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ACTA DEL PLENARI Núm. 3 

 

CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

                                                  2 d’octubre de 2019 

 

 

A la Sala d’Acte de la Seu del Districte de Gràcia, presidida per l’Im. Sr. Ferran 
Mascarell i Canalda, president del Consell Municipal del Districte, i en presència de 
l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte, se celebra la sessió ordinària del 
Consell Plenari del Districte de Gràcia, corresponent a la data indicada a dalt i que té 
lloc immediatament després de finalitzada la sessió extraordinària per l’aprovació del 
cartipàs. 
 
Hi són presents els consellers i les conselleres: 
 
Grup municipal de Barcelona en Comú:  
 
Sra. Judith Calabria Cortecans 
Sra. Àngels Tomás Gonzalo 
Sr. Jordi Farriol Fonoll 
Sra. Cristina Carrera Viñoles 
Sr. Yusef Quadura Izquierdo 
 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya:  
 
Sra. Núria Pi Martínez 
Sra. Olga Hiraldo i Martí 
Sr. Guillem Roma Batlle 
Sr. Miquel Colomé Ferrer 
Sr. Marc Bosch Matas 

 
Grup municipal de Junts per Catalunya:   
 
Sra. Sílvia Manzano Quintana 
Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 

   
Grup municipal del Partit Socialista de Catalunya:  
 
Sr. Alberto Lacasta Huelin 
Sra. Mercè Saltor Guinjoan 

 
Grup municipal de Ciutadans:  
 
Sr. Jordi Bea Costa 
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Grup municipal de Barcelona pel Canvi: 
Sr. Jordi Daura Molins 
 
Excusa la seva absència el Sr. Gabriel Morcillo Figueras, del Grup municipal de 
Junts per Catalunya. 
 

Inici de la sessió a les 19:15 hores 

 
 

ORDRE DEL DIA  
 
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
B. PART INFORMATIVA 

 
B.1 Despatx d’ofici 
 
B.2 Informes 
 
B.2.1 Informe del regidor 
 

C. PART DECISÒRIA 
 
C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 
23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial per a la implantació 
d’instal·lacions de subministrament per a vehicles de motor a la ciutat de Barcelona, 
d’iniciativa municipal. 
 
C.1.2 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 
en l’àmbit discontinu dels sòls situats al passatge Mariner, 12 (Jardins de Caterina 
Albert) i passatge Llavallol, 16 (Jardins de la Sedeta), al Districte de Gràcia; d’iniciativa 
municipal. 
 
C.1.3 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’una escola bressol i inclusió en el Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat de Barcelona (Districte de Gràcia) 
de les finques situades al carrer de l’Encarnació 13-15 i 17; d’iniciativa municipal. 
 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1. Proposicions/declaracions de grup 
 
D.1.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que el Districte de Gràcia emeti per streaming els diferents òrgans de participació 
públics, per tal que la ciutadania hi tingui accés en qualsevol moment. 
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D.1.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Atesa la problemàtica de molèsties nocturnes i incivisme i atesa la demanda històrica 
de disposar de patrulla nocturna exclusiva a Gràcia, proposa: 
 

 Que en el termini màxim de dos anys el Districte de Gràcia disposi d’una 
patrulla nocturna (UNOC) exclusiva, sempre que la Guàrdia Urbana tingui la 
dotació necessària d’agents per no deixar desatès cap altre districte. 

 
D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 
 

 Que es faciliti a tots els grups un llistat, actualitzat a setembre del 2019, de 
cases, locals i pisos ocupats de forma il·legal al Districte en què s’indiqui si les 
ocupacions s’han realitzat a propietats particulars, municipals o grans tenidors. 

 Que se’ns informi de les activitats dutes a terme per part del Districte, la 
Regidoria i la Guàrdia Urbana per evitar l’ocupació, per solucionar els 
problemes de convivència o per col·laborar amb la desocupació. 

 Que, després de cada desocupació, els edificis públics es destinin a habitatge 
social amb lloguer accessible alhora que es negocia amb els privats perquè 
accedeixin a oferir també aquest tipus de lloguer tan necessari als nostres 
barris. 

 
D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 

1. Impulsar un “Pla Integral per la Convivència i el Descans Veïnal” que posi fi al 
soroll i a l’incivisme, focalitzat en la protecció de la convivència i del descans 
veïnal als carrers i a les places del Districte, especialment a la Vila de Gràcia. 

2. El Govern elaborarà una proposta en el termini de tres mesos des d’avui. Una 
proposta que serà consensuada amb els partits de l’oposició, els veïns de les 
places i els carrers afectats, i amb l’assessorament de la Guàrdia Urbana. 

3. El pla necessàriament haurà de fer una diagnosi de la situació actual i proposar 
solucions concretes, com a mínim, a quatre aspectes: soroll, incivisme, 
seguretat i convivència. 

 
 
D.2. Precs 
 
D.2.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Que el Govern del Districte faci retirar immediatament els elements que posen en risc 
la integritat física de les persones usuàries de les instal·lacions esportives del Camp 
de l’Àliga i vetlli, com a titular de les instal·lacions, pel seu correcte estat, per tal que no 
es tornin a generar aquests riscos. 
 
D.2.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Atesos els pocs espais verds públics i que el gaudi semiprivat del Jardí del Silenci s’ha 
fet sense procés participatiu: realitzar un procés participatiu en el procés dels pròxims 
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6 mesos, amb ampli debat veïnal, per definir entre tots els usos del Jardí del Silenci i 
que pugui tenir un millor gaudi cívic i educatiu. 
 
 
D.2.3 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Atesos els problemes d’incivisme a plaça Joanic, plaça del Nord, plaça del Sol: 
incorporació de la plaça Joanic al Pla de places i mantenir un contacte trimestral amb 
els grups municipals per informar del que es fa en el marc d’aquest pla. Demanem un 
pla específic per a la plaça Joanic amb immediatesa, per tal de frenar l’augment 
constant d’incivisme i soroll envers els veïns. 
 
D.2.4 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
Després d’haver arribat a un ampli consens i votar a favor de la MPGM de Vallcarca: 
que abans del proper Consell Plenari de desembre ens mostrin a tots els grups un pla 
detallat dels projectes, licitacions i dades d’execució lligades a la construcció 
d’habitatges públics, equipaments i zones verdes que formen part de la modificació del 
MPGM Vallcarca 
 
D.2.5 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Atès que en l’anterior mandat el Govern municipal del Districte de Gràcia va proposar 
un pla per tal de revifar el comerç de proximitat dels voltants del Parc Güell, el barri de 
la Salut amb botigues orientades al turisme, 
 
- Que el Govern del Districte de Gràcia impulsi una Taula pel Comerç de Proximitat 
formada pel Govern, els grups municipals del Districte i associacions de comerciants i 
de veïns per tal d’avaluar els efectes d’aquest pla a dia d’avui i proposar mesures i 
accions concretes que permetin recuperar el comerç de proximitat en les zones de 
l’entorn del Parc Güell i Travessera de Dalt. 
 
 
D.3.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Atès que els nous gegants, Pau i Llibertat, van ser incorporats al text del Protocol 
Festiu de la Vila de Gràcia però no han estat presentats en societat ni han començat a 
fer les seves funcions: quan serà la presentació pública dels gegants nous Pau i 
Llibertat, encarregats des de fa 3 anys i ja pagats per l’Ajuntament? 
 
D.3.2 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
Cada any després de l’estiu els porcs senglars tornen a apropar-se a la part alta del 
Districte. Tenint present que el juliol del 2018 s’estimava que al parc de Collserola en 
teníem un excedent de 1.500 exemplars i que l’alcaldessa durant l’anterior mandat es 
va comprometre, després d’acceptar un prec del nostre grup, a treballar per solucionar 
el problema, els pregunto quines mesures han pres des del Districte durant l’últim any i 
quins plans tenen per evitar que enguany durant la tardor els senglars tornin a generar 
riscos a les zones on es solen moure de Vallcarca 
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D.3.3 Del Grup del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Pensa el Govern tirar endavant la construcció de pisos socials als Jardins Manuel 
Torrente? Com pensa preservar la zona verda i infantil? Hi ha alguna possibilitat de 
construir aquests pisos en alguna altra zona del districte i fer dels Jardins Manuel 
Torrente un autèntic espai verd de la Vila de Gràcia? 
 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
E.1 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
 
Presenta proposta per urgència de DI sobre la democràcia i la llibertat. 
 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

ORDRE DEL DIA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 
A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
El senyor president demana si hi ha algun comentari a fer a l’acta de la sessió anterior, 
que correspon a la de la constitució del Consell. Cap conseller en fa, de manera que 
es dona per aprovada per unanimitat de tots els grups municipals. 

 
B. PART INFORMATIVA 
 

 
B.1 Despatx d’ofici 
 
Es dona per informat 
 
B.2 . Informes 

 
B.2.1. Informe del regidor 

 
Intervé el Sr. Badia (regidor). En primer lloc, vol donar la benvinguda a tothom, a tots 
els veïns i les veïnes que els acompanyen, i també dona la benvinguda, tot i que avui 
no els pot acompanyar, al nou conseller de Junts per Catalunya, el senyor Gabriel 
Morcillo. 
 
Avui s’inicia formalment el mandat, i espera que aquest sigui l’espai de la pluralitat. En 
mandats anteriors hi havia dues formacions que tenien representació en aquest 
Consell, com eren el PP i la CUP, que ara no en tenen, però vol manifestar la voluntat 
que la seva veu pugui ser escoltada. Vol que siguin exemplars i que puguin treballar 
braç a braç en benefici dels barris, del districte, en benefici de Gràcia, que és el que 
els interessa a tots. 
 
També vol aprofitar per donar la benvinguda a la nova gerent que s’havia incorporat el 
dia abans al Districte de Gràcia, la Sra. Pilar Miràs, que podran conèixer llargament 
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aquests quatre anys. Li desitja tots els encerts. Es mostra convençut que treballarà al 
seu costat no només el Govern, sinó que també ho faran tots els consellers i 
conselleres per poder tirar endavant el rol del districte i el de l’Ajuntament. En aquest 
sentit, també vol agrair la feina feta pel gerent anterior, el senyor Pere Camps, que ha 
deixat molt bon llegat, una bona empremta. Afirma que era un bon coneixedor històric 
del Districte de Gràcia i per això li vol agrair tota la feina que ha fet. També li desitja 
sort en els nous reptes que entoma dins l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Aquest primer plenari és un plenari peculiar. Segurament el que tocarà fer els propers 
mesos serà redactar el Pla d’actuació del districte i el Pla d’actuació municipal. Ara és 
quan s’iniciarà tota la part de planificació i, en aquest sentit, convida totes les entitats, 
tota la ciutadania i tots els consellers que hi facin les seves aportacions. De fet, han 
d’aconseguir transformar el que van ser uns programes electorals en un pla d’actuació 
de districte, que no deixa de ser un acord al qual han d’arribar entre totes les parts, i, 
per tant, un compromís de totes les actuacions que es podran tirar endavant durant 
aquest mandat. És la part més important, perquè és on es prenen les grans decisions, 
on segurament es definiran els grans projectes d’inversió al districte, on hauran de 
posar les prioritats, tant a escala de ciutat com de districte, i, per tant, en les properes 
sessions, els anima que els facin arribar propostes i que hi participin per poder acabar 
d’elaborar aquest Programa d’actuació de districte que marcarà el full de ruta. Vol 
remarcar alguns reptes que de ben segur apareixeran en aquest Pla d’actuació.  
 
Creu que, com s’apuntava, un dels reptes que té Gràcia és l’habitatge. De fet, s’ha fet 
un canvi en les comissions en aquest sentit per donar el pes que les polítiques 
d’habitatge mereixen. En aquest tema, les perspectives canvien: no és la mateixa 
política d’habitatge la que es pot fer a Vallcarca o Penitents que la que es pot fer al 
Coll, el Camp d’en Grassot o la Vila de Gràcia. Són realitats molt diferenciades per a 
les quals s’han de fer servir eines de planejament, de tanteig i retracte i de compra 
pública molt diferents, però en cada lloc han de ser capaços de començar a construir 
aquest parc públic d’habitatge i de lloguer assequible. De fet, és el districte amb menys 
parc públic de tot Barcelona, i segurament de tot Europa, ja que Barcelona se situa 
molt enrere en el parc públic d’habitatge i aquest és un repte titànic. Diu que aquí 
caldrà fer dues funcions: tot allò que es pugui impulsar des de l’Ajuntament amb 
recursos propis i eines pròpies, com pot ser el planejament, però també tot allò que es 
pugui impulsar com a ciutat per fer-se sentir, i, per tant, quan demanen que puguin 
limitar els preus dels lloguers, entenen que és una demanda que fan com a ciutat, 
conjuntament, les institucions i els veïns i les veïnes que així ho transmeten en el dia a 
dia, com un dels temes que més preocupen. 
 
També en l’àmbit de l’habitatge explica que s’està elaborant el Pla de patrimoni 
arquitectònic, cosa que vol dir que estan revisant tot el catàleg patrimonial de Gràcia. 
Diu que justament aquesta setmana s’ha acabat el procés participatiu i hi ha hagut 109 
aportacions on s’indicaven alguns edificis, espais singulars, que fora bo d’incorporar en 
aquest catàleg, i fa palès que a la vegada que volen preservar la identitat 
arquitectònica, no només dels edificis, sinó també dels espais verds, ho han de fer 
compatible amb l’habitatge. Aquests seran dos dels elements més interessants que 
podran compaginar. 
 
El segon repte que considera que tenen per davant –que, com molt bé deia el senyor 
president, és un repte de ciutat– és l’emergència climàtica. Queden onze anys per 
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arribar al punt de no retorn, i això vol dir que tot el que no es faci avui ja no s’hi serà a 
temps de fer-ho, i, com els van recordar els joves que es van manifestar el divendres 
de la setmana anterior, és aquesta generació la que haurà de solucionar el futur de 
totes les generacions. Per tant, tenen una responsabilitat històrica per aconseguir 
evitar arribar a aquest punt de no retorn, perquè si no es fa res, ja saben que hi ha tot 
un seguit de processos automàtics que no tindran marxa enrere, com les pluges 
torrencials, les onades de calor o la pujada del nivell del mar i de l’onatge, amb totes 
les implicacions que això té a escala global per a l’agricultura o per als drets 
energètics. De fet, tots els col·lectius vulnerables també se’n veuen més perjudicats, i 
per aquest motiu creu que tenen un repte titànic. 
 
Continua la seva intervenció explicant que això es pot traduir de moltes maneres 
diferents al districte. Una part molt important té a veure amb la contaminació de l’aire, i, 
per tant, quan diuen que s’emet un aire de bona qualitat és quan s’impulsa aquesta 
zona de baixes emissions, que, com saben, entrarà en vigor l’1 de gener i que ara està 
en procés d’aprovació. Aquesta zona de baixes emissions ha de permetre que aquells 
cotxes més contaminants no circulin pels carrers i es pugui tenir un aire més net. I no 
només no ha de permetre que no circulin cotxes més contaminants, sinó que farà 
baixar tota la congestió del trànsit, i, per tant, també tota la sobrerepresentació que hi 
ha a l’espai públic per poder tenir un espai que posi en el centre el vianant. I un 
problema del districte, per exemple, en el cas de la Vila, és que s’ha d’abordar 
l’aparcament de les motos, atès que cal poder alliberar les voreres. 
 
A la vegada, tot són especificacions, i per això també tenen el Pla de mobilitat del Coll, 
que ha de permetre tenir un barri molt més agradable, molt més humà. També hi ha 
l’assumpte del que ha de ser una superilla o eixos al Camp d’en Grassot, amb la 
transformació de Pi i Margall, una de les més importants que es viuran, com un eix 
verd i com un nou pulmó que ha de néixer a Gràcia. També s’ha d’abordar la 
pacificació de l’avinguda Vallcarca, i, finalment, la pacificació de tots els entorns del 
Parc Güell. Assegura que a cada barri hi ha àrees de transformació urbana de primer 
ordre i que és molt important que es puguin tirar endavant. 
 
