer Milà i Fontanals que 

s’hauran de dur a terme abans de finalitzar l’any 2021. 

Aquesta taula haurà de tenir una trobada bimensual fins a arribar a l’acord que ha de permetre 

pacificar el carrer, i ha d’estar formada per representants dels veïns i veïnes del carrer, 

comerciants, tècnics municipals, Govern i representants dels grups municipals. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que en aquesta proposició hi ha una intervenció 

veïnal. Així doncs, explica que en primer lloc hi haurà la intervenció de la ponent, després es 

farà la lectura de la intervenció de la ciutadania i, finalment, intervindran els consellers. A 

continuació, dona la paraula a la senyora Lleó, com a ponent.  

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). Presenten la proposició per començar a treballar en una solució al 

carrer Milà i Fontanals, un carrer estret que no convida a passejar, que no ajuda el comerç i en 

què hi ha força trànsit. 
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Explica que en el mandat 2015-2019 el seu grup va demanar que s’actués en aquest carrer per 

dinamitzar el comerç i revitalitzar el carrer amb una proposta que permetia dotar les entitats 

del tercer sector de locals que estaven buits per oferir els seus productes. Afegeix que els veïns 

han constituït una plataforma per pacificar el carrer i que han de ser escoltats, per la qual cosa 

fan aquesta proposta. 

 

Agraeixen les esmenes del Govern, però assenyala que no les poden acceptar. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor Mascarell passa a llegir la intervenció de la 

senyora María José Ruiz Llach, en nom de la Plataforma per la pacificació del carrer Milà i 

Fontanals. 

 

“La Plataforma per la pacificació del carrer Milà i Fontanals volem demanar que el Govern del 

districte concreti les actuacions que vol fer els propers sis mesos per millorar els nivells de 

contaminació i soroll. Ens preocupa especialment la situació a l’entorn de l’Escola CIC, que 

acull un alumnat amb intel·ligència límit. Creiem que els propers mesos, amb la situació de la 

COVID, tenim una magnífica oportunitat per retornar els carrers als vianants. Les veïnes del 

carrer estem cansades de cedir el poc espai que tenim al cotxe i que aquest sigui sempre la 

prioritat. El nostre carrer no és un carrer apte per a la circulació de vehicles, és estret i les 

voreres són massa estretes. Les persones amb mobilitat reduïda, les famílies amb criatures 

petites i els comerciants patim cada dia el mal disseny d’aquest carrer. Cal fer un 

replantejament global del carrer perquè sigui d’ús prioritari per al vianant. L’objectiu és clar i 

crec que tots els presents estarien d’acord a concloure que es tracta d’un tema de salut, i 

aquest carrer té un dels nivells més alts de contaminació de tot el barri. És el moment de 

posar-hi remei.” 

 

A continuació dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). En línies generals, es mostren escèptics davant la creació de 

taules, perquè han vist que al final acaben sent política d’aparador per part del Govern. 

 

Està d’acord que el carrer Milà i Fontanals té unes característiques que permeten que sigui 

pacificat, buscant sempre l’equilibri entre la pacificació i la mobilitat. Recorda que en un altre 

plenari el seu grup ja va presentar una proposta per la mobilitat al districte, un aspecte que cal 

millorar.  

 

Informa que el seu vot serà a favor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Diu que el seu vot serà una abstenció, perquè creuen que aquesta 

proposta s’ha avançat en el temps. Està d’acord que el carrer Milà i Fontanals té les 
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característiques que ha descrit la consellera, però s’abstindran fins a tenir la modificació del 

pla general. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Roma. 

 

Intervé el Sr. Roma (ERC). Informa que hi votaran a favor. Aposten per una vila més amable 

per al veïnat, amb menys cotxes i menys contaminació. Creuen que pacificar els carrers és una 

acció efectiva en aquest sentit, i més quan hi ha una plataforma veïnal que ho reivindica. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol, en nom del Govern. 

 

Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que ha presentat una esmena que reflectia el treball al 

qual es pot sotmetre el Govern. No havent estat acceptada, el seu posicionament serà una 

abstenció, perquè volen abordar el problema però no es poden sotmetre al calendari que 

expressa la proposició. Diu que això vol dir que cal continuar treballant per anar millorant de 

mica en mica. 

 

Afegeix que al Govern li agradaria saber com enfocarà Junts per Catalunya les qüestions del 

debat de la mobilitat a Gràcia, i els retreu comentaris com ara “Al Govern ja li va bé la 

pandèmia per aplicar el caos a la ciutat” o bé “Barcelona és una ciutat on la moto ha de tenir 

un paper important”. 

 

Reitera que votaran abstenció en positiu, per poder continuar treballant. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Lleó. 

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). Agraeix els vots favorables i les abstencions per poder tirar 

endavant la proposta. 

 

Respon al senyor Farriol que no estan en contra de fer una ciutat més amable, però aposten 

per fer-ho amb intel·ligència i parlant amb els veïns. En aquest sentit, demanen poder treballar 

amb la plataforma veïnal. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Farriol. 

 

Intervé el Sr. Farriol (BC). Referma que volen treballar aquesta qüestió amb els veïns i que ho 

faran a partir de les premisses que han expressat, com també que faran tot el possible per 

introduir-hi millores mentre aborden el tema global. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa favorablement la proposta amb el vot a favor de 

Junts per Catalunya, Barcelona pel Canvi i ERC i amb les abstencions Ciutadans i del Govern. 

 

 

D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 
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Establir un pla per a la rehabilitació d’habitatges al districte, basat a desenvolupar els punts 

següents, i que permeti determinar quants pisos dels 6.573 que es pretenen rehabilitar a la 

ciutat correspondran al Districte de Gràcia. 

 

a. Quina part dels 20,5 milions de les ajudes arribaran al districte i a partir de quan 

arribaran. 

b. Com es distribuirà la dotació econòmica per barris. 

c. Quins tipus de comunitats i d’habitatges tindran dret a les subvencions. 

d. Quins percentatges de les subvencions aniran destinats a rehabilitació de cobertes 

i façanes, interiors, bosses de lloguer, edificis històrics i bossa de lloguer. 

e. A partir de quin moment es podran demanar ajudes i subvencions.  

f. Establir un pla de comunicació dirigit a veïns i comunitats perquè coneguin l’abast 

del pla i entenguin els avantatges que la rehabilitació els pot aportar. 