Ara bé, adverteix que l’emergència climàtica no es queda aquí. També s’haurà de 
parlar de política alimentària, de quina haurà de ser la dieta correcta. S’haurà de parlar 
també de què s’ha de fer amb els residus i com aconseguir reciclar, perquè hi ha 
objectius ambientals que no marca la Unió Europea i dels quals avui en dia són molt 
lluny. 
 
Finalment, explica que també es presentarà un pla d’accions. Ara mateix, com saben, 
s’ha creat una taula d’emergència climàtica que farà quatre sessions, on s’abordaran 
dotze temàtiques diferents. Indica que l’endemà mateix se n’abordaran quatre: l’aigua i 
el litoral, les energies renovables, el verd i la política alimentària, i afegeix que es faran 
fins a dotze sessions temàtiques, on s’intercanviaran idees conjuntament amb entitats i 
amb la ciutadania per definir el pla d’actuacions. Diu que hi ha més de dues-centes 
persones apuntades que participaran en la sessió de l’endemà i els anima a participar-
hi, perquè la mesura més quotidiana que hi pugui haver als barris també serà 
transformadora. 
 
Tot aquest procés els haurà de permetre que al gener, amb l’entrada en vigor de la 
zona de baixes emissions, es pugui fer la declaració d’emergència climàtica, que, a 
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més a més, anirà acompanyada de tot un pla d’actuacions amb tot el que s’haurà fet 
durant tots aquests mesos. De fet, en els propers mesos es veurà que es treu un carril 
del carrer Mallorca o del carrer Aragó, per exemple. Per tant, s’aniran veient les 
transformacions de l’espai públic per fer-lo més sostenible. 
 
El tercer eix és l’educació. Assegura que en aquest assumpte es va fer molta feina en 
l’anterior mandat i ara és el moment de recollir-ne els fruits. Hi ha un institut a 
Vallcarca que ja el volen veure en construcció –de fet, ja n’estan fent el projecte 
executiu i en aquest mandat ho aconseguiran. També hi ha una ubicació definitiva per 
a l’escola de primària de Teixidores, on hi havia l’hospital evangèlic, és a dir, hi ha un 
equipament que passarà a ser de primer ordre a Gràcia. I no poden oblidar que també 
hi ha el projecte –del qual es parlarà en aquest plenari– de la construcció d’una nova 
escola bressol a les casetes del carrer Encarnació, on hi ha una alzina molt 
interessant. També van apuntar –i és un dels temes que es debatrà en aquest Pla 
d’actuació de districte– que es buscarien noves ubicacions per a una altra escola de 
primària pública i un institut a la part sud del districte, on tots els càlculs de natalitat fan 
preveure que la demanda creixerà més. De fet, en l’anterior mandat, per primera 
vegada a la història, hi va haver una demanda de matrícula superior en l’escola pública 
que en la concertada, i, per tant, és un orgull que avui en dia Gràcia estigui demanant 
que vol escola pública de qualitat i de proximitat. 
 
L’última qüestió de la qual vol parlar és de l’àmbit dels esports. També tenen molt 
reptes en aquest sentit, i han posat fil a l’agulla en molts projectes. En breu passaran a 
gestionar de forma directa el poliesportiu Josep Comellas, que era una demanda que 
van fer totes les entitats esportives. Volen ubicar un nou equipament esportiu a la part 
nord, a Vallcarca, i també estan treballant en un equipament al carrer Sardenya, a 
tocar d’Horta, l’Eixample i Gràcia, un equipament que volen que sigui de referència per 
a molts dels joves que avui en dia volen practicar l’esport, i, per tant, conjuntament 
amb els tres districtes volen empènyer el projecte perquè aquest equipament es pugui 
tenir ben aviat. Evidentment, continuaran donant suport a totes les entitats esportives. 
 
També vol fer esment, encara que no formi part estrictament d’un pla d’actuació, del 
compromís de Gràcia amb els drets i les llibertats. Ha estat un compromís que sempre 
han mantingut i que han de continuar mantenint. Vol recordar el seu rebuig a 
l’empresonament de persones dels CDR i aquesta equiparació totalment irresponsable 
amb el terrorisme, ja que creu que ha estat una banalització, i una ofensa a les 
víctimes, d’un moviment absolutament pacífic, de la qual cosa creu que a Gràcia en 
tenen bona constància. No reconeixen aquest procés i el volen denunciar, com també 
volen reclamar, un cop més, la llibertat dels presos polítics. 
 
Amb aquestes paraules acaba la seva intervenció. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Explica que havien acordat a la Junta de 
Portaveus que l’informe del regidor tindria una durada d’onze minuts i ha excedit el 
temps, però avui és el primer dia i seran flexibles. Els consellers portaveus dels grups 
tindran una intervenció de sis minuts que els podran utilitzar en un torn o en dos. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Explica que, amb l’aprovació d’aquest cartipàs i aquest 
primer plenari, d’alguna manera es dona el tret de sortida a la legislatura, i que abans 
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d’entrar en la política estricta del districte li agradaria fer algunes valoracions i 
consideracions prèvies.  
 
Manifesta que a Barcelona hi ha un nou govern, en aquest cas, del PSC i Barcelona 
en Comú. Des de Barcelona pel Canvi van fer una campanya electoral amb un doble 
objectiu, que era construir una alternativa de govern a la senyora Ada Colau i, alhora, 
evitar un govern que traslladés el bloqueig de la Generalitat a l’Ajuntament. Des del 
seu grup, van assumir la seva responsabilitat. 
 
Explica que és evident que hi ha hagut canvis substancials en un tema molt important, 
el de la seguretat, tot i que el regidor no l’ha esmentat. Una de les seves prioritats era 
revertir les polítiques errònies en matèria de seguretat del govern anterior. Celebren 
aquests canvis i demanen al tinent d’alcalde, el senyor Batlle, que continuï amb la 
feina que està desenvolupant. Tot i així, creuen que es va tard i que els episodis de 
violència que s’han produït al llarg d’aquest estiu no es poden repetir. El seu grup hi 
estarà amatent, perquè entenen que la seguretat no és una qüestió d’esquerres o 
dretes, sinó que és una qüestió de ciutat, i afegeix que sense seguretat no hi ha 
llibertat. 
 
Respecte a Gràcia, també voldrien fer algunes consideracions prèvies. És un districte 
homogeni, socialment parlant. El barri de la Vila de Gràcia és el que a dia d’avui té 
menys zones verdes i el segon districte amb major densitat, per darrere de l’Eixample. 
Diu que s’han de gestionar molt millor els fluxos turístics, especialment a la zona del 
Parc Güell, i que s’ha de fer front als problemes d’incivisme i d’oci nocturn, a les 
ocupacions il·legals i a les activitats dels grups antisistema. 
 
Remarca que, com ha dit el regidor, han d’intentar fer front als preus de l’habitatge, 
que són molt alts, i al fet que hi ha un habitatge protegit escàs, al voltant del 0,5%. Des 
de Barcelona pel Canvi, els volen traslladar que durant aquesta legislatura treballaran 
en tres grans eixos i que aprofitaran el Pla d’actuació territorial per incorporar les seves 
propostes. 
 
A mode de resum, el primer eix serà el de convivència i valors cívics, amb l’objectiu de 
prioritzar el comerç de proximitat, combatre l’ocupació il·legal, l’incivisme, continuar 
promovent la cultura i donar suport a les entitats de cultura popular, tan arrelades al 
districte. 
 
El segon eix serà el dels nous equipaments i habitatge assequible, que permeti 
impulsar la creació d’un poliesportiu a la zona alta del districte, cosa que ja s’ha 
comentat, i que permeti a les entitats esportives poder practicar l’esport. També volen 
fer realitat, finalment, l’institut Vallcarca, desbloquejar el Pla de construcció d’habitatge 
i equipaments del solar de l’antiga clínica Quirón i acabar les obres del Mercat de 
l’Abaceria, si pot ser l’any 2020. 
 
El tercer i últim eix serà el d’una Gràcia verda i sostenible, que permeti, per exemple, 
recuperar places d’aparcament als residents de Vallcarca; instal·lar escales 
mecàniques a les zones de muntanya i arreglar les que no funcionen; iniciar el projecte 
de rambla verda que permeti connectar Vallcarca amb el centre del districte; reparar el 
llac de la Creueta del Coll, que encara està pendent; millorar també el transport públic, 
especialment en les línies de bus del barri de la Salut i el del Coll, i impulsar les 
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accions necessàries per afrontar els problemes de mobilitat i la gestió del turisme del 
Parc Güell. 
 
Finalment, també volen lluitar contra la contaminació, millorar la qualitat de l’aire i 
promoure la mobilitat sostenible. 
 
Indica que en l’informe del regidor han trobat a faltar alguna referència a les festes de 
Gràcia: sobre els incidents que es van produir, sobre el trencament de guarniments i 
sobre algunes agressions que hi va haver. 
 
Des del seu grup, vol acabar dient que són oposició i que representen una formació 
política seriosa que compleix amb els seus compromisos. Són una oposició amb 
mentalitat de govern, no seran un govern a l’ombra. Són conscients que el programa 
del govern és diferent del seu i no donaran cap xec en blanc, però sí que els exigiran 
diàleg, perquè els pactes es fan entre els diferents. 
 
Per tot plegat, emplaça el Govern i el conjunt de forces polítiques a treballar per aquest 
districte des de la moderació i la centralitat que el moment requereix. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la intervenció explicant que han canviat moltes 
coses des de l’última vegada que el senyor regidor va presentar el seu informe. 
 
Per al senyor Bea, hi ha dos temes importants: el primer, que ja no governa sol, sinó 
que ho fa amb el Partit Socialista, cosa que produirà alguns canvis, i el segon, que és 
molt curiós, és que van acceptar els vots del senyor Manuel Valls, persona amb qui el 
partit del senyor Bea va fer campanya, quan durant la campanya no van parar de dir 
que era molt dretana i que no podien comptar amb aquesta formació. Però afegeix que 
això són temes anecdòtics, sense massa importància. 
 
Fa palès que el regidor ha fet una llista de bones intencions i que, tret de la part final, 
quan ha parlat dels presos, gairebé la pot comprar tota. Tenen quatre anys per 
treballar plegats en moltíssims temes, perquè, al final, tots els grups polítics han de 
treballar per als veïns. Posa com a exemple que quan hi ha un forat en un carrer és un 
forat per a tots, per a la gent de dretes i per a la gent d’esquerres, i diu que són aquí 
per reparar aquest forat. 
 
Diu que aquesta feina conjunta ja es va poder fer a la legislatura passada. Un dels 
grans esforços que va fer el senyor Bea quan va encetar la seva etapa com a conseller 
va ser, per exemple, canviar la seva posició en el Pla metropolità de Vallcarca. La 
posició que es va defensar gairebé durant tres anys és que el grup del senyor regidor 
s’havia d’oposar a qualsevol canvi, que havien de fer un pla propi, i, al final, de mica en 
mica, van votar plegats.  
Afegeix que l’institut Vallcarca també és un bon exemple que tots els grups presents 
es van poder posar d’acord, i això és el que realment els veïns i les veïnes els 
demanen. 
 
Afirma que hi haurà temes en què segurament no es posaran d’acord. Avui ha parlat 
d’habitatge, i la seva sensació és que el grup del senyor Badia no va fer res per 
l’habitatge durant quatre anys. Va parlar molt i va fer moltes reunions, i fins i tot 
recorda l’última que es va fer per tractar la gentrificació. També recorda que després 
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van anar als consells de barri i van fer una presentació molt bonica, i diu que avui 
possiblement són folis perduts en algun calaix. 
 
Pel que fa a la seguretat, comenta que tothom sap que hi ha problemes de seguretat a 
la ciutat. Diu que això s’ha negat durant quatre anys però que ara es comença a 
acceptar, potser perquè estan en un govern de coalició a l’Ajuntament. Ara bé, 
considera que aquests problemes es poden solucionar. D’ençà que el senyor Valls va 
anar al barri la setmana anterior, realment hi ha hagut un canvi de paradigma complet: 
de no tenir cap problema es reconeix que n’hi ha algun, i el primer pas per solucionar 
qualsevol problema és reconèixer que hi és. És un punt en el qual també trobaran el 
Grup municipal de Ciutadans. Si volen treballar plegats i trobar solucions de forma 
conjunta, hi estan oberts. I segur que els criticaran, potser amb els carrils bici que 
faran nous, com ja ho van fer l’altra vegada, sempre que siguin ineficients. I 
possiblement els criticaran amb mesures restrictives per a la mobilitat, mesures 
restrictives que està patint la gent més feble. 
 
I també els exigiran, d’altra banda, que treballin plegats per solucionar problemes 
d’urgència climàtica. Barcelona en Comú criminalitza el vehicle, i no diu que no s’hagi 
de criminalitzar, però també li agradaria que parlés de propostes de rehabilitació, per 
exemple, ja que avui el CO2 que s’emet també s’emet des de les cases. Pregunta, 
doncs, quins projectes tenen per aïllar els edificis. Els haurien de saber, perquè, 
altrament, sempre s’intenta solucionar el problema a partir del fet que hi ha molts 
cotxes, cosa que, si bé és certa, no treu que hi hagi altres factors que també 
contaminen. 
 
Pregunta quines són les propostes del grup del regidor per al reciclatge. No les saben i 
avui ho ha esmentat d’una manera molt ràpida. 
 
Pregunta si el desplaçament per la ciutat els dies de màxima contaminació es podrà 
fer amb transport públic, i si, per exemple, serà gratuït per a tothom. Seria una 
proposta que també podrien comentar. Posa de manifest que entre el 2003 i el 2018 
els seus plans de mobilitat van fracassar, i diu que no haurien de fracassar en els 
propers anys. 
 
Pel que fa a l’habitatge, es queixa que a Gràcia no es va construir, sinó que tot va ser 
propaganda, i afegeix que quatre anys més de propaganda serien esgotadors per a 
tothom. 
 
Comenta que les empreses van marxar, moltes per culpa del procés, i que s’ha de fer 
el possible perquè tornin, independentment del que passi amb el procés. Insisteix en la 
idea que es necessiten empreses i comerç i que no poden continuar vivint solament 
del turisme, un turisme que criminalitzen, però no poden oblidar que avui és 
“l’empresa” més important de Barcelona, ja que 140.000 persones a la ciutat estan 
vivint de forma directa o indirecta del turisme. Indica que tot això s’haurà de treballar 
durant aquests propers anys. 
 
Pel que fa a la violència i l’incivisme, estan molt amoïnats. El tema de les ocupacions 
també els amoïna, perquè a Gràcia continuen, i necessiten saber què es farà per 
solucionar el problema. 
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Diu que la llista és més llarga, però ho deixarà aquí. No vol acabar la seva intervenció, 
però, sense comentar el que s’ha dit sobre el procés. No té cap inconvenient que, als 
domicilis particulars, les persones que creguin que els presos són presos polítics 
tinguin casa seva plena de llaços, ja que tothom ha de ser lliure de fer el que vulgui, 
però indica que el districte és de tots i que no hi hauria d’haver llaços. Entén que el 
districte és un espai públic per als que creuen que el procés s’ha de fer i per als que 
creuen que el procés és un problema per a la societat i la divideix, i demana que es 
faci el possible per no dividir la societat. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Comenta que el senyor Bea ha exhaurit el seu 
temps i explica que el temps d’intervenció del Grup municipal del PSC s’acumula al 
temps del senyor Badia, regidor del districte. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Explica que es comença un nou mandat amb el primer 
plenari de tardor on imagina que tots els grups tenen multitud de propostes per millorar 
les vides dels veïns i les veïnes. És possible que sovint no coincideixin, però la 
voluntat del seu grup és la de dialogar i entendre’s amb tothom. 
 
Dit això, no voldria deixar passar per alt que aquest Plenari se celebra el 2 d’octubre. 
Exposa que, fa dos anys, tal dia com avui les emocions eren molt intenses: d’orgull per 
haver dut a terme el referèndum de l’1 d’octubre i sorpresa i estaborniment, encara, 
pels cops de porra. L’orgull encara continua; la sorpresa, malauradament, no. Diu que 
aquests darrers dos anys han estat testimonis i víctimes de la repressió i les formes de 
l’Estat espanyol. El seu grup només pot respondre una cosa: que continuarà treballant 
per la democràcia, per la llibertat d’expressió i per una Catalunya lliure, sempre des del 
pacifisme i la no-violència. 
 
I aquesta reivindicació de pacifisme i no-violència és la que creuen que ha de marcar 
tots els àmbits del districte. La Festa Major de Gràcia, per exemple, es caracteritza per 
ser un espai de cohesió, on els seus habitants guarneixen els carrers i ofereixen una 
vila per gaudir-la i admirar-la. Entén que no es poden permetre en cap cas accions 
com les de la plaça del Nord, on uns pocs es creuen amb el dret de fer el que vulguin, 
destrossant guarniments i amenaçant la gent. També són inadmissibles les destrosses 
del guarniment dels carrers Llibertat, Joan Blanques i tants altres que ho pateixen any 
rere any. Diu que s’ha de vetllar per una festa major més segura, i, per tant, demanen 
al districte que prenguin les mesures oportunes perquè sigui una realitat. A banda 
d’això, vol fer un reconeixement a tots els festers i festeres, els serveis tècnics i tothom 
que ha pogut fer possible la Festa Major un any més. 
 
També volen donar la benvinguda a la nova gerent del districte, la Pilar Miras. Encara 
no la coneixen, però esperen poder treballar plegades i amb bona sintonia. Dona 
també les gràcies a en Pere Camps, l’antic gerent, pel seu bon to i per la feina feta, i li 
desitja sort en els nous reptes que emprèn. 
 
Continua la seva intervenció amb els reptes que té el seu grup per al districte de 
Gràcia. Comenta que són molts i variats. Com que alguns ja els han apuntat les 
anteriors intervencions, en citarà només uns quants. 
 
Un dels primers que se’ls presenta ara és la campanya de Nadal. Pregunta si s’ha 
informat a tothom de si hi ha un pla de Nadal. Els consta que hi ha carrers de Gràcia 
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que encara no saben del cert com anirà la il·luminació. Nadal és un dels períodes de 
l’any més important per als botiguers, i pregunta si els estan atenent com cal. Falta 
només un mes i mig per començar la campanya i lamenta que encara no sàpiguen 
quin pla tenen per dinamitzar el comerç. 
 
Un altre tema important del qual saben ben poc és l’Abaceria. Es queixa que no se’n 
poden informar correctament, perquè resulta que la informació de la web municipal 
està obsoleta. Segons la web, ara ja s’hauria d’estar acabant l’enderroc, i si es 
passegen per la zona veuran que encara hi ha l’edificació. Diu que la transparència es 
demostra en accions com aquesta, informar i informar bé, no amb pàgines amb 
informació caducada. Pregunta quines accions tenen previstes per als voltants de 
l’Abaceria, quin pla tenen per dinamitzar aquella zona, i afegeix que els comerciants 
també estan preocupats. 
 
Un altre assumpte és la riera de Cassoles. Pregunta si la consideren acabada, ja que 
hi ha fanals nous i fanals vells en desús, armaris elèctrics al bell mig del carrer i pas de 
semàfors sense semàfors. Diu que això no és acabar una obra, que s’ha de ser polit. 
Explica que al costat mateix, al carrer Bretón de los Herreros, s’han tallat dos 
exemplars de taronger agre per fer unes obres en l’àmbit privat, i pregunta si estan al 
cas d’aquest assumpte. Semblen petiteses, però si no saben resoldre les petiteses, les 
coses grans s’escaparan. 
 
Un altre objectiu és la convivència. Pregunta si han parlat amb els afectats per la 
Discoteca Canela –avui presents a la sala de plens del districte– i els han donat alguna 
solució efectiva. Durant el mandat del grup de la senyora Mayor, van tancar el local 
durant sis mesos, i demana que expliquin què ha fet el Grup municipal de Barcelona 
en Comú. Es necessiten solucions reals per a problemes reals, i per això la seva 
proposició va en aquesta línia: demanar una patrulla nocturna de guàrdia exclusiva per 
al Districte de Gràcia. 
 
Pel que fa a la mobilitat al voltant del Parc Güell, explica que la zona és un caos, amb 
veïns patint incomoditats cada dia, tot perquè no hi ha ningú que reguli aquella zona. 
Com que el regidor ha dit que era un dels plans de futur d’aquest mandat, demana que 
s’hi posin ja. Cal tenir present que també són importants els voltants del Parc Güell. 
Els veïns de la zona es queixen que hi ha rates, que fins i tot entren a les cases, i que 
no poden tenir les finestres obertes. Està molt bé viure prop del parc perquè és un 
privilegi, però estan pagant un peatge en forma de rates per gaudir-lo. Preguen que 
prenguin les mesures oportunes. 
 
En l’àmbit dels esports, aquests darrers quatre anys no ha funcionat, no pas per culpa 
dels clubs i de les entitats, sinó per deixadesa del Govern, que fins l’últim any no va 
reaccionar. Esperen que en aquest nou mandat facin propostes, i no només siguin 
reactius. 
 
A continuació, es refereix al projecte de Vallcarca, un projecte que s’ha allargat en el 
temps innecessàriament. Mentrestant, tenen solars buits que acumulen brutícia i veïns 
descontents. Volen escoltar la proposta més enllà de paraules buides i retòrica 
innecessària. Volen fets. 
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Entén que la política, al final, es fa trepitjant carrer, parlant amb els veïns, i això és el 
que fan i el que els toca fer. Com deia al principi, volen fer de Gràcia un lloc millor, i 
creu que per aconseguir-ho fan falta tots. El seu grup té la mà estesa al diàleg i a 
poder parlar de tot. Imagina que ara iniciaran un diàleg amb el Pla d’actuació territorial. 
Comencen un nou curs polític i el volen començar amb bon peu i en positiu. 
 
Acaba la intervenció en aquest punt, i es guarda el temps restant per al torn de rèplica. 
 
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Comença la seva intervenció agraint als veïns i les 
veïnes que els acompanyen la seva presència i la presència també de la gerent, amb 
qui ja tindran temps de conèixer-se millor. 
 
Seguint els punts que ha comentat el regidor, pel que fa a l’habitatge explica que estan 
curiosament d’acord amb Ciutadans, que aquest últim mandat ha estat un tema tractat 
a base de titulars però que tot ha quedat en fum, i esperen que en aquest que 
comencen sigui un tema central i que es pugui fer feina de debò per solucionar els 
greus problemes d’habitatge que pateix el districte i, principalment, la Vila de Gràcia. 
 
Pel que fa a l’emergència climàtica, estan totalment d’acord amb el que ha dit el 
senyor Badia: és un problema que s’ha d’afrontar, i l’únic que els sap greu i lamenten 
és que uns minuts abans de començar el plenari el govern no hagi vist el caràcter 
d’urgència d’una declaració institucional que presentava el Grup municipal d’ERC 
sobre l’emergència climàtica, i, per tant, no hagi pogut prosperar. En aquest sentit, 
ERC ha liderat la lluita contra el xoc climàtic des del Parlament i ho pensen fer també 
des Gràcia i des de Barcelona. 
 
En l’àmbit de l’educació, lamenten un cop més la manca de places escolars a Gràcia. 
Es troben, un any més, que les peticions de places a les escoles bressol, de zero a 
tres anys, són el doble que les places ofertes, o que manquen unes cinquanta places 
del primer curs d’educació, que, malgrat que s’absorbeixen derivant les famílies a 
opcions no demanades, com escoles privades o públiques en altres districtes, això no 
és solució. L’educació secundària també té aquesta mancança, i en aquest sentit 
lamenten que encara no s’hagi iniciat l’adequació de l’espai per a l’institut Vallcarca. 
Confien que realment en aquest mandat sigui una realitat, perquè és una reivindicació 
veïnal de fa massa anys. 
 
En l’àmbit dels esports, esperen que no només es quedin en bones intencions. De fet, 
en l’últim mandat la senyora Pi, consellera del Grup municipal d’ERC dedicada a 
aquest assumpte, i que continuarà durant aquest mandat, ha fet moltes vegades 
denúncia de deixadesa per part del districte de les instal·lacions esportives i d’altres 
temes que avui ella mateixa comentarà, en un prec. 
 
Explica que justament aquest dia fa un any es va constituir l’Associació de 
Comerciants de Coll Amunt per impulsar i dinamitzar el comerç de proximitat al barri, 
de manera que els volen felicitar per aquesta iniciativa. 
 
Aprofita per felicitar també el col·lectiu GSIS per l’acte que va organitzar a la plaça 
Lesseps per commemorar la Diada, però lamenten que un acte tan significatiu hagi 
perdut el pes polític que havia tingut en els darrers anys i expressen el seu desig de 
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recuperar-lo en aquest mandat i així sumar-lo a les diferents celebracions que tenen 
lloc a Gràcia l’11 de Setembre. 
 
Respecte a la Festa Major, també creuen que valdria la pena comentar-la en aquesta 
intervenció. Primer, volen agrair la feina feta per tota la gent que dedica el seu temps i 
esforç per construir aquestes obres col·lectives, que són tan característiques de la 
Festa Major de Gràcia i que permeten mantenir ben viva aquesta tradició bicentenària. 
De fet, fa dos anys que des del Casal d’ERC estan guarnint la portalada i saben 
realment l’esforç que suposa, i s’ha de tenir en compte que ells només fan la portalada 
i no pas tot un carrer sencer o una plaça. En aquest sentit, volen manifestar i 
compartir, també, el malestar que van expressar alguns veïns pel fet que el regidor de 
districte no fes acte de presència a la festa fins al 17 d’agost i que no hagués estat 
present ni al pregó ni en altres actes destacats de la Festa Major, tot i que després van 
veure que l’alcaldessa, la senyora Ada Colau, tampoc va ser a la Diada de la Mercè, i, 
per tant, ja no els sorprèn tant. 
 
D’altra banda, valoren molt positivament que la Festa Major d’enguany hagi estat 
inclusiva, amb unes pregoneres d’altura, més sostenible, més accessible, amb el premi 
corresponent a l’espai guarnit més ben adaptat. Malauradament, però, no ha estat 
l’edició més segura ni més feminista. En aquest sentit, mostren el seu total rebuig 
davant qualsevol tipus de violència, i més avui que és el Dia Internacional de la No-
violència i, en especial, pel que els ocupa, davant les agressions masclistes que es 
van produir en el marc de la Festa Major, on es van denunciar fins a cinc casos de 
violació. 
 
Condemnen també els actes vandàlics contra els guarniments, com els de la plaça del 
Nord, el carrer Joan Blanques o el carrer Llibertat, on cinc veïns van haver de ser 
desallotjats durant uns quants dies. Demanen que es continuï treballant juntament amb 
els grups de l’oposició i altres actors per fer front a la violència masclista i per evitar 
actes vandàlics i destructius durant la Festa Major. 
 
Per acabar, reprèn el tema dels drets i les llibertats. Simplement vol recordar el text 
que es va aprovar a la Comissió de la Presidència a l’Ajuntament de Barcelona el 
passat 18 de setembre, en la qual es va acordar, a proposta d’ERC, la redacció d’una 
declaració institucional en què es denunciaria i es posicionaria en contra d’una 
eventual sentència condemnatòria al judici del Tribunal Suprem contra els líders 
polítics i socials catalans. A continuació, en llegeix els cinc punts: 
 
1r. El reconeixement que les persones enjudiciades ho són per motius polítics. 
 
2n. L’exigència de l’alliberament immediat dels presos i les preses polítiques i el lliure 
retorn dels exiliats i les exiliades. 
 
3r. El compromís amb el dret a l’autodeterminació, i, per tant, la defensa de la 
celebració d’un referèndum com a eina perquè el poble de Catalunya decideixi 
lliurement el seu futur. 
 
4t. La denúncia de la regressió dels drets i les llibertats que des de fa anys es pateix a 
Catalunya. 
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5è. Expressar el compromís com a ajuntament i treballar amb la resta d’institucions i 
societat civil del país per trobar solucions amb vista a aconseguir la llibertat dels 
presos polítics i fer una crida a la mobilització ciutadana a favor dels drets i les 
llibertats. 
 
Entenen, doncs, que el Districte de Gràcia actuarà en conseqüència d’acord amb les 
decisions aprovades per la majoria dels grups municipals. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Explica que el Grup municipal de Barcelona en 
Comú acumula el seu temps a la intervenció del regidor de districte. Cedeix la paraula 
al senyor Badia per a un segon torn d’intervenció, d’uns dotze minuts. 
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). Comenta que intentarà no esgotar aquest temps. Diu 
que no ho respondrà tot, perquè realment s’ha parlat de molts temes que seran objecte 
de debat durant aquests propers tres mesos, però sí que en comentarà alguns de més 
rellevants. 
 
Pel que fa a la seguretat, la prevenció i el civisme, comenta que la setmana anterior va 
tenir lloc la primera sessió del Consell de Seguretat, on van detectar dos elements 
centrals que hi ha al districte amb relació a aquest problema. 
 
El primer element és tot un eix que té a veure amb prevenció i civisme, on sí que tenen 
competències plenes des de la Guàrdia Urbana, en el qual estan treballant força i, de 
fet, és un dels temes on es treballarà més profundament. Evidentment, ja hi han 
treballat, però encara hi ha molta feina a fer. 
 
El segon element, que és de molta preocupació i que sí que ha augmentat, és el que 
té a veure amb els furts i la reclamació de tenir una sala del tribunal que pugui legislar 
amb rapidesa aquests furts. Aclareix que cal un canvi legislatiu, perquè els furts 
reincidents avui en dia estan despenalitzats, i el que cal és que estiguin penalitzats i 
s’hi pugui fer una intervenció més forta. Aquest ha estat un dels temes que l’alcaldessa 
ha posat damunt la taula. Hi ha d’haver un marc legislatiu que els permeti avançar, 
sobretot en el tema dels furts, que és molt important a la ciutat i també a Gràcia. 
 
Explica, a la vegada, que s’ha treballat amb la Guàrdia Urbana i s’ha demanat el reforç 
dels Mossos. Van començar amb una resposta negativa per part de la Generalitat –
que no feien falta més mossos–, i ara ja saben que almenys es dotaran de quatre-
cents efectius més per poder donar resposta a aquest àmbit. 
 
Un altre dels temes que ha aparegut avui són les ocupacions en baixos. Detalla que el 
seu govern sempre ha dit que davant la propietat privada són dèbils, ja que han 
d’instar-la que iniciï tots els tràmits i això sempre és complicat. També van treballar els 
casos dels grans tenidors, intentant que, quan tinguessin habitatges o locals buits, es 
poguessin sancionar. De fet, no els interessa tenir ni locals ni habitatges buits, i per 
això volen incentivar que aquests habitatges no es converteixin en un valor 
especulatiu, esperant que els preus pugin o baixin, sinó que realment se’ls doni la 
funcionalitat que tenen, que ha de ser d’habitatge –si pot ser, assequible– i comerç –si 
pot ser, de proximitat. 
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Pel que fa a l’habitatge, reitera que ho han explicat força vegades. Creu que han 
assentat les bases d’una perspectiva de l’habitatge completament diferent. La 
perspectiva que tenia la ciutat consistia en el fet que l’habitatge era venda de patrimoni 
públic, i, per tant, es venia sòl públic per fer habitatges de protecció oficial, habitatges 
que al cap de deu anys es liberalitzaven i passaven al lliure mercat. Per això, quan es 
mira el parc públic d’habitatge a Barcelona es comprova que no arriba a l’1%, i a la 
Vila de Gràcia no arriba al 0,5%, com bé han dit. El que han fet ha estat, en primer lloc, 
regular l’allotjament turístic, perquè aquest allotjament estava competint directament 
amb el fet de poder tenir habitatges. En segon lloc, han potenciat el 30% d’habitatge 
de protecció oficial, cosa que vol dir que de tota promoció privada que hi hagi a la 
ciutat hauran de destinar un 30% a habitatge protegit, i estan demanant a la 
Generalitat que elimini la temporalitat, atès que no volen un habitatge de protecció 
oficial que al cap de deu anys es pugui liberalitzar, cosa que es pot solucionar amb un 
decret del president de la Generalitat. D’altra banda, han declarat l’àrea de tanteig i 
retracte a tota la ciutat, de manera que l’Ajuntament també podrà adquirir habitatges 
quan se situïn en aquesta subhasta, cosa que vol dir poder adquirir habitatge a un 
preu més assequible. També han perseguit els allotjaments d’ús turístic il·legals; això 
vol dir que s’estan recuperant, a la Vila de Gràcia, centenars d’habitatges que havien 
de tenir un ús d’habitatge i estaven tenint un ús turístic il·legal, sense llicència. I una 
altra mesura que han dut a terme ha estat el mecanisme conegut com Tens la clau, 
que ha estat un mecanisme de molt èxit a Gràcia, en el qual els veïns cedeixen 
habitatges a l’Ajuntament, aquest inverteix 15.000 euros en la rehabilitació i s’ofereixen 
per a lloguer assequible. Considera, doncs, que han tocat moltes eines que canvien la 
política d’habitatge que hi ha hagut a la ciutat els últims cent anys. 
 