 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposta i dona la paraula al ponent, el senyor 

Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Explica que el Consorci d’Habitatge de Barcelona, del qual formen part 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, obrirà una convocatòria d’ajudes fins a 20,5 milions 

d’euros per a la rehabilitació d’habitatges. 

 

Creu que és una excel·lent notícia per a la ciutat, perquè hi ha una carència històrica pel que fa 

a rehabilitacions i aïllaments tèrmics d’edificis. Exposa que actualment el 28% del consum 

d’energia que es produeix a Barcelona es fa en domicilis particulars (el segon focus de consum 

després del transport). D’aquest percentatge, el 43% el genera l’aïllament deficient, sobretot 

perquè es tracta de cases construïdes en el boom econòmic dels anys 60 i 70. 

 

Opina que, si es tira endavant el pla d’una manera eficient, una casa ben rehabilitada i aïllada 

tèrmicament redueix el consum energètic un 20%, cosa que implica la generació d’un 30% 

menys d’emissió de CO2 cap a l’atmosfera. Demana al regidor que el corregeixi si creu que 

s’equivoca, ja que ell és expert en aquesta matèria. 

 

Diu que la proposta és una oportunitat per a la ciutat que no poden deixar perdre. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Explica que el seu grup sempre ha fet una atenció especial a 

les propostes que defensen la lluita contra l’emergència climàtica, i recorda que al ple del 

desembre del 2019 es va aprovar una proposició seva que demanava establir protocols per 
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garantir el compliment dels paràmetres de sostenibilitat ambiental i energètica en edificis i 

habitatges nous. 

 

Informa que el seu vot serà a favor, perquè al districte hi ha habitatges molt antics que 

necessiten ser rehabilitats. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Folch.  

 

Intervé el Sr. Folch (JxCat). Creuen que és positiu fer arribar la informació a la ciutadania. 

Explica que a vegades l’Administració té ajuts o subvencions que no arriben a tot el públic. 

Afirma que el districte és l’Administració més propera al ciutadà i qui ha de proporcionar 

aquesta informació, que també ha de fer de pont entre l’Ajuntament, l’Administració i la 

ciutadania. 

 

Afegeix que seria convenient fer una trobada amb les associacions de veïns per comentar 

aquests aspectes, però comenta que hi votaran a favor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo. 

  

Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Explica que avui s’ha presentat l’acord per a la creació del Fons 

de rehabilitació energètica, dotat amb 50 milions, que ERC va proposar i pactar en el 

pressupost del 2020 amb l’objectiu d’impulsar l’energia renovable a la ciutat. Considera que és 

un pas important per lluitar contra el canvi climàtic, però no suficient. 

 

Informa que aquests 50 milions es convertiran en 160 milions d’euros en projectes de 

rehabilitació energètica i instal·lació de fotovoltaiques o energia verda atès l’efecte 

multiplicador de les inversions amb la col·laboració publicoprivada. 

 

Estan d’acord que la mobilitat és un dels factors més contaminants, però no l’únic, ja que la 

baixa eficiència energètica dels edificis és un àmbit també millorable. Tal com apuntaven el 

senyor Daura i el ponent d’aquesta proposta, recorda que el 70% dels edificis de Barcelona 

tenen més de 60 anys. 

 

Per tot el que ha exposat, hi votaran a favor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura. 

 

Intervé el Sr. Quadura (BC). Afirma que estan d’acord amb el sentit general de la proposta 

amb alguns matisos, sobretot en el punt que fa referència a fixar prèviament percentatges per 

a les rehabilitacions per barris. 

 

Informa que les convocatòries de rehabilitació no tenen un criteri territorial fixat, però sí que 

tenen en compte la distribució general a tota la ciutat. Com a exemple, diu que a la 
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convocatòria del 2019 el 7,4% de les rehabilitacions aprovades eren a Gràcia, i pel que fa als 

elements comuns, un 7,1%, xifres bastant coherents si es té en compte que la població de 

Gràcia és un 7,5% de la ciutat aproximadament. 

 

D’altra banda, diu que els percentatges per tipus de rehabilitacions sí que estan fixats 

prèviament. Pel que fa a la convocatòria que esmenta el senyor Bea, un 30% es destinarà a 

rehabilitacions d’elements comuns, un 15% a rehabilitacions d’interior i un 12% a la borsa 

d’habitatges de lloguer. 

 

També es mostren a favor de crear un pla comunicatiu per assegurar que la població del 

districte disposi de la informació sobre aquestes convocatòries.  

 

Finalment, diu que votaran una abstenció pel matís que ha comentat, sobre fixar percentatges 

per a les rehabilitacions per barris. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que la proposta s’aprova amb el vot favorable de 

tots els grups excepte l’abstenció del Govern. 

 

D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 

 

a) Que el Govern del districte es comprometi a tirar endavant, al llarg d’aquest 

mandat, aquells projectes que permetin millorar la qualitat mediambiental dels 

nostres barris i permeti humanitzar-ne els carrers. 

b) Que el govern identifiqui les zones amb mancança de verd en els cinc barris de 

Gràcia. 

c) Que el Govern prengui com a objectiu l'augment de zones verdes al districte, de 

manera compatible amb les necessitats pel que fa a habitatge assequible i 

equipaments. 

d) Que el Govern es comprometi a iniciar la urbanització de la Rambla Verda de 

Vallcarca, la qual porta al voltant de vint anys aprovada per la Generalitat pendent 

d’execució, i que permetria acabar de connectar el barri amb el centre del 

districte.  

e) Que el Govern encari tan ràpidament com sigui possible la construcció dels jardins 

Anna Piferrer, atesa la construcció de l'Institut Vallcarca, i que promogui la creació 

de nous espais verds a la zona de Penitents en un futur proper. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposta i informa que en aquesta proposició 

hi ha una intervenció veïnal. A continuació, cedeix la paraula al senyor Daura, com a ponent.  

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Explica que l’objectiu de la proposició és sortir del plenari, si 

pot ser amb unanimitat, reivindicant una Gràcia més verda. Són conscients de l’elevat nombre 

de morts prematures que hi ha per contaminació ambiental a Barcelona. Diu que al districte el 
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40% de les escoles tenen nivells molt alts de contaminació en horari escolar i que hi ha una 

manca important de zones verdes. 