Però no només han fet això. Afegeix que han impulsat una modificació del Pla general 
metropolità (MPGM) de Vallcarca, que situa més de cent habitatges públics 
assequibles; han dut a terme el projecte d’habitatge dotacional de Manuel Torrente, i 
també hi ha damunt la taula, per als barris més gentrificats, dos projectes que tenen 
una derivada d’habitatge clau: el projecte de la rambla del Prat i el projecte del carrer 
Encarnació, on hi ha una escola bressol i la possibilitat de poder-hi ubicar habitatge 
dotacional. Tots dos estan pendents d’aprovació definitiva. Aquests projectes són els 
més importants que faran a la Vila, i estan esperant si es tanquen acords per poder-los 
tirar endavant, perquè a l’hora de la veritat es troben que tot són traves. Manifesta que 
o es vol fer habitatge públic o no se’n vol fer, però ara mateix hi ha aquests dos 
projectes a la taula per aprovar el mes que ve. Si de debò tothom vol tirar endavant 
projectes d’habitatge, els dos més importants que afecten la part sud del districte, que 
és on més difícil és poder adquirir habitatge, estan a punt per a la seva aprovació. 
 
Pel que fa al transport públic, s’ha dit que la política de transport públic ha estat un 
fracàs, però, en canvi, el passatge ha augmentat un 10%. Aquestes xifres de 
creixement són històriques, gràcies a la xarxa octogonal i gràcies a l’ampliació de la 
línia 9 a Marina. Evidentment, volen que la línia 9 es posi en marxa, però el gran repte 
que tenen a la ciutat és el transport interurbà, com els ferrocarrils, el servei de rodalies 
i els busos interurbans. El gran repte són les 400.000 persones que cada dia entren a 
treballar a Barcelona i les 400.000 persones que cada dia en surten per fer el mateix, 
anar a treballar. Aquí és on hi ha un repte de transport públic molt important. 
Evidentment, el transport públic a la ciutat encara es pot millorar, però les dades són 
indiscutibles. 
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Respecte al Parc Güell, explica que el Pla estratègic del Parc Güell ha estat 
seleccionat com un dels primers de turisme responsable, perquè demostra com un 
espai turístic pot donar un retorn a la societat. Avui en dia s’ha pacificat la zona, s’han 
reubicat les parades del transport públic, s’ha creat una llançadora turística i tenen un 
pla estratègic que fa un retorn a tots els projectes de l’entorn. Evidentment, per 
considerar que s’estan fent passos molt importants aquest pla s’ha de desplegar, però 
tots els indicadors són positius. Per exemple, s’ha demostrat que la llançadora ha 
descongestionat tota la xarxa de transport públic, cosa que era un repte 
importantíssim. 
 
Pel que fa a la declaració de l’emergència climàtica, comenta que quan la Generalitat 
va fer la declaració d’emergència climàtica, tot el moviment ecologista de Barcelona va 
manifestar que no volia declaracions buides, i quan la va fer el Parlament, tot el 
moviment ecologista de la ciutat va dir que no volia declaracions buides, i es queixa 
que la que se’ls torna a proposar avui és una declaració buida. El que s’està demanant 
és que es prenguin mesures, no que es facin declaracions, i per això proposen la zona 
de baixes emissions, que es porta a votació la setmana que ve. El que s’ha de 
començar a desenvolupar són mesures concretes, no declaracions buides. Aquest 
compromís s’ha de tenir, perquè, si no, els partits polítics estaran fent greenwashing: 
es fa la declaració, es fa la foto, hi estan tots compromesos, però les mesures que 
s’han de dur a terme no es fan, tot esperant que es desenvolupi la Llei del canvi 
climàtic aprovada, esperant la Llei de qualitat de l’aire que no està aprovada, esperant 
la Llei de residus que tampoc està aprovada, la Llei de transport públic i de 
finançament que tampoc està desenvolupada, i un seguit d’altres coses que esperen 
que es tirin endavant. Lamenta que, en comptes de fer el que cal, es facin 
declaracions. Diu que això és el que es demana a la Generalitat, a l’Estat i també s’ha 
de demanar a l’Ajuntament. Per acabar amb aquest assumpte, comenta que també 
seria interessant parlar del port i de l’aeroport. Creu que seran dos dels temes que 
hauran de discutir aquesta tardor. 
 
També explica, pel que fa als comentaris sobre el procés, que el seu grup no entén el 
llaç groc com un símbol independentista, sinó com una reivindicació de drets i llibertats 
fonamentals, i és per això que no creuen que sigui una ofensa per a cap dels veïns, 
sinó més aviat al contrari: diu que el llaç groc defensa els drets i les llibertats de tots 
els veïns, pensin el que pensin i sentin el que sentin. És per aquest motiu que estan 
contents que estigui a la façana, perquè és un símbol de defensa de les llibertats. El 
seu grup mai se situarà en el fet que el llaç groc sigui una eina independentista i que 
sigui una eina que divideixi la societat. Ho entenen al revés, parla de drets 
fonamentals, on tenen cabuda tots els ciutadans. 
 
Per acabar, manifesta que recull les propostes de diàleg dels grups municipals i 
espera que el diàleg sigui la tònica d’aquest mandat, que es puguin recuperar 
projectes que van néixer de la col·laboració de tots els grups polítics, i, per tant, que 
els propers mesos s’arribi a un pla d’actuació tan consensuat com sigui possible, amb 
la voluntat d’incorporar el màxim de projectes que els grups municipals vulguin fer. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Comenta que només vol fer unes valoracions. En primer 
lloc, però, vol donar la benvinguda a la nova gerent, ja que a la primera intervenció no 
hi ha pensat, i també vol agrair la feina feta pel senyor Pere Camps, a qui desitja sort 
en la seva nova etapa. 
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Dit això, manifesta, respecte al tema de la Discoteca Canela, els veïns de la qual són 
presents a la sala, que ho tractarà en la proposició que presentarà més endavant. I, 
sobre la Diada, demana al GSIS que la continuï organitzant com ho està fent, perquè 
creu que, si es converteix en una diada política, deixarà de ser la Diada de tots. Per 
tant, el que exigeix és que treballin tal com ho ha fet. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Declara que queda poca cosa per dir, excepte que 
cal posar-se a treballar. Comenta que, pel que fa al transport, hi ha aspectes que no 
han acabat de funcionar –com ara els entorns del Parc Güell o la llançadora–, i, per 
tant, s’haurien de replantejar. Ara bé, el mandat és llarg i espera que les coses es 
comencin a arreglar com més aviat millor. 
 
Intervé el Sr. Badia (regidor). Comença la seva nova intervenció declarant que vol 
acabar aquest informe destacant dos premis: el primer és de L’hort al terrat de l’Espai 
Jove La Fontana, que ha estat reconegut com una bona pràctica a escala europea, i el 
segon és el Pla estratègic del Parc Güell, que ha estat un dels finalistes pel que fa a 
turisme responsable que se celebra a Londres, i indica que el pròxim 6 de novembre 
se sabrà si és un dels projectes guanyadors. 
 
També vol destacar altres activitats, ja que des de l’últim plenari fins a l’actual s’han fet 
gran part de les festes majors: la Festa Major de la Salut, la de Vallcarca i, sobretot, la 
Festa Major de Gràcia, festa que va tenir el rècord de carrers i places implicats. 
Explica que han estat treballant conjuntament amb la fundació per poder fer balanç 
d’un dels incidents que més els preocupa i que no volen que es repeteixi, com va ser 
l’acte vandàlic amb el qual es va cremar una part del guarniment, i volen també, 
conjuntament amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, continuar treballant per 
veure com poden millorar tots els dispositius de prevenció i seguretat en una festa tan 
important i emblemàtica. 
 
Vol destacar també altres activitats, com l’exposició “40 anys d’ajuntaments 
democràtics”, que es pot veure a la Biblioteca Jaume Fuster fins al 20 d’octubre, la 
commemoració que es va fer a Gràcia, de l’11 de Setembre, que es va celebrar el 10 
de setembre a la mateixa biblioteca, que creu que tots els que hi van participar van 
trobar molt interessant i molt agradable. 
 
D’altra banda, remarca que comença l’Aula d’Extensió Universitària, un projecte que 
es va iniciar al mandat anterior per a majors de 55 anys i que, com que va ser tot un 
èxit, ja hi ha programades sis conferències a La Violeta, d’ara fins a final d’any, i també 
destaca el Dia Internacional de la Gent Gran. 
 
Així mateix, destaca alguna activitat de futur, com la jornada de comerç al carrer o les 
festes infantils, en què pacificaran tota la zona de Gran de Gràcia, i el “Contem la 
revolta”, que és un conte il·lustrat de Mercè Galí, amb textos de Carla Gracia, que és 
el nou regal institucional del districte que explica la història del districte a través de les 
dones lluitadores que es van aixecar l’any 1870. Informa que la presentació es farà el 
dia 18 d’octubre a la llibreria Casa Anita. 
 
Finalment, vol destacar que també posen en marxa un nou projecte que es diu 
“L’alcaldessa als districtes”, cosa que vol dir que l’activitat institucional de la plaça de 
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Sant Jaume es traslladarà durant dos dies a cadascun dels districtes. Opina que això 
aproparà l’alcaldia de Barcelona a l’alcaldia de Gràcia i es podran treballar molt més 
conjuntament els projectes de ciutat, i que, evidentment, l’alcaldessa podrà veure de 
primera mà la realitat del districte. 

 
C. PART DECISÒRIA 
 
C.1 Propostes d’acord 
 
C.1.1 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 
23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial per a la implantació 
d’instal·lacions de subministrament per a vehicles de motor a la ciutat de Barcelona, 
d’iniciativa municipal. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix l’enunciat i manifesta que el govern té 
tres minuts per intervenir i els consellers dos. Entén que el Grup municipal del PSC 
farà posicionament. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Explica que el primer pla que presenten és el Pla especial 
per a la implantació d’instal·lacions de subministrament per a vehicles de motor, és a 
dir, benzineres i instal·lacions de subministrament elèctric per als cotxes. Bàsicament, 
la idea és planificar la implantació d’aquestes instal·lacions tenint en compte que la 
ciutat té uns objectius i unes estratègies establertes al voltant de la mobilitat i de la 
zona de baixes emissions que pròximament es posarà en marxa. També té a veure 
amb una certa pacificació de zones, com en són una bona mostra els barris d’aquest 
districte. També es pretén promoure el desenvolupament de la infraestructura que 
sigui necessària per fomentar una transició energètica que, en el cas de l’ús del cotxe, 
ha de prioritzar el vehicle elèctric.  
 
Aquest pla fa una sèrie de restriccions i de condicionaments a la implantació de noves 
benzineres i una de les seves característiques és que només es poden implantar en 
vies d’accés a les rondes d’una determinada amplitud i que no s’admeten noves 
instal·lacions en sòl qualificat d’equipament. 
 
En el cas dels espais que han de subministrar energia elèctrica als vehicles, dona una 
mica més de marge i deixa que se situïn en les vies estructurants, com la Travessera 
de Dalt, però estan exclosos els nuclis antics, com per exemple, el teixit de la Vila de 
Gràcia i d’altres teixits similars que hi ha a la ciutat. 
 
Concretament a Gràcia, l’audiovisual mostra les quatre benzineres que actualment hi 
ha al districte. Algunes queden en una situació de disconformitat, és a dir, que amb les 
noves mesures no es podrien instal·lar. Així, doncs, aquestes benzineres només 
podran fer obres de consolidació i de reparació, però no podran fer ampliacions ni tenir 
activitats diferents, excepte una activitat a la qual se les obliga. Aquest pla obliga que, 
en dos anys, aquestes benzineres tinguin un punt de recàrrega elèctrica ràpida i que 
aquesta sigui subministrada amb energia d’origen renovable. 
 
Manifesta que el temps restant el sumarà a la pròxima intervenció. 
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Intervé el Sr. Daura (BxC). Explica que el seu grup entén que treballar per un aire net 
a la ciutat és una prioritat i que la mobilitat urbana ha de ser també font de salut, i, per 
tant, estan a favor d’aquesta proposta. Barcelona, des del seu punt de vista, té la 
responsabilitat de liderar propostes per fer front a la urgència climàtica, ja que les 
accions d’avui també comprometran les generacions del demà. 
 
La proposta de blindar els nuclis antics de benzineres i que aquestes quedin limitades 
a llocs com les rondes els agrada perquè es protegeixen, així, parcs, zones escolars i 
hospitals, entre d’altres. 
 
La incorporació, també dels punts de recàrrega de vehicle elèctric a les benzineres és 
també un pas endavant que des del Grup municipal de Barcelona pel Canvi valoren 
molt positivament. Cal també que es faci un transició energètica en la qual les energies 
verdes i els vehicles elèctrics siguin els protagonistes, juntament amb els ciutadans, de 
l’espai públic del demà. 
 
El que sí que demanen al govern és que aquesta mesura no alteri la distribució actual 
de benzineres a la ciutat que, pel que han vist, no és el cas. 
 
Per tot això, hi votaran favorablement. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Expressa el seu vot a favor de la proposta. Opina que té 
molta lògica, ja que hi ha 200.000 cotxes menys que fa uns vint anys a la ciutat i no hi 
ha cap motiu perquè el nombre de benzineres continuï creixent. 
 
D’altra banda, un dels principals problemes per decidir canviar de vehicle de gasoil o 
gasolina a vehicles elèctrics és perquè no se sap on carregar-los, i, per tant, que les 
noves benzineres tinguin punts de recàrrega o les antigues els hagin de posar és 
positiu. Per aquest motiu hi votaran afirmativament. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Declara que també hi votaran a favor, però volen 
posar èmfasi amb aquestes quatre benzineres que hi ha a Gràcia en els punts 
d’elèctric, perquè sí que és veritat que dilluns passat la seva regidora va dir-ho al 
plenari, sí que és veritat que s’ha d’incentivar els motors elèctrics, també s’hauria de 
fer amb les motocicletes, però a Barcelona avui, per cada 100.000 habitants només hi 
ha 31,4 punts de recàrrega, és a dir, molt pocs. També s’ha dit que hi ha una previsió 
de 100 punts de recàrrega a Barcelona i demana que, aprofitant les noves tecnologies, 
es motivi per arribar a un acord i no es quedi només en un paper. 
 
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). També hi votaran a favor perquè creuen que la 
instal·lació d’aquestes electrolineres va en la direcció de millorar la qualitat ambiental i 
de fomentar la transició energètica. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta que hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Agraeix les votacions i encoratja tots els grups a assumir 
aquests reptes col·lectius. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Conclou que la proposta queda aprovada per 
unanimitat de tots els grups. 
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C.1.2 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 en 
l’àmbit discontinu dels sòls situats al passatge Mariner, 12 (Jardins de Caterina Albert) 
i passatge Llavallol, 16 (Jardins de la Sedeta), al Districte de Gràcia; d’iniciativa 
municipal. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la proposta i cedeix la paraula al senyor 
Farriol. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Explica que és una modificació de planejament, i, per tant, 
cal dir que ha estat aprovada inicialment en una comissió de plenari de l’Ajuntament. 
Recorda que, tot i que era durant el passat mandat, va rebre la conformitat per part de 
tots els grups presents en aquella comissió.  
 
L’objecte d’aquesta modificació és trobar una qualificació de sòl adequada perquè la 
peça que està assenyalada a la diapositiva, situada, com ha dit el president, al 
passatge Mariner, al costat dels Jardins de Caterina Albert, tingui una qualificació 
d’equipament, perquè consideren que és un espai adequat per fer-hi un casal de joves 
per al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, que és un element present en el Pla 
d’actuació de districte del mandat passat, i, per tant, se li havia de trobar un espai. 
 
L’intercanvi es fa amb una peça que actualment està qualificada d’equipament, però 
realment el que es vol és que sigui un espai lliure, l’espai de la plaça de la Sedeta. 
Considera que ningú dels presents veu que en un futur es pugui aconseguir aquest 
espai públic. Per tant, aquesta és una proposta de canviar les qualificacions del sòl, 
una per l’altra. Així, una compleix amb la seva funció actual i l’altra, amb la seva funció 
futura. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Cedeix la paraula als diferents grups municipals. 
 
Intervé el Sr. Daura (Barcelona pel Canvi). Explica que al seu programa electoral ja 
deien de construir un centre d’equipaments als Jardins de Caterina Albert, 
especialment un col·legi de primària, una guarderia i un casal per a joves i comenta 
que a la plaça de la Sedeta, potser es podria fer algun tipus d’habitatge dotacional. 
Aquesta era la seva idea, però en tot cas, valoren positivament la proposta 
presentada, i, per tant, hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta el seu vot a favor. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Explica que aquest punt era el mateix que el del programa 
electoral del Grup municipal de Ciutadans, i, per tant, el seu vot serà favorable. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). El seu grup està d’acord amb la proposta. Sempre 
és positiu i molt necessari un equipament per a joves. Recorda que a l’últim mandat no 
es va fer ni tan sols un consell de joves i que ara hi pensin és realment positiu. 
 
Així, s’afegeix un espai verd, que ja funcionava com a tal. Tothom sap, però, que mai 
és suficient i de ben segur que tots plegats sabran trobar altres espais verds 
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necessaris per gaudir-ne. Més endavant, ja demanaran, en un prec, el Jardí del 
Silenci. 
 
Conclou la seva intervenció dient que, en realitat, per construir aquest casal es perd 
zona verda, però es guanya en equipaments. 
 
Intervé el Sr. Bosch (ERC). El seu grup celebra que es respongui a una demanda 
històrica del jovent de Gràcia; com no podia ser d’altra manera, hi votaran a favor i 
esperen gaudir ben aviat d’aquest casal. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que només vol fer dos apunts. 
 
El primer és que no s’ha esplaiat en la presentació de les diapositives, per la brevetat 
del temps, però no vol deixar d’explicar que actualment en aquest espai hi ha un edifici 
construït que està en desús i que en el seu estat actual no pot funcionar com a casal 
de joves. Amb això vol dir que avui en dia no es tracta d’un jardí, físicament, però sí 
que té la qualificació de zona verda i d’aquí aquesta modificació. 
 
El segon element que volia comentar és, tal com el senyor regidor i tots els grups 
municipals han expressat en la primera part del plenari, el que fa referència al fet que 
un dels planejaments que hi ha pendents d’aprovació per dotar d’habitatge en aquest 
districte és un en el qual s’incorpora la plaça de la Sedeta. Aquest pla no es va arribar 
a aprovar inicialment en el mandat passat i s’hauria d’aprovar ara. Creu que avui 
aquestes crides que tots i totes estan fent al treball conjunt i a cercar acords, haurien 
de facilitar projectes com aquest. No és l’objecte del qual estan parlant, però aprofita 
l’avinentesa per plantejar aquesta idea i per parlar-ne més àmpliament més endavant. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Declara aprovat aquest punt per unanimitat.  
 
C.1.3 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’una escola bressol i inclusió en el Pla especial del 
patrimoni arquitectònic històric artístic de la ciutat de Barcelona (Districte de Gràcia) de 
les finques situades al carrer de l’Encarnació, 13-15 i 17; d’iniciativa municipal. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la proposta i cedeix la paraula al senyor 
Farriol, de Barcelona en Comú. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Explica que aquesta modificació actua sobre les finques 
situades al carrer Encarnació, conegudes com les “casetes d’Encarnació”, al costat de 
l’alzina protegida, i que actualment estan qualificades amb clau 12. En aquest cas, 
l’aprovació inicial d’aquest pla plantejava la protecció d’aquestes casetes per 
conservar uns elements representatius de l’arquitectura tradicional d’aquesta part de la 
Vila, i, així mateix, atorga una qualificació de 7B –és a dir, d’equipament– a una part 
d’aquestes finques perquè puguin ser destinades a l’escola bressol que indica el 
mateix títol de la modificació. 
 
Cal dir que el pla d’equipaments del districte que es va fer en el mandat passat preveu 
la construcció d’una escola bressol a la Vila de Gràcia. Creu que és important 
assenyalar-ho, perquè han volgut aprofitar aquesta modificació per fer-la. Explica que, 
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a més a més, s’obtindrà un espai verd públic, amb la preservació de l’alzina 
bicentenària catalogada. 
 
En aquest moments, el pla està en fase de donar resposta a les al·legacions, i és 
important aprofitar aquest moment, quan el Ple d’aquest districte tracta aquest punt, 
per reconèixer la voluntat exposada i la feina que s’ha fet per part de col·lectius 
veïnals, entre els quals hi ha la plataforma Salvem l’Alzina i les Casetes del Carrer 
Encarnació. 
 
Sense deixar de fer tot allò que calgui per aconseguir aquesta finalitat, creuen que s’ha 
de fer aquesta modificació del Pla general metropolità perquè només s’hi pugui 
instal·lar un equipament públic. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Manifesta que, en aquest punt de l’ordre del dia, 
la plataforma Salvem l’Alzina havia demanat una intervenció. Té la paraula la senyora 
Montse Rifà. 
 
Intervé la Sra. Rifà (Plataforma Salvem l’Alzina). Explica que volen que es modifiqui 
el Pla general metropolità perquè el conjunt de l’alzina i les casetes d’Encarnació 
esdevingui de titularitat pública, i que es dugui a terme el procés d’expropiació. Des del 
principi han demanat la protecció i la conservació de l’alzina i del jardí –o del que en 
queda després de la tala– i la preservació de les casetes. 
 
Les dades sobre manca d’equipament públic i verd públic són aclaparadores, i per 
aquest motiu han presentat també algunes al·legacions a la modificació del pla i les 
han organitzades en quatre blocs o grans temes. 
 
El primer bloc fa referència al procés participatiu. Demanen un procés de planejament 
participatiu i que les veïnes puguin decidir activament en el disseny de l’espai i dels 
seus usos, així com en la definició del projecte d’escola bressol i de tot el conjunt, i 
també en el model de gestió. 
 
En un segon bloc, parlen de patrimoni arquitectònic i espais. Pensen que en un barri 
gentrificat els espais han de ser polivalents i comunitaris per afavorir projectes 
compartits. Arquitectònicament, el projecte s’ha d’adequar al Catàleg de Patrimoni de 
Gràcia, i els preocupa especialment l’altura final que pugui tenir l’edificació i que 
aquesta sigui sostenible i autosuficient energèticament. 
 
Un altre punt de les al·legacions té relació amb l’habitatge social. Opten per propostes 
habitacionals de lloguer social que prioritzin la dimensió comunitària adreçades a gent 
gran, gent jove, dones, menors no acompanyats o col·lectius vulnerables. Entenen que 
aquesta és una urgència del districte, i no només d’aquesta zona. En aquest sentit, 
l’ocupació no va ser un problema, sinó que va ser una solució per salvar el patrimoni 
del barri. Diu que segurament algunes ocupacions actuals són una solució a les 
expulsions, fruit de la gentrificació. 
 
Pel que fa a l’últim punt, el del patrimoni natural, agraeixen i coincideixen amb l’èmfasi 
mostrat per tots els grups davant l’emergència climàtica. Volen que quedi explícit en 
aquesta modificació del pla el compromís que s’aplicaran les mesures preventives 
correctores de manteniment i protecció del sòl de l’alzina, que es recomana a l’informe 
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de l’empresa Doctor Árbol. Demanen un canvi de qualificació urbanística del tram que 
inclou la part del Jardí d’Encarnació fins a la meitat del carrer Manrique de Lara, que 
s’integraria a l’espai verd a protegir. D’alguna manera, volen que aquest verd públic 
augmenti, i en aquesta protecció també hi volen incloure la fauna. 
 
Insten el municipi perquè l’alzina es declari arbre d’interès comarcal. Saben que és 
arbre d’interès local i que és un pas previ, també, per ser declarada arbre d’interès 
monumental. De fet, tenen informes d’experts de la Universitat de Girona que apunten 
que seria possible assolir-ho. Demanen, també, l’autogestió del jardí, que es podria fer 
en col·laboració amb Parcs i Jardins. 
 
Per acabar, explica que, quan van estar cuidant aquest espai durant tres mesos, el 
jardí estava viu, i ara està mort. L’estat actual del jardí és d’abandonament, i comenta 
que els passaran l’última nota de premsa, amb algunes fotografies que ja han quedat 
obsoletes, però que demostren l’inici d’aquest deteriorament. L’amiant continua on era, 
les piles de branques i la runa s’acumulen. Volen recuperar aquest espai al més aviat 
possible perquè torni a ser un espai de vida obert a tothom. 
 
Aquestes al·legacions van signades per les plataformes Salvem l’Alzina i les Casetes 
del Carrer Encarnació i Gràcia cap a on Vas i l’Associació de Veïns de la Vila de 
Gràcia. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona les gràcies a la senyora Rifà i cedeix el 
torn de paraula als diferents grups. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). El seu grup valora positivament el fet que es vulgui 
construir aquest equipament i es vulguin mantenir els jardins i l’alzina, però no 
comparteix les formes en què s’ha actuat. Exposa que en el moment en què es va 
saber que hi havia un privat que volia edificar-hi pisos, l’Ajuntament va introduir l’alzina 
al catàleg d’arbres d’interès local, i això, evidentment, també afecta les llicències 
d’obres, un cop s’han donat. 
 
El seu grup considera que la mediació per part del districte no ha estat encertada, però 
reconeix la posició dels veïns de preservar quelcom que consideren part del patrimoni 
del barri. El seu grup també és del parer que l’alzina s’ha de protegir, especialment en 
un districte on manquen moltes zones verdes. 
 
En aquest cas, com que no estan d’acord amb les formes però sí amb la idea que s’ha 
d’intentar dotar d’un nou equipament aquesta zona, que s’ha de donar resposta a les 
demandes dels veïns, i, a més a més, compartint el fet que l’alzina i els jardins s’han 
d’intentar preservar, el seu vot serà d’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Explica que les casetes i l’alzina van ser un exemple de com 
s’ha governat durant els últims quatre anys. A partir del 2016, van donar permís a uns 
veïns del barri per edificar, per fer obres, per canviar, per construir una sèrie de pisos 
de lloguer, i un dia van començar les pressions, que no deixen de ser molt lògiques, ja 
que tampoc no hi havia massa espais verds al barri, d’una sèrie de veïnes i veïns que 
vivien al voltant de l’alzina. Va aparèixer un moviment molt potent per salvar l’alzina 
que es podria haver evitat si no haguessin donat als propietaris de la finca els 
permisos d’obres per construir. Assegura que així s’hauria solucionat el problema, però 
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la manera com es governava aleshores no ho va propiciar, i diu que ara serà molt 
diferent. 
 
Continua la seva intervenció reiterant que avui tenen un problema que es podria haver 
evitat. Diu que es faran totes les modificacions que s’hagin de fer, però els propietaris 
també estan preparant una sèrie d’al·legacions. Afirma que es podria solucionar amb 
una expropiació pagant molts diners, sempre que els propietaris ho acceptessin, o que 
també es pot arribar als tribunals, cosa que vol dir que passaran anys abans que arribi 
una solució, i es queixa que mentrestant els jardins estaran bruts i plens d’amiant, 
perquè no s’hi podrà entrar a fer cap actuació. 
 
Declara que una part de la seva consciència li demana que hi voti en contra i una altra 
part li diu que hi voti a favor. Per aquest motiu, s’abstindrà. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta el seu vot a favor. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Explica que han de reconèixer que han tingut un intens 
debat amb el grup sobre aquesta proposta d’acord. Ja avança que s’abstindran, i tot 
seguit explicarà per què. 
 
Explica que el seu grup vol una escola bressol i que és innegable que la Vila de Gràcia 
necessita una escola bressol, però també és veritat que aquest lloc és una propietat 
privada que té els seus drets i s’han de tenir en compte. El conseller Bea ja ha fet 
l’històric de com ha anat aquest assumpte. El seu grup va ser dels primers a demanar 
una escola bressol a la Vila, però també és cert que aquests propietaris tenen uns 
drets, que ja tenien una llicència d’obres, que, de sobte, i per aquest moviment veïnal 
que va estar molt atent i molt pendent –cosa que considera positiva sempre que sigui 
per protegir el patrimoni de la Vila–, va quedar aturada. Repeteix que els agrada que hi 
hagi moviments veïnals com aquest, però el que no es pot fer és passar per sobre dels 
drets d’uns propietaris que tenien un solar i unes casetes i hi volien fer el seu projecte. 
Es troben en aquest punt perquè l’Ajuntament va badar. 
 
En resum, el seu grup vol una escola bressol però els propietaris han fet al·legacions, 
cosa que vol dir que això s’allargarà en el temps, i demana que es busqui una 
alternativa seguint les normes i fent les coses bé. El seu vot serà d’abstenció. 
 
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Explica que estan completament d’acord que es 
protegeixi i es conservi el patrimoni històric i natural, i més tenint en compte que 
aquesta alzina sembla que és l’arbre més antic de la ciutat de Barcelona, de més de 
200 anys, però s’abstindran, perquè, com han comentat alguns companys, cal saber 
l’abast del contenciós administratiu que van presentar els propietaris i les al·legacions 
que han fet, cosa que pot canviar molt l’escenari, començant pel fet que aquesta 
expropiació pot augmentar bastant el seu cost. 
 
També posa de manifest que aquest cas és un clar exemple de mal govern, cosa que 
els fa coincidir, altre cop, amb el company de Ciutadans. Opina que no es va fer la 
feina ben feta i que ara se n’estan pagant les conseqüències. 
 
D’altra banda, dona les gràcies als veïns i les veïnes que van constituir la plataforma 
Salvem l’Alzina i les Casetes d’Encarnació, perquè ells sí que van fer la feina, van 
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defensar una causa que creien justa i hi van treballar molt dedicant-hi moltes hores. 
Realment era un espai força digne, no com les imatges que els acaben de passar. 
Creu que a causa del contenciós poden passar anys, de manera que el final d’aquesta 
alzina és molt incert. 
 
Repeteix que el seu vot serà d’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Comenta que tothom està d’acord a preservar l’alzina i que 
calen més espais verds a la Vila. Es pot criticar com s’han fet les coses, com també el 
seu Govern podria entrar a criticar el Pla de patrimoni de l’any 2015, de fa dos governs 
anteriors, que no va recollir la catalogació d’aquestes casetes, però no hi ha entrat. 
 
Es pregunta què es pot fer ara, un cop s’ha dit tot el que s’ha dit, perquè aquest 
projecte tiri endavant, si tots i totes volen salvar l’alzina i volen un equipament verd. Els 
veïns i les veïnes també s’han expressat, i recorda que cal veure també quin 
posicionament final hi ha davant l’aprovació provisional d’aquesta modificació de Pla 
general metropolità a la casa gran. Considera que és pedagògic, sa i útil informar que, 
amb el posicionament que avui legítimament han expressat tots els grups, aquesta 
modificació de Pla general metropolità no s’aprovaria, ja que aquestes modificacions 
necessiten majoria absoluta. Algú pot pensar que s’està donant marge perquè això no 
funcioni, però afirma que és al revés: s’està fent una interpel·lació a tothom perquè, 
d’aquí al dia que aquesta modificació arribi a la casa gran, tothom faci els esforços 
necessaris perquè aquest projecte acabi d’aglutinar les voluntats que s’han expressat i 
els grups municipals puguin votar-hi a favor, de manera coherent amb bona part de les 
seves intervencions. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Comenta que el conseller proposava solucions i 
respostes, i una resposta que es podria fer des de l’Ajuntament és comprar aquests 
terrenys i, a partir d’aquí, que fessin el que consideressin més oportú. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Després del debat, passa al recompte de vots. 
 