 

Assenyala que en la proposició demanen al Govern que doni compliment als projectes que 

millorin la qualitat ambiental del districte i que n’humanitzin els carrers. L’objectiu és 

identificar la manca de verd en cada un dels barris i buscar l’equilibri entre habitatge 

assequible i equipaments, d’una banda, i zones verdes, de l’altra. Diu que cal desencallar o 

tirar endavant projectes com el de la Rambla Verda o els jardins d’Anna Piferrer. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Anuncia que tot seguit llegirà la intervenció de la senyora 

Pilar Lladó Badia. 

 

“Volem preservar els pocs espais verds del barri: Triangle entre passeig Vall d'Hebron, 

Rabassada i Mc Donalds, i el jardí Dr. Comes i Llaberia. Al carrer Palou, davant del 24 van 

estavellar un arbre. El cap de les obres que s'hi fan va dir que ells no hi tenien res a veure, que 

va passar un camió i el va trencar. L'endemà ja l'havien arranat, no sé pas qui, suposo que 

perquè no es veiés la destrossa. A tocar d'aquest arbre tallat ja en van treure un altre de molt 

sa fa temps. El regidor Badia en va prendre nota però no s'ha replantat.” 

 

A continuació dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Diu que el seu vot serà a favor. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Carnicer. 

 

Intervé la Sra. Carnicer (JxCat). Hi votaran favorablement. Estan d’acord amb la proposició en 

general. Diu que el seu grup sempre ha donat suport a la Rambla Verda i que cal abordar 

aquest tema de manera decidida i parlant-ne amb els veïns, però sobretot sent valents a l’hora 

de prendre decisions.  

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bosch. 

 

Intervé el Sr. Bosch (ERC). Informa que votaran a favor de la proposició atès que en 

comparteixen l’esperit –cal més verd al districte– i que les esmenes que han presentat 

permeten conjugar la necessitat de verd amb les dues necessitats imperioses de Gràcia, que 

són l’habitatge assequible i els equipaments. Assegura que només així el verd serà realment 

social i no un privilegi dels qui no han de patir per si són expulsats dels barris. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta, en nom del Govern.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Afirma que el Govern del districte es compromet a tirar endavant 

els projectes que permetin millorar la qualitat mediambiental, que, juntament amb la millora 

del parc públic d’habitatge, es pot dir que són prioritats d’aquest Govern. 
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Pel que fa a Vallcarca, informa que parlaran amb tots els grups per trobar-hi una resposta amb 

la voluntat que després tingui el màxim consens veïnal. 

 

També diu que és la seva intenció entomar la reforma dels jardins d’Anna Piferrer al més aviat 

possible. 

 

Per acabar, anuncia que els dos grups del Govern hi votaran a favor. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula novament al senyor Daura.  

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Explica que, en el torn de rèplica, vol donar les gràcies al 

conseller Marc Bosch per la col·laboració en la redefinició del text, un agraïment que fa 

extensiu a tot el grup d’ERC. Es mostra satisfet pel fet d’haver arribat a un acord. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que la proposta s’aprova amb el vot favorable de 

tots els grups. 

 

 

D.2. Proposta amb contingut de Declaració Institucional de BC: l'escalada militar al Sàhara 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia la proposta i dona la paraula al senyor Quadura, 

com a ponent.  

 

Intervé el Sr. Quadura (BC). Explica que davant la resposta militar del Regne del Marroc a les 

manifestacions pacífiques de desenes de civils bloquejant una carretera i el constant 

incompliment de les Nacions Unides, expressen la seva preocupació per l’escalada de tensió i 

proposen al Consell Plenari l’adopció dels acords següents: 

- Instar el Regne del Marroc a fer que compleixi els acords internacionals, que retiri els 

seus efectius militars d’Algararat i deixi d’utilitzar-lo per comunicar-se amb Mauritània. 

- Fer una crida a la comunitat internacional perquè assumeixi el seu mandat i vetlli pel 

compliment de la resolució 690, que preveu la realització d’un referèndum 

d’autodeterminació i que assigni un nou enviat especial per al Sàhara Occidental. 

- Demanar al Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a les institucions 

europees i a les Nacions Unides que promoguin de manera activa la inclusió d’un 

mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població sahrauí i la presa 

de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals i facin totes les gestions 

perquè s’alliberin els activistes sahrauís presos. 

- Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos que treballen en aquest 

sentit, com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris, el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament i les entitats locals com ara Gràcia amb el Sàhara. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que en aquesta proposició hi ha una intervenció 

veïnal, de la senyora Montserrat Casamitjana, que llegirà a continuació. 

 

“Els fets ocorreguts en els últims dies han provocat una situació d'alerta extrema i tensió 

bèl·lica greu en la població sahrauí, tant a la que viu al Sàhara Occidental com a la que viu als 

campaments de refugiats de Tindouf, sobretot en la població jove, que no veuen respectats ni 

poden exercir els seus drets més bàsics de ciutadans. 

És per això que des de Gràcia amb el Sàhara, com a entitat que treballa des de fa molts anys la 

solidaritat i la cooperació amb el poble sahrauí, creiem necessari fer visible aquest conflicte en 

el nostre entorn, recolzem totalment la Declaració Institucional que el Grup Municipal de 

Barcelona en Comú del districte de Gràcia presenta en el Consell Plenari d'avui i demanem el 

màxim suport de tots el grups polítics com a representants de la ciutadania.” 

Tot seguit informa que ara es faran avinents els posicionaments dels grups i dona la paraula al 

senyor Daura. 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Creu que aquest és un tema interessant per fer-ne un debat 

sobre geopolítica, però també entén que és un conflicte massa complex per ser tractat en una 

declaració institucional d’un consell de districte. Per aquest motiu, el seu vot serà en contra. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Coincideix amb el senyor Daura que aquest no és un tema per tractar 

en l’àmbit del districte, però també reconeix que és un tema que l’apassiona. 

Per ser breu, llegirà el fragment d’una entrevista que li van fer al senyor Jorge Bestringe, 

proper a Podemos. En preguntar-li per les relacions amb el Polisario, afirmava: “El Frente 

Polisario no representa un país, porque el saharaui no existe. Es una población trashumante. 