S’aprova la proposta amb el vot a favor dels grups municipals de Barcelona en 
Comú i PSC, i les abstencions dels grups municipals de Barcelona pel Canvi, 
Ciutadans, Junts per Catalunya i ERC. 

 
D. PART D’IMPULS I CONTROL 
 
D.1. Proposicions/declaracions de grup 
 
D.1.1 Del Grup municipal ERC 
 
Que el Districte de Gràcia emeti per streaming els diferents òrgans de participació 
públics, per tal que la ciutadania hi tingui accés en qualsevol moment. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la proposició presentada pel Grup 
municipal d’ERC i li cedeix el torn de paraula. Fa avinent al senyor Roma que disposa 
de tres minuts. 
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Intervé el Sr. Roma (ERC). Explica que, partint d’una idea que ja s’està aplicant en 
aquest Consell, atès que en aquell precís moment estan en antena per streaming per a 
tots els veïns i les veïnes que ho vulguin veure, considera que és molt necessari 
traslladar aquesta idea als diferents òrgans de participació, de manera progressiva, per 
apropar una mica més aquesta política a la ciutadania. 
 
Assegura que als consellers també els aniria bé tenir tots aquests arxius enregistrats, 
perquè de vegades les actes arriben bastant tard, però si aquestes retransmissions en 
streaming després es pengen online és una manera bastant senzilla i ràpida de tenir 
aquesta informació més directa. Per tant, reitera que demanarien que aquesta bona 
pràctica de les noves tecnologies es vagi estenent progressivament als diferents 
òrgans de participació. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Des del seu grup valoren positivament la intenció del Grup 
municipal d’ERC en aquesta matèria. Entenen que va en la línia d’intentar apropar les 
institucions als ciutadans, de promoure la transparència del govern obert, però no 
tenen clar que aquesta iniciativa ajudi a aconseguir aquests objectius. Creuen que un 
consell plenari, en el qual els polítics debaten, o una audiència pública, on són 
interpel·lats, sí que té sentit i ja s’està aplicant, però en òrgans de participació 
ciutadana on els ciutadans tenen un protagonisme molt rellevant, una implicació molt 
gran, que són jornades més aviat de treball, no té gaire sentit fer-hi enregistraments, ja 
que difícilment des del sofà de casa algú podrà participar-hi. 
 
El seu grup municipal creu que els polítics han de treballar per fomentar la participació 
dels ciutadans a través dels consells de districte, dels òrgans de participació, però 
enregistrar aquestes sessions potser no permetria fer aquestes sessions de treball 
amb la naturalitat i la confiança per a les quals estan dissenyades, de cara a les 
mateixes persones i els mateixos veïns. 
 
Per les raons expressades, i entenent la bona intenció del grup proposant, indica que 
s’abstindran. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Explica que, si no ho recorda malament, el primer Consell de 
Barri de Vallcarca de l’últim mandat es va retransmetre en directe per streaming. 
Aquesta pràctica després es va abandonar, i només es van retransmetre els consells 
plenaris i alguns altres esdeveniments que es van fer al districte. Assegura que li va 
semblar un acte teatral, perquè hi van sortir moltes pancartes, per exemple. 
 
Ara bé, creu que aquesta proposta té sentit i és el camí perquè els consells de barri i 
les audiències públiques arribin a tothom, i també pensa que és una ajuda per a tots 
els grups quan volen recordar el que va passar temps enrere. Diu que també 
propiciarà que les persones que no poden assistir als actes coneguin de primera mà la 
propaganda en què de vegades es converteixen aquests consells de barri o de 
districte, els tipus de presentacions que el Govern fa. 
 
El més important és que moltes vegades, quan s’acaben aquests consells i parlen amb 
els veïns, aquests manifesten algunes opinions. D’aquesta manera, aquests veïns 
podran tornar a veure les seves intervencions i les seves respostes. Per tant, hi votarà 
a favor. 
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Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Explica que, com que és un sol govern, les respostes a 
proposicions i a precs només les fa el conseller implicat. Ho comenta perquè, en el seu 
cas, només manifestarà la seva intenció de vot, que serà d’abstenció, per les raons 
que donarà la companya de govern del Grup municipal de Barcelona en Comú. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Valoren molt positivament aquesta proposició i 
assenyala que hi votaran a favor, perquè creuen que tothom té dret a veure què passa 
en aquests consells. Tanmateix, afegeix un punt més, que també serviria per fer una 
diagnosi de la participació real que hi ha, ja que moltes vegades han comentat que no 
saben a quanta gent arriba el que es parla en aquests consells. Diu que potser només 
arriba a un tant per cent molt petit i que, si es fa en streaming, potser la participació 
creixerà. 
 
Intervé la Sra. Calabria (BC). En primer lloc, comenta que estan totalment d’acord 
amb el que han dit els companys, de tenir la màxima voluntat d’acostar els òrgans als 
veïns i les veïnes, i no creu que ningú pugui posar en dubte els passos que van 
començar en l’anterior mandat, com separar el Consell Plenari de l’Audiència Pública, 
començar a emetre ambdós òrgans per streaming, canviar l’horari a les 18.30 hores 
per facilitar la conciliació familiar i penjar les actes dels consells de barri al web del 
districte, però afegeix que és ben sabut que emetre cadascun dels òrgans per 
streaming és molt costós, uns 600 euros la sessió, menys els òrgans que es reuneixen 
en aquesta sala, perquè té els requeriments tècnics inclosos. 
 
Informa que hi ha cinc consells de barri i nou consells sectorials, que es convoquen 
dos cops l’any com a mínim, i set comissions de treball, que també es convoquen 
regularment. Entén que són molts òrgans i que la majoria són estrictament de treball. 
 
S’abstindran en aquesta proposició amb la voluntat ferma de continuar fent passos en 
aquest mandat per buscar les eines i els mecanismes per acostar tots els òrgans a la 
ciutadania. Recorda que també estan preparant el web Deixem a punt Barcelona, 
perquè a través d’aquesta eina es pugui fer seguiment dels consells i penjar-hi les 
actes, i intentaran també penjar-hi el material digital i els vídeos. 
 
Acaba la intervenció manifestant la seva màxima voluntat de continuar treballant en 
temes de transparència, com sempre han dit. 
 
Intervé el Sr. Roma (ERC). Vol aclarir que tampoc no exigeixen que es retransmetin 
tots els òrgans, sinó que es faci progressivament i amb els més importants, com poden 
ser les audiències públiques i els consells de barri. Reitera que potser no cal fer-ho 
amb tots els òrgans, però creu que seria interessant fer-ho amb els de més participació 
global, ja que, en definitiva, és el futur. 
 
Intervé la Sra. Calabria (BC). Insisteix que hi estan totalment d’acord, però argumenta 
que les audiències públiques ja es pengen en streaming i després queden recollides al 
YouTube a l’Ajuntament de Barcelona per tal que es puguin consultar. 
 

S’aprova la proposta amb el vot a favor dels grups municipals d’ERC, Junts per 
Catalunya i Ciutadans, i les abstencions dels grups municipals de Barcelona en 
Comú, PSC i Ciutadans pel Canvi. 
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D.1.2 Del Grup municipal Junts per Catalunya 
 
Atesa la problemàtica de molèsties nocturnes i incivisme i atesa la demanda històrica 
de disposar de patrulla nocturna exclusiva a Gràcia, proposa: 
 

 Que en el termini màxim de dos anys, el Districte de Gràcia disposi d’una 
patrulla nocturna (UNOC) exclusiva, sempre que la Guàrdia Urbana tingui la 
dotació necessària d’agents per no deixar desatès cap altre districte. 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la proposició presentada pel Grup 
municipal de Junts per Catalunya i li cedeix el torn de paraula. 
 
Intervé la Sr. Mayor (JxCat). Explica que, sabent que cada cop hi ha més activitat 
nocturna en tots els camps, si de dia hi ha deu unitats territorials de la Guàrdia Urbana, 
també hi haurien de ser de nit. Volen que això passi a tot Gràcia, però també a tota la 
ciutat. Demanen que en el termini màxim de dos anys el Districte de Gràcia disposi 
d’una patrulla nocturna exclusiva, sempre que la Guàrdia Urbana tingui la dotació 
necessària d’agents per no deixar desatès cap altre districte. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Considera que la seguretat ciutadana s’ha convertit en un 
dels problemes que més preocupen els barcelonins, i, especialment, també els 
graciencs. Per Barcelona pel Canvi ha estat un pilar fonamental de la campanya 
electoral, fins al punt que la majoria dels dirigents dels partits presents a la sala van 
titllar el candidat, el senyor Manuel Valls, d’alarmista. 
 
Estan satisfets que la resta de forces polítiques hagin entès que la seguretat no és un 
tema d’esquerres o de dretes, sinó una política integral de ciutat. Celebren que el 
Govern municipal hagi après la lliçó i hagi començat a corregir algunes polítiques 
errònies del mandat anterior. 
 
Actualment, el cos de la Guàrdia Urbana a Barcelona té prop de 3.000 membres, i el 
cos de Mossos d’Esquadra, 2.800, cosa que fa un total de 5.800 agents. En el seu 
programa electoral demanaven un pla de xoc amb 1.500 nous efectius en quatre anys 
per garantir un alt nivell de seguretat. En el Consell de Seguretat i Prevenció de la 
setmana anterior, el regidor, el senyor Batlle, va informar que té el compromís 
d’incorporar nous agents. Confien en la paraula del regidor i en faran seguiment, i, 
evidentment, demanaran fets i resultats. 
 
El seu grup considera, en tot cas, que són els cossos de seguretat els que organitzen 
els seus operatius sobre la base de criteris que ni ell ni el seu grup municipal 
discutiran, atès que per això són ells els professionals. És per aquest motiu que 
insisteix a demanar més efectius de la Guàrdia Urbana i que aquest cos valori si cal un 
dispositiu propi. 
 
Per totes aquestes raons, s’abstindran. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Creu que aquesta proposta és molt pobra, molt poc 
ambiciosa. Pensar que l’objectiu és que d’aquí a dos anys, si tot va bé, hi haurà una 
patrulla nocturna al districte se’ls fa un objectiu molt llunyà. Està completament segur 
que als veïns afectats per actes incívics o delictius també se’ls fa molt llunyà. 
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Afirma que amb la seguretat i l’incivisme s’ha de ser molt més ambiciós i s’ha de 
pressionar el Govern perquè es prenguin mesures immediates. Es queixa que la ciutat 
viu des de fa mesos un increment de la inseguretat i de l’incivisme que està trencant la 
convivència ciutadana, cosa que fins i tot el baròmetre municipal manifesta. Fan falta 
més recursos, més diners i més efectius. 
 
Tot i així, els faran costat pensant en els veïns, farts de les accions incíviques, i els 
faran costat perquè una de les maneres de solucionar el problema de l’incivisme i els 
actes delictius és incrementar la presència policial als carrers i les places. Opina que 
cal incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana i escoltar els sindicats policials, que 
així ho demanen. Reitera que els faran costat, tot i que pensa que una sola patrulla no 
farà millorar la qualitat de vida dels veïns, però com a mínim els donarà una mica més 
de tranquil·litat a les nits. 
 
Hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assegura que està a favor del fons, la necessitat de 
donar resposta d’una manera àgil a les demandes de convivència, de civisme i de 
seguretat del districte, en horari nocturn, ja que saben que és una demanda històrica, 
no només d’aquest districte, sinó de la majoria dels districtes de la ciutat. Per això, 
volen treballar amb aquest objectiu de l’increment d’efectius, tant de la Guàrdia Urbana 
com dels Mossos d’Esquadra, que també és una demanda i una necessitat de la 
ciutat. 
 
Explica que el Govern de la ciutat continuarà convocant places de Guàrdia Urbana per 
poder assegurar aquesta agilitat i la seguretat de la ciutat. Però assenyala que, per 
aconseguir aquests objectius, també cal la implicació de la policia autonòmica i 
l’increment d’efectius dels Mossos, cosa que sembla que finalment la Generalitat no 
només reconeix, sinó que durà a terme. 
 
Tanmateix, entén que l’exclusivitat o no d’una patrulla nocturna per a Gràcia depèn de 
les direccions operatives dels cossos de seguretat, i comenta que cal deixar a la seva 
professionalitat la decisió dels camps d’actuació de les patrulles. 
 
Per aquests motius, no poden votar a favor d’aquesta proposició. Ara bé, el seu 
compromís, que no han pogut transaccionar amb el grup de Junts per Catalunya, tot i 
que ho han intentat a bastament, és que la propera ampliació de la plantilla de la 
Guàrdia Urbana tingui en consideració la problemàtica específica de les nits de Gràcia 
i es disposi de suficients efectius per poder garantir una resposta àgil a les demandes 
que genera el districte. 
 
Hi votaran en contra. 
 
Intervé el Sr. Colomé (ERC). El seu grup votarà a favor de la proposta. Comenta que 
pensaven que els veïns havien de parlar abans que els grups, però li contesten que ho 
faran després. 
 
Explica que el seu grup hi votarà a favor. Creuen que el que plantegen els veïns 
afectats per la Discoteca Canela és el paradigma de com poden treballar junts, tot el 
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Ple, per poder solucionar definitivament la convivència, l’incivisme i la seguretat. El to 
de tots plegats hauria de poder fer que, en aquest mandat, els problemes que causa 
aquesta instal·lació, que fa 34 anys que duren, es poguessin solucionar d’una vegada. 
 
Repeteix que hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Manifesta que, com ha comentat el senyor Lacasta, hi 
votaran en contra. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). A continuació, explica que havia sol·licitat poder 
intervenir en aquest punt de l’ordre del dia la senyora Marta Vilamitjana Martín, però 
que s’ha produït un canvi en la persona que intervindrà. En lloc seu, ho farà el senyor 
Oriol Hosta, en representació de la Plataforma d’Afectats per la Discoteca Canela. 
 
Intervé el Sr. Hosta (Plataforma d’Afectats per la Discoteca Canela). Indica que, 
abans de fer la pregunta de la senyora Marta Vilamitjana, volia dir que els veïns i les 
veïnes també hi volen participar, aprofitant aquesta intervenció de bon to i ganes de 
col·laboració i de bon treball del Ple municipal. Els veïns i les veïnes també se senten 
responsables de què passa als carrers de la ciutat, volen treballar i ajudar els 
responsables municipals per resoldre aquest problema. Creu que aquesta voluntat de 
col·laboració i participació s’ha de traduir en el fet de treballar plegats per resoldre 
aquest problema. Entén que aquesta és la demanda: treballar plegats per identificar el 
problema, reconèixer-lo i posar-hi solució al més aviat possible. Com s’ha dit, fa més 
de 34 anys que els veïns aguanten aquesta problemàtica. 
 
La pregunta és molt simple: fins quan l’Ajuntament permetrà que els veïns i les veïnes 
de Gràcia Nova pateixin la inseguretat, l’incivisme i el soroll que provoca la Discoteca 
Canela? 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Demana als diferents ponents si tenen alguna 
cosa més per afegir i cedeix la paraula al senyor Daura, de Barcelona pel Canvi. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Davant l’apreciació del senyor president, que només pot 
fer un comentari, el senyor Daura renuncia a fer-lo. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Vol esgotar el temps que li resta de la intervenció 
anterior per recordar la manca de paraula del senyor conseller de Barcelona pel Canvi, 
que havia demanat algunes esmenes, les quals han estat acceptades perquè tothom 
es trobés còmode amb la proposició, i lamenta que a l’últim moment hagi decidit 
abstenir-se en comptes de votar-hi a favor, que era el que havia dit minuts abans de 
començar aquest plenari. Assegura que si aquest ha de ser el to del mandat, els 
trobaran ben poc. 
 