Los españoles fuimos expulsados a petición de los saharauis. Cuando la famosa Marcha Verde, 

hubo saharauis disparando por la espalda al ejército español. Nos fuimos. No tengo como 

español la responsabilidad de lo que pasó una vez nos echaron de allí. Punto. Pablo Iglesias 

opina lo contrario. Allá él. Los jóvenes tienen derecho a equivocarse. En todo caso, Marruecos 

es fundamental para España. Con que Marruecos levante la espita nos pone de rodillas en seis 

meses, así de fácil.” 

Expressa que el seu vot serà en contra. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Lleó. 

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). Hi votaran favorablement. Entenen que és una qüestió de drets 

fonamentals, i, per tant, encara que sigui en l’àmbit de districte cal ser conscients del patiment 

del poble sahrauí. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Hiraldo. 
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Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Explica que al seu grup li preocupen els fets esdevinguts els 

darrers dies als territoris alliberats al Sàhara Occidental. De fet, la proposició ha estat 

impulsada pel Fons Català de Cooperació, que dirigeix David Minovas, i recull molt bé els fets 

ocorreguts, que han acabat desembocant en la represa del conflicte armat entre el Govern de 

la República àrab sahrauí democràtica i el Regne del Marroc. 

 

Des del seu grup reivindiquen el dret del poble sahrauí a protestar pacíficament i condemnen 

l’ocupació il·legal del regne marroquí al Sàhara Occidental, com també l’espoli dels recursos 

naturals que pateix el poble sahrauí. Així mateix, reivindiquen el seu dret a l’autodeterminació.  

 

Per acabar, recorda la responsabilitat que té l’Estat espanyol en aquest conflicte des de l’inici, 

una responsabilitat que s’ha vist agreujada mitjançant l’aliança del PSOE amb el règim de 

Hassan II i Mohammed VI i la inhibició davant una estratègia de fets consumats amb el 

desplegament dels anomenats “murs de la vergonya”. Critica que Espanya hagi signat els 

acords tripartits de Madrid des de l’any 1975, i explica que va fugir del Sàhara Occidental 

deixant la població sahrauí abandonada davant l’ocupació il·legal del Regne del Marroc i sense 

promoure un pla de descolonització tal com establien les Nacions Unides.  

 

Per aquests motius, hi votaran a favor. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta.  

 

Intervé el Sr. Lacasta (BC). Explica que el Govern espanyol ha instat les parts a reprendre el 

procés negociador i avançar cap a una solució política justa i duradora i mútuament 

acceptable, segons els paràmetres que estableixen reiteradament les resolucions del Consell 

de Seguretat de les Nacions Unides. 

 

Afegeix que Espanya dona suport al paper central de les Nacions Unides a la recerca d’una 

solució i manté el seu compromís humanitari amb el poble del Sàhara Occidental, on és el 

primer donant bilateral d’ajuda als camps de refugiats.  

 

Assenyala que des de la Secretaria de Política Europea Internacional Espanyola s’ha reclamat 

fermament a ambdues parts que abandonin qualsevol tipus de violència i cerquin una solució 

política i pacífica al conflicte que contingui dos principis: un acord entre totes les parts i el 

respecte a la legalitat internacional i la doctrina de les Nacions Unides. 

 

Reclamen a la Minurso un paper més actiu en la represa de les negociacions entre les parts 

sense oblidar el mandat i els principis que el Consell de Seguretat li va atorgar el 1991. 

 

Finalment, diu que, per no interferir en l’acció diplomàtica del Govern espanyol, s’abstindran. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula al senyor Quadura.  
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Intervé el Sr. Quadura (BC). Agraeix els vots favorables i les abstencions. Diu que no és 

important si l’entorn és el d’un consell plenari d’un districte, perquè la defensa dels drets 

humans és cosa de tothom. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que la proposta queda aprovada. 

 

 

D.3. Precs 

 

D.3.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Que el Govern del districte apliqui les mesures adients que facin efectiva la prioritat 

vianant, com ara elements de reducció de la velocitat (voreres passants, esquenes 

d’ase, coixins berlinesos...), i que informi mitjançant cartelleria o similar almenys els 

veïns i les veïnes dels anomenats “itineraris segurs” (Verdi –entre Travessera de Dalt i 

Sant Salvador–, Carolines –entre Gran de Gràcia i av. Riera de Cassoles–, Santa Àgata, 

Ros de Olano, Taxdirt –entre Pau Alsina i Sardenya– i Beat Almató). 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula a la senyora Pi.  

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Amb el prec demanen que es visibilitzin els avisos de reducció de 

trànsit a determinades cruïlles i altres punts del districte, i també volen posar en valor la 

diferència que hi ha entre tenir una vorera visible i respectada per tots els vehicles o tenir 

cruïlles amb el pas de vianants pintats d’un altre color, que sembla que no són prou visibles, 

perquè els cotxes acaben passant a més velocitat. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol. 

 

Intervé el Sr. Farriol (BC). Informa que accepten el prec perquè ja estan actuant tal com es 

demana. Especifica que cada vegada que intervenen en un espai per millorar l’accessibilitat o 

bé per instal·lar-hi elements de reducció de velocitat intenten que siguin efectius. Diu que cada 

element s’adapta en funció del que creuen que requereix cada via concreta. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament a la senyora Pi.  

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Agraeix l’acceptació del prec, però insisteixen que cal fer un esforç 

perquè es visibilitzin els avisos, atès que en alguns carrers i en algunes cruïlles no es nota 

l’efecte que la reducció de velocitat hauria de tenir. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Farriol. 

 

Intervé el Sr. Farriol (BC). Insisteix que intentaran anar en la línia exposada. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat. 
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D.3.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

 

Que es convoqui abans de finalitzar l’any 2020 una taula, en format telemàtic, amb 

totes les entitats de l’àmbit social que treballen al districte de Gràcia, els serveis socials 

i els consellers i les conselleres, per tal de compartir experiències i necessitats i establir 

estratègies compartides entre administració i entitats per poder donar resposta de 

manera ràpida i eficient a la ciutadania. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula a la senyora Lleó. 

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). Comenta que en la crisi sanitària, econòmica i social actual les 

entitats socials es troben a primera línia de la batalla contra la pobresa i Càritas alerta que s’ha 

incrementat en un 77% la demanda d’ajuts per aspectes tan quotidians com l’alimentació o 

l’habitatge. També explica que el 33% de les persones usuàries que han recorregut enguany a 

Càritas ho han fet per primera vegada. 

Així mateix, Càritas també alerta de la necessitat d’incrementar la col·laboració per poder 

arribar millor i a més usuaris. En aquest sentit, proposen trobar-se en un mateix espai per 

debatre i compartir sinergies amb les entitats, les xarxes veïnals i l’Administració per poder 

posar en comú angoixes i situacions i establir les millors maneres de col·laborar. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula al senyor Quadura.  

 

Intervé el Sr. Quadura (BC). Informa que el districte ja disposa d’un espai on es tracten els 

temes socials i on es convoquen tots els agent que la senyora Lleó ha esmentat. Explica que 

segurament és un dels òrgans que més s’ha convocat durant el 2020 precisament perquè 

creuen que l’emergència social provocada per la pandèmia s’ha de treballar com a prioritat 

màxima. 

Anuncia que la propera convocatòria està prevista per al gener del 2021, i per aquest motiu 

rebutgen el prec. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula de nou a la senyora Lleó.  

 

Intervé la Sra. Lleó (JxCat). Comenta que no entenen que en la situació actual no es proposi 

una taula de diàleg i no s’intenti interactuar amb tots els actors implicats. Creuen que és una 

qüestió molt urgent, més encara tenint en compte les dades que es tenen actualment. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula de nou al senyor Quadura.  

 

Intervé el Sr. Quadura (BC). Reitera que la propera convocatòria està prevista d’aquí a cinc 

setmanes, i que simplement es tracta d’un tema de planificació. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec no ha estat acceptat. 

 

D.3.3 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

 

Que s’ofereixin uns espais per dur a terme el programa Concilia en dos punts del 

districte, un que doni cobertura als barris del Nord, especialment Coll-Vallcarca, i un 

que doni cobertura a la Vila i el Camp d’en Grassot. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula a la senyora Carnicer. 

 

Intervé la Sra. Carnicer (JxCat). Comenta que volen parlar del programa Concilia, que és un 

projecte que valoren molt positivament, per la qual cosa creuen que hauria d’arribar a moltes 

més famílies. Consideren que és un espai idíl·lic perquè ajuda a vetllar perquè s’eviti el contagi 

i al mateix temps és un espai segur on la canalla pot jugar i les famílies poden millorar la seva 

conciliació. 

 

Exposa que la crisi de la COVID ha posat de manifest que moltes persones han hagut de 

recórrer als serveis socials perquè han perdut la feina o han vist reduïda la seva activitat. 

 

Per això consideren que l’Ajuntament ha d’oferir serveis i ajuts a persones en risc de pobresa a 

l’espera que la situació millori, i volen demanar que s’ofereixin espais per dur a terme el 

programa Concilia en dos punts del districte: un que doni cobertura als barris del Nord, 

especialment Coll-Vallcarca, i un que doni cobertura a la Vila i el Camp d’en Grassot. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Tomás. 

Intervé la Sra. Tomás (BC). Expressa el seu complet acord amb el programa Concilia. Diu que 

es tracta d’un projecte que s’ha posat en marxa fa dos mesos i funciona en sis espais de 

canguratge distribuïts en diferents punts de la ciutat. Remarca que és un projecte pilot, en fase 

de prova, a sis barris de Barcelona que formen part del Pla de barris. Està previst que funcioni 

fins al febrer de l’any 2021. 

 

Argumenta que, com que es tracta d’un projecte pilot, serà al febrer quan se n’avaluarà 

l’impacte i se’n decidirà el futur. Per aquest motiu, manifesta que de moment no pot acceptar 

el prec. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec no ha estat acceptat. 

 

D.3.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 40 / 49 

 

Instar el Govern del districte a implementar immediatament un pla per augmentar els 

recursos humans i materials per al seguiment, la prevenció i l’eliminació de grafits i 

pintades a les àrees no autoritzades de l’espai públic. 

Que els protocols d'actuació siguin revisats amb la finalitat d'incrementar el nombre de 

sancions i la seva recaptació per donar un missatge del fet que aquestes accions 

incíviques deixen de tenir impunitat. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la intervenció comentant que, segons el servei de neteja i 

gestió de residus de l’Ajuntament, Gràcia és un dels districtes que més pateixen l’acció incívica 

dels grafiters, només superada per Ciutat Vella. Afegeix que aquesta acció incívica, visible en 

façanes, senyalització viària, persianes, equipaments, etc., ajuda a la degradació visual i a 

donar una imatge decadent del districte. 

 

Tenint en compte que aquestes accions estan prohibides per l’ordenança cívica vigent i que 

suposen un cost econòmic molt elevat per a l’Ajuntament i els veïns, vol instar el Govern del 

districte a implementar immediatament un pla per augmentar els recursos humans i materials 

per al seguiment, la prevenció i l’eliminació de grafits i pintades a les àrees no autoritzades de 

l’espai públic, i que els protocols d'actuació siguin revisats amb la finalitat d'incrementar el 

nombre de sancions i la seva recaptació per donar un missatge del fet que aquestes accions 

incíviques deixen de tenir impunitat. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura. 

 

Intervé el Sr. Quadura (BC). Afirma que el problema que planteja el senyor Bea no és un 

problema de recursos humans, sinó en la detecció dels autors. Exposa que el 2020 s’han fet 

més d’11.000 intervencions de neteja d’aquest tipus a Gràcia. 

De cara al proper contracte de neteja s’ha establert que l’adjudicatari disposi d’un servei de 

plataformes de catàleg d’atacs basat en intel·ligència artificial aplicada al reconeixement i la 

identificació d’imatges per tal de recopilar tots els indicis probatoris que permetin identificar el 

responsable d’una pintada, un cartell o una pancarta amb vista a iniciar el procés sancionador 

corresponent, si es considera oportú. 

Per acabar, diu que rebutgen el prec. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Creu que l’elevat nombre d’intervencions del 2020 és una demostració 

del fracàs de la gestió del districte. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec no ha estat acceptat. 
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D.3.5 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 

 

Que el Govern actualitzi el cens de finques “okupades” al Districte de Gràcia i el faci 

arribar, abans d’acabar l’any 2020, als grups polítics de l’oposició, on especifiqui, com a 

mínim, el tipus de finca, el carrer i el barri on està ubicada, l’any d’ocupació, la 

titularitat de l’immoble (públic o privat), i, si és el cas, els contenciosos administratius 

amb els quals es troben cada una de les finques. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Informa que el prec tracta sobre l’ocupació il·legal. Admet que 

els últims anys hi ha hagut problemes generats per les ocupacions i les activitats dels grups 

antisistema al districte, de manera que l’any 2018 es van identificar un total de 39 finques 

ocupades, de les quals 34 eren de titularitat privada i 5 pública. 