També aprofita per donar les gràcies al conseller de Ciutadans, pel seu vot a favor. 
 
Entén que aquest ha estat un debat una mica encarat als detalls de com es redactava 
la proposició, però l’únic que volen és que incrementin els efectius de la Guàrdia 
Urbana. Diu que en cap moment es posicionaran sobre la manera de funcionar 
d’aquest cos, però sí que consideren que Gràcia necessita més efectius. Aquest és el 
motiu pel qual han presentat aquesta proposició. 



 

 
 

Districte de Gràcia 
 

 
 

 
 

   33 / 50 

 

 
Dona les gràcies per transaccionar el text. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Explica que el seu grup compleix els seus compromisos, 
però diu que l’esmena que ha demanat no apareix al text. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president comenta al senyor Daura 
que aquestes paraules les hauria hagut de dir en la seva intervenció, ja que el punt ja 
ha estat votat i no es pot tornar a començar el debat de cap i de nou. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Insisteix que el senyor president li ha donat la paraula per 
poder fer una rèplica a les paraules de la senyora Mayor. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Insisteix en el fet que aquesta argumentació 
significa tornar a començar el debat. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Aclareix que l’esmena demanada pel senyor Daura ha 
estat acceptada i enviada a tots els grups. Ja se sap que, quan una proposició es 
transacciona a l’últim moment, el text definitiu es lliura al secretari, al president i a tots 
els grups. Només és una qüestió de forma. 
 

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

 
 
D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
· Que es faciliti a tots els grups un llistat, actualitzat a setembre del 2019, de 
cases, locals i pisos ocupats de forma il·legal al Districte en què s’indiqui si les 
ocupacions s’han realitzat a propietats particulars, municipals o grans tenidors. 
· Que se’ns informi de les activitats realitzades per part del Districte, la regidoria i 
la Guàrdia Urbana per evitar l’ocupació, per solucionar els problemes de convivència o 
per col·laborar amb la desocupació. 
· Que, després de cada desocupació, els edificis públics es destinin a habitatge 
social amb lloguer accessible a l’hora que es negocia amb els privats perquè 
accedeixin a oferir també aquest tipus de lloguer tan necessari als nostres barris. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la proposició i cedeix la paraula al Grup 
municipal de Ciutadans. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Assenyala que avui l’ocupació és un dels problemes més 
importants que viu el districte i que durant quatre anys no hi ha hagut cap voluntat 
política per solucionar-lo. No es refereix al fet que amb les lleis actuals poc hi poden 
fer, sinó a les petites coses amb les quals sí que es podria treballar, i n’exposa alguns 
exemples. 
 
Diu que des de fa pocs dies els veïns del carrer de Sant Salvador i Torrent de l’Olla ja 
poden tornar a dormir a la nit, perquè l’edifici que ocupava un grup que es va batejar 
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com el “Grup de ca la Castanya” torna a ser buit, i matisa que, de fet, és a terra. El 
veïnat respira de nou i dorm, s’han acabat les festes que s’allargaven fins a la 
matinada, els orins al portals, les amenaces i la brutícia, i s’han acabat els incívics. 
Considera que és en això, on el Govern ha de treballar. Es queixa que hi havia 
trucades constants a la Guàrdia Urbana, que mai apareixia, i festes sorolloses que el 
Govern acceptava. Indica que es tractava de festes que sabien que es farien, i que no 
feien res per evitar-les, i per això els veïns van venir al plenari a expressar la seva 
preocupació. Per sort, avui tots són conscients que s’ha acabat el problema per a uns 
veïns, però encara hi ha molts ciutadans al Districte de Gràcia que estan patint. 
 
També vol recordar el dia que van venir veïns del carrer Esteve Terrades, que 
pateixen un altre tipus d’ocupació. De cop, es van trobar amb vint persones vivint en 
tres locals del seu edifici, amb rates i escarabats. Els mateixos veïns van haver de 
pagar a les companyies perquè netegessin tot l’edifici, però van netejar tot l’edifici 
menys les zones ocupades, en les quals els Serveis Socials de l’Ajuntament entren 
cada dia. Informa que avui dos dels locals ja estan buits i han passat al barri de Sarrià 
- Sant Gervasi. En aquesta zona en queda un, i encara és un magatzem de ferralla, 
fustes i bombones de butà. Quan els veïns van venir al plenari i van exposar el 
problema, van sentir que no els feien cas, no van obtenir cap solució i van marxar molt 
frustrats. 
 
Entén que aquesta és una realitat que hi ha al districte, i que s’hi ha de treballar amb 
els recursos que cadascú tingui. Potser els grans tenidors, les grans companyies, 
hauran de posar portes perquè no es pugui entrar als locals. 
 
Assenyala que moltes vegades els locals ocupats es fan servir per fer-hi negocis 
il·legals, però altres vegades estan ocupats per famílies amb problemes. Diu que en 
aquesta mena d’ocupacions el Govern hi pot treballar, amb la Guàrdia Urbana i amb 
els Serveis Socials, i que cal no posar tots els ocupes al mateix sac. Són molt 
conscients que al districte hi ha pisos i locals ocupats per famílies, persones que s’han 
quedat sense res i que han de tornar a començar. Li agradaria que aquestes persones 
quedessin al marge del que avui estan parlant. 
 
Fa un comentari sobre l’interès que demostra el regidor del districte sobre la seva 
intervenció i continua la seva exposició explicant que aquestes persones han quedat al 
marge de la societat i necessiten altres programes. Ara és quan haurien de tornar a 
parlar de construcció, de pisos que fan falta al districte, perquè no tots els ocupes són 
iguals. No són iguals ni els ocupes ni els locals ocupats, i afirma que tothom sap d’on 
van sortir les persones que van trencar els guarniments de la plaça del Nord. Diu que 
sortien de certs locals ocupats i no s’hi va posar cap prevenció, que tot va ser reactiu, 
quan la Guàrdia Urbana es va posar a vigilar els guarniments a la nit. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Consideren que és bàsic disposar d’un llistat actualitzat de 
les cases, els locals i els pisos ocupats de forma il·legal. Creuen que la proposta que 
els edificis que hagin estat desocupats es destinin a habitatge social amb lloguer 
assequible és interessant i que mereix ser estudiada. Això no obstant, des del seu 
grup també volen fer una distinció, com deia el company de Ciutadans, entre el que 
pot ser una ocupació antisistema i el que és una ocupació d’emergència social. 
Demanen contundència, disciplina urbanística i ciutadana per posar fi al primer tipus 
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d’ocupació, i suport dels Serveis Socials i cooperació, especialment també amb el 
tercer sector, per detectar famílies en risc d’emergència social. 
 
Per tot plegat, hi votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Afirma que votaran a favor d’aquesta proposició, 
com no podia ser d’una altra manera, però discrepen del redactat. El seu grup creu 
amb fermesa que no es poden criminalitzar tots els col·lectius. Entenen que moltes 
vegades són col·lectius de persones vulnerables que no creuen que siguin 
problemàtiques. 
 
Per això, estan d’acord que no es pot donar com a normalitzada la situació d’ocupació 
il·legal, evidentment, i sobretot als espais, els locals, els pisos i els edificis ocupats que 
no tinguin un ús actiu. És precisament en això que l’Ajuntament hauria de ser proactiu, 
com ho haurien de ser tots, també a fi d’arribar a acords per convertir-los en habitatge 
social i de lloguer assequible. 
 
Intervé el Sr. Bosch (ERC). Malgrat que el seu grup no creu en l’ocupació com a 
mètode de lluita política, no poden votar a favor de la proposta que planteja Ciutadans. 
 
En primer lloc, assenyala que és un error tractar totes les ocupacions de la mateixa 
manera. El conseller ha comentat que les distingeix, que no considera que totes són 
iguals, però ni el text de la proposició ni la seva intervenció demostren aquest extrem. 
Diu que cada ocupació té unes circumstàncies i unes motivacions diferents, i que 
exigeix, per tant, una solució determinada. 
 
També troben especialment seriós que no es distingeixi entre ocupacions i 
assentaments en la intervenció del senyor Bea. Lamenta que hagi comparat un 
assentament del poble romaní amb Ca la Castanya, i és seriós que ho redueixi a un 
problema de molèsties per als veïns. Opina que no són casos comparables i que no es 
poden tractar igual ni considerar-los un problema de molèsties. 
 
En segon lloc, des del seu grup defensen que les millors solucions passen pel 
consens, el diàleg, la mediació i les bones polítiques socials, més que no pas per 
l’actuació expeditiva dels poders de l’Estat. En aquest cas, també els costa compartir 
l’acusació de fer responsables de les destrosses del guarniment el col·lectiu d’ocupes, 
i creuen que és una apreciació poc prudent. 
 
Finalment, en tercer lloc, consideren que aquesta proposició crea també el risc de 
promoure o legitimar tàctiques d’allotjament poc legítimes i molt probablement al 
marge de la legalitat, a les quals un ajuntament democràtic no pot donar suport. 
 
Atès que no comparteixen ni la forma ni el fons de la proposició, hi votaran en contra. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Manifesta que no hi votaran a favor, ja que el que 
demana no tenen capacitat per fer-ho. 
 
Explica que hi ha una línia oberta de treball amb bancs i caixes per tenir una resposta 
més àgil en l’ocupació dels seus locals. Detalla que quan es tracta d’un privat sí que 
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l’insten, en qualsevol cas, que mantingui l’espai net i en condicions. Una altra cosa és 
com es pot solucionar el problema. 
 
Comenta que la proposició demana un llistat de cases, tant públiques com privades, 
que estiguin ocupades. En aquest sentit, explica que la transparència i l’accés a la 
informació pública no poden posar mai en risc la protecció dels drets fonamentals, la 
intimitat de les persones, la inviolabilitat del seu domicili i el dret a la protecció de les 
seves dades de caràcter personal, ni comportar un perjudici per a la investigació 
judicial o administrativa d’uns fets, com podria suposar la difusió d’aquesta informació 
que demanen. 
 
Sigui com sigui, l’assumpte del lloguer accessible és una de les prioritats d’aquest 
Govern i treballaran per trobar espais adequats per a la construcció d’habitatge públic 
de lloguer assequible. 
 
Per tot això, no poden votar a favor d’aquesta proposició. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). A continuació, fa recompte dels vots. 
 

La proposta queda rebutjada amb els vots en contra dels grups municipals de 
Barcelona en Comú, ERC i PSC, i els vots a favor dels grups municipals de 
Junts per Catalunya, Ciutadans i Barcelona pel Canvi. 

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

4. Impulsar un “Pla Integral per la Convivència i el Descans Veïnal” que posi fi al 
soroll i a l’incivisme, focalitzat en la protecció de la convivència i del descans 
veïnal als carrers i a les places del Districte, especialment a la Vila de Gràcia. 

5. El Govern elaborarà una proposta amb el termini de tres mesos des d’avui. Una 
proposta que serà consensuada amb els partits de l’oposició, els veïns de les 
places i carrers afectats, i amb l’assessorament de la Guàrdia Urbana. 

6. El pla necessàriament haurà de fer una diagnosi de la situació actual i proposar 
solucions concretes, com a mínim, a quatre aspectes: soroll, incivisme, 
seguretat i convivència. 

 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la proposició i cedeix la paraula al Grup 
municipal de Barcelona pel Canvi. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Presenten una proposició per impulsar un pla integral per 
a la convivència i el descans veïnal; un pla que afronti les grans problemàtiques del 
districte en matèria de soroll, incivisme, seguretat i convivència; un pla que permeti 
integrar els cinc barris del districte, cadascun amb les seves peculiaritats i 
problemàtiques, i que reforci i doti de més contingut iniciatives que ja existeixen, com 
el Pla de places, per exemple, que consideren que està molt enfocat a la Vila de 
Gràcia, el qual té un caràcter social i arran del qual fins ara s’han desenvolupat 
activitats lúdiques i educatives de conscienciació i sensibilització, o la Taula de places, 
que es va aprovar en un ple especial el 2018 a petició dels grups de l’oposició, entre 
d’altres. 
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Totes aquestes iniciatives –des del seu punt de vista, molt ben intencionades– no han 
servit per afrontar el problema que pateixen molts veïns a les nits: el soroll. Tenen la 
sensació que hi ha una multiplicitat d’iniciatives que necessiten, d’alguna manera, ser 
integrades en un únic pla que permeti fer una diagnosi dels problemes actuals i doni 
una resposta de forma eficaç, ràpida i contundent quan sorgeixi algun problema 
d’aquest tipus. 
 
Creu que cal un pla que els permeti actuar davant els incívics que practiquen el 
botellón a les places i no deixen dormir els veïns, que els permeti trobar una solució a 
la problemàtica de la Discoteca Canela i que els permeti resoldre un tema que 
s’arrossega des de fa anys que pateixen els veïns del carrer Alegre de Dalt. Volen un 
pla que els permeti actuar davant les baralles com les que van tenir lloc al juny al 
voltant de la plaça Joanic i el carrer Escorial; un pla que els permeti saber com s’ha 
d’abordar el tema dels ocupes i les activitats dels grups antisistema del districte. En 
definitiva, d’alguna manera tots aquests assumptes que cal abordar estan entrellaçats i 
cal treballar-los amb una visió de districte, on associacions, grups polítics, govern i 
cossos de seguretat se sentin implicats. 
 
Finalment, afegeix que aquesta és una problemàtica que cal afrontar amb 
responsabilitat. Per això esperen que aquest pla integral permeti treballar d’una forma 
més eficaç i eficient per poder aconseguir millors resultats per als veïns i les veïnes del 
districte. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comenta que li donaran suport. Diu que al principi els 
semblava que era el mateix Pla de places que ja està elaborat, però a partir de la 
meitat de la intervenció del conseller Daura s’ha adonat que demanava altres coses. 
Ha parlat d’ocupacions i festes il·legals de diferents col·lectius, que tenen lloc a les 
places i creen problemes de soroll. També podria haver parlat d’accions 
indiscriminades de grafiters, que es donen en moltes zones del districte, o de la por 
que hi ha a barris com el de la Salut, provocada per la presència dels menors no 
acompanyats. 
 
Per tot això, votarà a favor de la proposició, perquè l’entén com un pla de seguretat per 
a la Vila de Gràcia. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Després d’estudiar aquesta proposició, explica que 
estan a favor de la convivència i el descans veïnal, però imagina que tots els grups 
estan d’acord amb això, i matisa que no acaben de veure en què consisteix aquest pla 
integral. El veuen poc fonamentat, i, per tant, s’abstindran. 
 
Intervé el Sr. Colomé (ERC). El grup municipal d’ERC també s’abstindrà. Podrien 
subscriure el redactat de la proposició, però troben que hi ha una sèrie d’instruments 
que ja tenen i que no van ser utilitzats en mandats anteriors i que esperen que el 
Govern utilitzi a partir d’ara. 
 
Insisteix en el fet que el redactat els sembla bé, però el senyor Daura, tant en la 
intervenció que va fer en el Consell de Seguretat com avui mateix, al principi de la 
sessió, fa l’efecte que cregui que tot es pot solucionar amb més policia, i aquest no és 
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el to del seu grup municipal. Per ERC, la seguretat va des de la il·luminació fins als 
jutjats, passant, evidentment, per la policia. 
 
Comenta que no sap com funciona el Reglament del plenari, però vol recordar que els 
veïns de la Discoteca Canela han fet una pregunta i demana al Govern si poden 
contestar-la. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president explica que el regidor farà el 
que cregui convenient, contestar-la o no fer-ho. Des del punt de vista formal, els veïns 
podien intervenir, tal com ho han fet, però no era el moment de fer preguntes, si 
prèviament no havien estat plantejades. Assenyala que una intervenció no s’ha de 
confondre amb una pregunta formal. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Simplement manifesta la voluntat de votar-hi en contra. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Explica que també hi votaran en contra. Declara que vol 
posar en relleu un fet que de vegades no es veu, que és el diàleg que han tingut amb 
el proposant a l’hora de parlar d’aquesta proposició. Més enllà de l’orientació del seu 
vot, que pot semblar el més morbós o interessant, creu que aquests dies han estat 
parlant de com enfocar aquests assumptes. Evidentment, ho han vist diferent, i per 
això hi voten en contra. 
 