 

Atès que l’ocupació, des del seu punt de vista, atempta contra un dret fonamental com és la 

propietat privada i la convivència ciutadana, i que l’Administració no pot minimitzar aquest 

problema, demanen que el Govern actualitzi el cens de finques ocupades al Districte de Gràcia 

i el faci arribar al més aviat possible als grups polítics de l’oposició. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula al senyor Lacasta. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Exposa que al plenari de l’octubre del 2019 el grup de Ciutadans va 

presentar una proposició substancialment similar a aquesta, que va ser rebutjada amb el vot 

en contra del Govern. Diu que hi van votar en contra perquè el que es demanava no tenien 

capacitat per fer-ho, i van explicar que hi havia oberta una línia de treball amb bancs i caixes 

per donar una resposta més àgil al problema. 

 

Afegeix que en aquell moment també van comentar que, pel que feia a demanar un llistat de 

cases públiques i privades que estiguessin ocupades, la transparència i l’accés a la informació 

pública no podien posar mai en risc la protecció de drets fonamentals, com ara la intimitat de 

les persones, la inviolabilitat del seu domicili, el dret de protecció de les seves dades de 

caràcter personal, ni tampoc comportar un perjudici per a la investigació judicial administrativa 

d’uns fets com podrien suposar la difusió d’aquesta informació que s’està demanant. 

 

Remarca que el lloguer assequible és una de les prioritats del Govern i que treballaran per 

trobar espais per construir-hi habitatge públic de lloguer assequible. 

 

Pels motius exposats, diu que no poden acceptar el prec. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula de nou al senyor Daura. 
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Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Contesta que no li demana pas que identifiqui els propietaris, 

sinó que digui quantes cases hi ha ocupades actualment, a quin barri, etc., tal com es va fer el 

2018, que entén que es devia fer algun estudi sobre la qüestió. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec no ha estat acceptat. 

 

D.3.6 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 

 

Que el govern del districte avaluï l’impacte econòmic de les obres de remodelació del 

Mercat de l’Abaceria als comerços de proximitat de l’entorn, sumat als efectes de la 

COVID-19, i impulsi un pla d’ajudes destinades a aquests comerços per tal de pal·liar 

els efectes de les obres i la pandèmia i així evitar que es vegin forçats al tancament. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Enuncia el prec i dona la paraula al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Informa que el prec tracta sobre la remodelació del Mercat de 

l’Abaceria, unes obres que estan en marxa des del gener del 2019 i que tenen uns efectes en 

els comerços de proximitat de l’entorn, encara més pels efectes de la pandèmia actual. 

 

Demanen que avaluïn l’impacte econòmic de les obres del Mercat de l’Abaceria en aquests 

comerços de proximitat i que impulsin un pla d’ajut per pal·liar els efectes de la pandèmia per 

impedir que es vegin forçats a tancar. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula al senyor Lacasta. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que des del juliol del 2018, que el Mercat de l’Abaceria es 

va traslladar provisionalment al passeig de Sant Joan, la voluntat del Govern municipal ha estat 

conservar, enfortir i professionalitzar l’entorn comercial de proximitat d’aquesta part del 

territori. 

 

A banda de les subvencions generals i d’enllumenat de Nadal del 2019, s’ha proporcionat a les 

dues entitats de comerciants afectats per la reforma de llarga durada del mercat un servei de 

dinamització per assessorar-los, digitalitzar-los, promocionar-los i visibilitzar aquesta zona 

comercial. 

 

Així mateix, explica que aquesta acció ha anat acompanyada d’un servei de desenvolupament 

creatiu, producció, coordinació i execució d’un programa d’activitats anuals per dinamitzar la 

zona i fomentar la compra de proximitat. 

 

L’any 2020, amb l’arribada de la pandèmia i la situació d’alerta sanitària actual, les accions de 

dinamització han derivat en accions més virtuals, i diu que en potenciaran la presència en 

aquest entorn comercial a través de les xarxes socials i amb promocions comercials. 
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Vol destacar el suport fet des del districte per fomentar la seva adhesió a la plataforma de 

market place A Gràcia ho trobes, que ha tingut com a resultat que 64 comerços tinguin 

presència digital. Afegeix que aquesta campanya nadalenca s’ha planificat de manera 

consensuada amb les entitats de comerciants i s’ha instal·lat una carpa a la plaça Revolució els 

dies 18, 28, 29 i 30 de desembre amb programació d’activitats infantils. 

 

Insisteix que és voluntat del Govern continuar donant suport i enfortint el teixit comercial de 

proximitat mentre durin les obres del Mercat de l’Abaceria. 

 

Per acabar, diu que accepten el prec perquè és quelcom que ja fan des de fa temps. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula de nou al senyor Daura. 

 

Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Agraeix l’acceptació del prec, i, com que és la seva darrera 

intervenció en el plenari, desitja bones festes i un millor 2021 a tothom. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat. 

 

D.4. Preguntes 

 

D.4.1 Del Grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Quantes persones han estat desnonades al Districte de Gràcia d’ençà del final de 

l’estat d’alarma? D’aquestes, quantes han estat reallotjades per part de l'Ajuntament? 

D'aquestes, quantes han estat reallotjades al districte o a zones properes? Què té 

previst fer el districte per garantir que les persones desnonades no perden 

l’arrelament als seus barris, especialment en els casos que involucren infants i joves? 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bosch. 

 

Intervé el Sr. Bosch (ERC). Com ja ha dit el regidor en el seu informe, reitera que després de la 

moratòria s’han disparat els llançaments tant a la ciutat com al districte. Alerta que mentre el 

Govern espanyol no aprovi una segona moratòria i no es doni cobertura legal a les iniciatives 

del Govern de la Generalitat, hi haurà més famílies que perdran la seva llar. 

 

Més enllà de l’impacte de ser desnonat, un llançament implica perdre les xarxes socials i 

l’arrelament al barri. Diu que això afecta especialment infants i joves, molt vulnerables a totes 

les circumstàncies de pobresa, sensellarisme i exclusió social. 
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Per això pregunten què s’està fent per garantir que les persones desnonades almenys no 

perdin aquestes xarxes de suport, quantes persones s’han reallotjat i, d’aquestes, quantes ho 

han estat a Gràcia. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Quadura. 

 

Intervé el Sr. Quadura (BC). Afirma que de les 69 persones afectades per llançaments des del 

final de l’estat d’alarma només ha estat desnonada una persona, gràcies, en part, a la feina 

constant de la Unitat Antidesnonaments. Afegeix que aquesta persona no ha estat reallotjada 

perquè es tractava d’un adult que no es troba en situació de vulnerabilitat. 

 

Informa que el Govern de l’Estat està treballant en una nova moratòria i que el Govern del 

districte treballa amb prioritat màxima en el pla d’habitatge per assolir la xifra de 1.000 

habitatges nous abans del final del pla el 2025. Tanmateix, vol recordar que aquesta és una 

responsabilitat de la Generalitat, on governa Esquerra Republicana, i retreu que només treballi 

sobre 50 habitatges a tota la ciutat, cap dels quals a Gràcia. 

 

Aprofita la pregunta del senyor Bosch per dir que agrairia molt que Esquerra Republicana, que 

governa a Catalunya, fes alguna cosa per incrementar l’habitatge públic a Gràcia i contribuís 

així a la feina que es fa des del districte i l’Ajuntament per lluitar contra l’emergència 

habitacional. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Bosch. 

 

Intervé el Sr. Bosch (ERC). Lamenta que no se li hagi contestat exactament què s’està fent. 

Afegeix que des de la Generalitat s’està treballant i que els falta la cobertura legal i un 

compromís real per part del Govern d’Espanya. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Quadura. 

 

Intervé el Sr. Quadura (BC). Insisteix en les xifres esmentades: 1.000 habitatges nous abans del 

final del pla el 2025, només 50 habitatges a la ciutat. 

 

 

D.4.2 Del Grup municipal de Ciutadans 

 

Quins motius els han portat a contractar la vigilància de les obres del mercat de 

l’Abaceria a l’empresa Los Mulatos, en detriment d’altres empreses de seguretat? 

Tenen constància de si l’empresa Los Mulatos compleix tots el requisits exigibles a les 

companyies de seguretat? En el cas que els compleixin, i amb l’objectiu que la imatge 

de Los Mulatos no quedi en entredit, els prego que facilitin a tots grups el contracte o 

el plec de condicions de la subcontracta acordat entre vostès i l’esmentada empresa. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la intervenció comentant que ADN Sindical, el sindicat amb 

més afiliats pel que fa a vigilància privada, va presentar una queixa i va demanar una reunió 

amb el tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat per saber quins motius els han portat a 

contractar Los Mulatos, una empresa de seguretat que, segons el sindicat esmentat, no 

compleix la legislació vigent pel fet que no és una empresa registrada ni subjecta a inspecció. 

 

Pregunta quins motius els han portat a contractar la vigilància de les obres del Mercat de 

l’Abaceria a l’empresa Los Mulatos, en detriment d’altres empreses de seguretat, com també 

si tenen constància de si l’empresa Los Mulatos compleix tots el requisits exigibles a les 

companyies de seguretat. En el cas que els compleixin, i amb l’objectiu que la imatge de Los 

Mulatos no quedi en entredit, demana que facilitin a tots grups el contracte o el plec de 

condicions de la subcontracta acordat entre vostès i l’esmentada empresa. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula al senyor Lacasta. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que l’empresa de control d’accessos i supervisió d’obres 

del treball d’enderroc del Mercat de l’Abaceria és Easting Control d’Acessos, SL, que té 

contracte vigent amb l’adjudicatari de l’enderroc, UTC Otis, i està al corrent de les obligacions 

de seguretat social i la seva activitat consta des del 2017, data en què va obtenir el CIF 

corresponent. 

Informa que en una fase anterior tenia contracte amb l’empresa Demoliciones y 

Construcciones Marcos, SL, i que no consta cap altra empresa de control d’accessos i/o 

vigilància. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula de nou al senyor Bea. 

 

Intervé el Sr. Bea (C’s). Mostra la fotografia del Mercat de l’Abaceria amb la bandera de Los 

Mulatos i amb la denúncia que ha presentat a la Generalitat el sindicat ADN. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula de nou al senyor Lacasta. 

 

Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Li consta que ahir l’adhesiu de què parla el senyor Bea no hi era, i 

insisteix que tenen unes altres empreses contractades. 

 

 

D.5. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs 
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D.5.1 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 14 d'octubre del 2020 amb el contingut següent: 

El Consell Plenari acorda que el Govern del Districte de Gràcia, conjuntament amb les 

respectives regidories competents, faci el següent: 

Que s’estableixi de manera immediata una taula de treball amb la comunitat educativa 

de l’escola Rius i Taulet i l’escola Bressol de Gràcia, així com 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). Dona la paraula a la senyora Pi. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Exposa que en el plenari del 14 d’octubre es va aprovar la proposició 

en què demanaven que el Govern del districte i les respectives regidories competents 

establissin de manera immediata una taula de treball amb la comunitat educativa de l’escola 

Rius i Taulet i l’escola bressol municipal de Gràcia, així com 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”. 

Diu que ha passat un mes i mig i encara no han estat convocats, per la qual cosa volen saber 

què té previst fer el Govern del districte respecte al que s’havia aprovat. 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que tot seguit llegirà la intervenció ciutadana del 

senyor Guillem Viñolas Casamort. 

 

“La pandèmia de la COVID-19 i les consegüents restriccions de mobilitat han fet aflorar un 

problema latent com és la falta d'espai per als vianants i per a tots aquells mitjans de transport 

sostenibles. A més, ha posat de manifest l'insuficient espai amb què compten les escoles pel 

que fa als seus espais a l'aire lliure i als seus accessos. Per això és molt important que el 

programa ‘Protegim les escoles’ no sigui una campanya de màrqueting més de l'Ajuntament de 

BCN i, en canvi, esdevingui un catalitzador per resoldre de veritat aquesta manca d'espai i 

alhora permeti reduir dràsticament totes les dades de contaminació a les quals estan exposats 

els nostres infants durant l'horari escolar. L'escola Rius i Taulet és una de les escoles amb 

pitjors indicadors ambientals, i és per això que instem el districte a formalitzar la taula de 

treball amb l'escola i aconseguir prioritzar la seva pacificació per sobre dels maquillatges que 

s'estan fent en altres escoles del districte, ja de per si pacificades. Sabem que no és una 

empresa fàcil, però per això mateix cal que ens posem a treballar tan aviat com puguem.” 