També li agradaria insistir que els problemes que es puguin produir a l’espai públic de 
Gràcia no tenen una solució fàcil ni única, tal com indica el fet que el portaveu del Grup 
municipal d’ERC ha expressat diversos assumptes pendents de resoldre i que 
demostren la complexitat d’aquests temes. Des del Govern creuen que disposen d’una 
estratègia integral respecte a l’incivisme i el soroll, el Pla de places que es va posar en 
marxa en el mandat passat. Aquest pla engloba una gestió transversal i permanent 
dels serveis que es fan en aquests espais, amb una incorporació de recursos i de 
millores en la línia que s’ha comentat. 
 
Aquestes actuacions parteixen d’una diagnosi i compten amb la participació de 
diferents serveis municipals, no només el de la Guàrdia Urbana, tal com expressa la 
proposició, sinó també els de neteja, medi ambient o llicències, entre d’altres. 
 
Són conscients que hi ha incidències en altres carrers de la Vila i en el conjunt dels 
barris, però creuen fermament que cal abordar cas per cas els incidents que es puguin 
succeir, ja que cadascun d’aquests problemes té un origen diferent. Especifica que hi 
ha, doncs, un pla de places global i altres incidències que s’aborden individualment. 
 
Per acabar, manifesta, lluny del cofoisme, que aquestes eines s’han d’anar adaptant a 
les diferents realitats, però insisteix que no comparteixen la creació d’un nou pla com 
el que es proposa, i, per tant, hi votaran en contra. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). En primer lloc, vol agrair el vot a favor del Grup municipal 
de Ciutadans. Entén la posició del Govern, en el sentit que tenen les seves eines de 
treball, i, per tant, consideren que aquest pla no és oportú, però el que no acaba 
d’entendre és l’abstenció de Junts per Catalunya. Creu que no acaben de veure en 
què consisteix el pla, no tant pel contingut, sinó perquè no ho han pensat prou. El seu 
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objectiu era resoldre aquesta problemàtica, i intentaran continuar treballant perquè els 
veïns i les veïnes puguin descansar. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Comenta que no és qüestió de qui ho pensi, sinó de 
veure si realment serveix per millorar la convivència i el descans veïnal, i afegeix que 
el seu grup no ho veuria, encara que hagués estat proposat per algun altre grup. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president fa el recompte de vots. 
 

La proposta queda rebutjada amb els vots en contra dels grups municipals de 
Barcelona en Comú i PSC, els vots a favor dels grups municipals de Ciutadans 
i Barcelona pel Canvi i les abstencions dels grups municipals d’ERC i Junts per 
Catalunya. 

 
D.2. Precs 
 
D.2.1 Del Grup d’ERC 
 
Que el Govern del Districte faci retirar immediatament els elements que posen en risc 
la integritat física de les persones usuàries de les instal·lacions esportives del Camp 
de l’Àliga i vetlli, com a titular de les instal·lacions, pel seu correcte estat, per tal que no 
es tornin a generar aquests riscos. 
 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix el prec i cedeix la paraula al Grup 
municipal proposant. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Explica que el Camp de l’Àliga és un camp de futbol de 
titularitat municipal. Comenta que il·lustrarà el prec amb diferents imatges, totes preses 
en diferents dies del mes de setembre i fetes per ella mateixa. 
 
Explica que és un collage de set imatges, tot i que no s’acaba de veure com a ella li 
agradaria, ja que hauria de fer un comentari diferent per a cada fotografia, i demana al 
senyor president si seria possible dur-ho a terme com ha comentat. El senyor 
president li recorda que té dos minuts per fer la seva intervenció. 
 
La senyora Pi continua la seva intervenció explicant que en una imatge s’hi poden 
veure uns pals metàl·lics, a la línia de fons del costat Llobregat. Es tracta dels 
travessers que suporten la xarxa que van ser tallats. Es queixa que aquest tub tallat és 
encarat a la gespa, cosa que suposa un perill per a la canalla, ja que queda a l’altura 
del cap d’una criatura de set anys. 
 
En una altra fotografia es pot apreciar que hi ha sacs amb pals i eines amb rovell 
escampades, aquesta vegada a la línia de fons del costat Besòs. A part del fet que no 
entén per què són en un camp de futbol, aquestes eines són un perill, perquè una 
criatura pot caure-hi al damunt. 
 
En una altra fotografia es poden veure uns pedrissos de formigó al costat de mar, que, 
a banda de l’angle de 90 graus, que és contundent si una criatura s’hi dona un cop, 
també hi ha uns cargols que sobresurten uns tres centímetres respecte de la pedra, 
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alguns a la part superior i d’altres a la part lateral, amb els quals es poden fer un bon 
trau o, fins i tot, obrir-se el cap. 
 
Aquestes fotografies demostren la deixadesa i el desori que hi ha en aquesta 
instal·lació esportiva municipal. La integritat física dels nens i les nenes és prioritària, i 
preguen al Govern que retirin immediatament aquests elements, que protegeixin els 
que no es puguin retirar i que vetllin perquè no es torni a produir aquesta situació. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Explica que hi ha demanada, de manera formal, 
la intervenció de la senyora Lourdes Pérez Lanza. 
 
Intervé la Sra. Lourdes Pérez Lanza. Comença la seva intervenció agraint al grup 
municipal d’ERC que finalment hagi portat al districte una situació que fa més de tres 
anys que estan vivint. Assenyala que tot plegat va començar quan el Club Esportiu 
Europa va perdre la concessió a favor de la Fundació Marcet. Han passat tres anys i 
les mancances cada cop són més evidents. Diu que la senyora Pi n’ha anomenat 
algunes, però n’hi ha moltes més. 
 
Explica que hi ha una neteja deficient als vestuaris i als banys, i que els vorals del 
camp estan plens de la brutícia que s’hi acumula el cap de setmana, i afegeix que fins i 
tot van comprovar que la brutícia del mes de juny continuava al mateix lloc quan van 
tornar al setembre. També diu que el quadre elèctric proper a les aixetes està al 
descobert i que el cautxú s’acumula en sacs als marges del camp des de fa tres anys. 
El servei de bar també és deficient, i cada setembre venen productes en mal estat o 
caducats que han guardat des del mes de juny. Es queixa que no hi hagi cap control 
sobre aquest bar i sobre la instal·lació en general. Denuncia que la caldera va estar 
aturada durant un parell de mesos a la temporada d’hivern, fa dos anys, i els nens no 
van tenir aigua calenta durant tota la temporada, sense que ningú hi posés remei. 
 
Un altre problema és que hi ha cuques als vestuaris des de fa temps. Al setembre els 
nens van començar a entrenar i encara n’hi havia, i el fet més greu que van viure va 
ser l’aparició de rosegadors, durant mesos. Es van voler posar en contacte amb la 
Fundació, i aquesta va obviar totes les seves trucades. Fins i tot van trucar a Sanitat i 
no es va solucionar res. 
 
Les famílies i el club s’han mogut tant com han pogut, han intentat arreglar la situació, 
han intentat parlar i comunicar-se, però ningú els ha donat resposta. 
 
Creuen que quan una empresa guanya un concurs sobre un equipament públic es 
compromet a fer el manteniment i les inversions necessàries. Lamenta el fet que 
aquesta empresa, aquesta Fundació, simplement es limita a gestionar-la i a obtenir un 
benefici propi, i es despreocupa totalment del seu estat. 
 
Així, doncs, les famílies i el club reclamen que el districte hi intervingui i solucioni el 
problema. Demanen que es facin la pregunta que s’han fet ells, que és si volen 
continuar amb aquest model de concessió i si permetran que la Fundació Marcet 
continuï gestionant aquesta instal·lació. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Després d’una petita confusió, el senyor 
Mascarell cedeix la paraula al senyor Juan Franciso Bayona Bayona. 
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Intervé el senyor Juan Francisco Bayona Bayona. Es presenta com a responsable 
del futbol formatiu del Club Esportiu Europa, i exposa que per aquest motiu viu el dia a 
dia a peu de camp. Lògicament, ha pogut constatar el deteriorament que hi ha hagut 
en les instal·lacions de l’Àliga durant aquests últims tres anys. També ha estat 
testimoni de tots els problemes dels serveis que els han d’oferir, sobretot amb els 
animals, la higiene i el deteriorament de la instal·lació en general, pel que fa a la 
protecció, ja que contínuament hi pot haver situacions de risc, en un esport de 
contacte com el futbol. Entén que aquesta problemàtica es podria resoldre amb una 
supervisió per part del Govern, sobretot en els assumptes d’higiene i seguretat, però 
també amb el servei del bar. 
 
Conclou que durant aquests tres anys han notat aquest deteriorament sobretot en la 
higiene i la manca de seguretat. Cal vetllar perquè tots els nens i nenes que passen 
per la instal·lació a llarg de la setmana, que en són molts, puguin practicar l’esport 
sense riscos. 
 
Intervé la Sra. Saltor (PSC). Explica que comparteixen la preocupació de la 
consellera del Grup municipal d’ERC per la integritat física de totes les persones 
usuàries del Camp de l’Àliga, la gran majoria dels quals són infants i joves. Són 
plenament conscients que aquesta instal·lació municipal, com totes, ha d’oferir les 
millors condicions per a la pràctica de l’esport. Per aquest motiu, li demana que no 
dubti de la seva voluntat i expressa que el seu compromís és eliminar tots aquells 
elements que puguin suposar un perill per a esportistes i espectadors. 
 
Pel que fa a la retirada del cautxú, explica que ha estat emmarcada en unes 
actuacions de millora. S’ha fet un pentinat de tota la gespa, cosa que ha provocat que 
s’acumulés el cautxú en els sacs, i informa que ja han estat retirats. Cal indicar, també, 
que aquesta actuació s’ha fet d’acord amb el Club Esportiu i que està prevista una 
segona actuació per al dia 21 d’octubre d’enguany, amb una altra màquina més 
tècnica i més específica per millorar el terreny de joc. 
 
Respecte als elements fixos, prendran mesures, i, òbviament, posaran fil a l’agulla 
perquè no suposin un perill per a la pràctica de l’esport. 
 
Sigui com sigui, des del districte continuaran fent un seguiment de la gestió –més 
acurat, si cal–, i propiciaran reunions entre l’Europa i la gestora que se n’està fent 
càrrec. Per tots aquests motius, accepten el prec. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Aprofita el que qualifica d’“accidents tècnics” amb l’exposició 
de les fotografies, que li han restat temps de la seva primera intervenció, per fer una 
petita exposició, després de la resposta de la consellera. 
 
Assenyala que el dia anterior a la tarda va tornar a la instal·lació esportiva i els sacs de 
cautxú a què han fet referència tots plegats encara hi eren. Pregunta si els han retirat 
aquest matí, en veure que havien presentat aquest prec, i comenta que potser hauran 
de presentar molts precs perquè la feina es dugui a terme. 
 
Diu que és una llàstima que el Govern hagi vist ara tots aquests problemes, quan en el 
mandat anterior també eren a govern i els problemes ja hi eren. 
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Conclou que comprovaran que realment facin les feines a què s’han compromès. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Conclou que s’accepta el prec. 
 
D.2.2 Del Grup municipal Junts per Catalunya 
 
Atesos els pocs espais verds públics i que el gaudi semiprivat del Jardí del Silenci s’ha 
fet sense procés participatiu: realitzar un procés participatiu en el procés dels pròxims 
6 mesos, amb ampli debat veïnal, per definir entre tots els usos del Jardí del Silenci i 
que pugui tenir un millor gaudi cívic i educatiu. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix el prec i cedeix el torn de paraula al Grup 
municipal proposant. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Manifesta que, atès que la Vila té pocs espais 
verds, oferir aquest espai com a verd és una bona opció. Per aquest motiu en el prec 
demanen que es faci un procés participatiu durant els pròxims sis mesos, amb un 
ampli debat veïnal per definir, entre tots, els usos del Jardí del Silenci, i que pugui tenir 
un millor gaudi cívic i educatiu per a tothom. 
 
Intervé el Sr. Quadura (BC). Explica que estan d’acord en el fet que cal definir els 
usos del Jardí del Silenci per garantir que pugui ser un espai útil per als veïns i les 
veïnes, i, per tant, impulsaran un procés participatiu ampli, dins el marc del Pla 
d’actuació del districte, que coincideix amb el termini que ha demanat la senyora 
Manzano, de sis mesos, ja que aquest pla es treballarà entre el gener i el març de 
l’any vinent. Per tot això, accepten el prec. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Dona les gràcies per acceptar el prec i expressa el 
desig que aquesta tònica sigui la de tot el mandat. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que no consta cap petició d’intervenció, 
però de tota manera cedeix el torn de paraula a una ciutadana. 
 
Intervé una ciutadana, Expressa que estan molt contents de veure que s’endegarà un 
procés participatiu per al Jardí del Silenci, però també critica que el Grup municipal de 
Junts per Catalunya hagi dit que no hi ha espais verds al districte i que durant el seu 
mandat donés el vistiplau perquè en aquest espai es fessin sis plantes de pàrquing i 
deu pisos de luxe. 
 
Assenyala que des del 2012 estan lluitant per aquest espai i que es van constituir com 
l’Associació Salvem el Jardí l’any 2014, amb l’objectiu d’aconseguir que aquest espai 
fos un jardí o un equipament. La senyora Fandos els va explicar que si es constituïen 
com una associació legalitzada podrien signar un conveni de col·laboració per poder 
gestionar aquest jardí. La senyora Fandos va perdre les eleccions i el conveni es va 
signar amb l’actual regidor de districte, el senyor Badia, i estan molt dolguts que es 
digui que aquesta gestió es va donar a dit, quan es tracta d’un espai que és obert. 
Reitera que han estat set anys lluitant per salvar aquest jardí i han aconseguit que es 
pugui utilitzar. Els nens de l’escola Teixidores hi van a gaudir-ne i s’hi fan activitats 
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com ioga i taitxí, entre altres coses. Han intentat salvar tots els arbres i fer totes les 
actuacions que calien per salvar-lo, cosa de la qual el senyor regidor és conscient. 
 
Comenta que estan contents que es vulgui fer un procés participatiu, ja que aquesta 
associació l’ha demanat des d’un principi, però troba injust que es digui que els han 
cedit el jardí a dit. Considera que el Grup municipal de Junts per Catalunya no està 
ben informat sobre com han anat els fets en aquest assumpte. Recomana que, abans 
de dir segons quines coses, parlin amb aquesta associació i esclareixin com ha anat 
tot. 
 
Acaba la seva intervenció anunciant que porten un dossier al Grup municipal de Junts 
per Catalunya perquè estigui ben informat. 
 
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Comenta que si per construir uns arguments han de 
destruir un mandat, del qual ella personalment no formava part, aquests arguments ja 
estan totalment desqualificats. Ella és aquí per construir, i considera que la millor 
manera perquè tothom pugui dir la seva és amb un procés participatiu. 
 
El que troba injust és que només uns quants puguin gaudir d’aquest espai, i creu que 
és molt bo que tothom pugui gaudir de la gran feina que ha fet –i està fent– aquesta 
associació. Un procés participatiu és la millor opció perquè totes aquestes activitats es 
legalitzin i en pugui gaudir tothom. Creuen que la provisionalitat no pot durar set anys i 
volen que tot aquest funcionament es normalitzi, i insisteix que la millor manera de fer-
ho és a través d’un procés participatiu, en el qual els 420 socis d’aquesta associació 
també podran participar, com és evident. 
 
Per acabar, comenta que accepten de bon grat aquesta informació que els ofereixen. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Davant les contínues interrupcions de la 
ciutadana que havia intervingut anteriorment, aclareix que no estava prevista ni tan 
sols la seva primera intervenció, ja que no s’havia demanat formalment. Davant la 
insistència, deixa que torni a intervenir, però ho fa sense el micròfon, i no és possible 
transcriure les seves paraules. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Conclou que s’accepta el prec. 
 
D.2.3 Del Grup municipal