 

Tot seguit dona la paraula al senyor Farriol. 
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Intervé el Sr. Farriol (BC). Indica que al ple passat ja van explicar quina era la seva posició per 

no votar la proposició esmentada, i que també van dir que farien dues coses de les quals ja 

tenia coneixement l’AFA de l’escola Rius i Taulet: en primer lloc, que no deixarien de treballar 

per una proposta que millorés substancialment la pacificació del voltant de l’escola, però que 

calia trobar una bona solució tècnica i inversions; i, en segon lloc, que mentrestant farien altres 

actuacions. 

 

En aquest sentit, detalla que els dos darrers mesos s’han instal·lat tanques definitives al carrer 

Maignon i Mare de Déu del Coll i que s’ha anunciat l’ampliació de la mitjana al túnel de la plaça 

Lesseps per millorar el pas de vianants mar-muntanya davant de l’escola. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament a la senyora Pi. 

 

Intervé la Sra. Pi (ERC). Comprèn que han fet algunes coses, però no pas el que es aprovar al 

plenari, que és convocar la taula. 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula novament al senyor Farriol. 

 

Intervé el Sr. Farriol (BC). Es referma en la idea que van dir que treballarien aquest tema d’una 

altra manera. D’altra banda, demana que si ERC té algun projecte concret i ampli per resoldre 

la situació, ara és un bon moment per aportar-lo. 

 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

E.1 Sobre la discapacitat (PSC) 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Mercè Saltor, que llegirà el 

text corresponent. 

Intervé la Sra. Saltor (PSC). Comenta que és sabut que el dia 3 de desembre és el Dia 

Internacional de les Persones amb Discapacitat, per la qual cosa llegeix l’acord següent. 

“El Consell Municipal del Districte de Gràcia acorda: 

Primer.- Reforçar el nostre compromís amb les persones amb discapacitat o diversitat 

funcional i associacions per donar resposta a llurs necessitats i escoltar les seves opinions a 

l’hora de prendre decisions que els i les afectin. Ens guia la idea de ‘res sobre nosaltres sense 

nosaltres’: tot el dret a tenir espais i informació accessibles i de participació per influir en les 

decisions que els afectin tant a nivell individual com col·lectiu. 

Segon.- Involucrar totes les àrees municipals en la promoció, el reconeixement i l’aplicació dels 

drets de les persones amb discapacitat, de tal manera que les accions es realitzin de forma 

coordinada. 
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Tercer.- Treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activar estratègies 

i mecanismes per treballar aquests drets.  

Quart.- Impulsar mesures encaminades a: 

 Atendre les necessitats de suport que tenen les persones amb discapacitat o 

diversitat funcional per garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones en 

la nostra societat del benestar. 

 Trencar barreres de gènere. Facilitar l’aplicació pràctica del posicionament 

d’igualtat de gènere amb tots els suports necessaris. Promoure la participació 

social de les dones amb discapacitat o diversitat funcional.  

 Fomentar l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones 

amb discapacitat o diversitat funcional. Garantir la reserva del 5% de les 

promocions d’habitatge municipals per a aquest col·lectiu. 

 Potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge i el 

desenvolupament dels infants, els adolescents i els joves amb discapacitat o 

diversitat funcional.  

 Donar suport emocional i a la salut mental, així com combatre el sentiment de 

soledat. 

 Les persones amb discapacitat o diversitat funcional, com tots els individus i grups 

d’una societat, estan cridades a contribuir amb la seva acció al benestar col·lectiu. 

Per això ens comprometem a promoure la vida independent de totes les persones, 

també de les que tenen una discapacitat o diversitat funcional, i facilitar la seva 

integració i acció en funció de les seves capacitats, sense veure retallada la seva 

llibertat. 

 Incorporar a la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat l’accessibilitat 

universal per a totes les persones. 

 Cercar un emplaçament per a un centre de dia i residència per a gent gran i 

persones amb diversitat funcional per proposar a la Generalitat. 

 Acostar la cultura a les persones amb diversitat funcional. 

 Avançar en la millora dels espais de lleure inclusiu tant dels nous espais com 

adaptar els espais de joc que ja existeixen perquè puguin ser utilitzats per tots els 

infants.” 

 

Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que la declaració s’ha fet amb l’acord de tots els 

grups. 

Comenta que aquesta és la darrera sessió de l’any 2020, que segur que serà ben recordat 

durant la resta de la vida com un dels anys més imprevistos i més complicats. Considera que 

d’això també se’n poden treure aprenentatges. 

Demana, fins al proper plenari, molta responsabilitat individual tant a les festes com els 

propers mesos. Expressa el desig que l’any vinent sigui l’any de la vacuna i del final de la 

pandèmia. Igualment, manifesta la necessitat de tenir també responsabilitat col·lectiva. Creu 

que la política canviarà també arran dels esdeveniments que ha provocat la crisi, perquè 
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obligarà tothom a millorar la gestió de la cosa pública i a multiplicar la cooperació entre el món 

polític per tal que tot plegat tingui el rendiment més eficient possible de cara a la ciutadania. 

Entén que aquests són bons propòsits, però es mostra convençut que és el moment de fer-los, 

perquè la pandèmia ha d’ajudar a superar tics que s’han anat acumulant al llarg del temps i 

establir millors virtuts beneficioses per a la ciutadania. 

Confia que Gràcia sigui capaç de treballar col·lectivament per sortir al més aviat possible 

d’aquesta situació. Al mateix temps, desitja a tothom que el trànsit d’any sigui el més 

agradable possible i que el 2021 sigui un any recordat per la fi d’aquest malson. 

Finalment, clou la sessió donant les gràcies a totes les persones que han seguit la sessió i amb 

un record solidari per a tots aquells que estan patint les dificultats del moment.  

 

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 21.44 hores. 

 

 

 

El president,                                                                                 El secretari del Consell, 

 

 

 

Ferran Mascarell i Canalda                                                             Rufino García Pérez 

 

 


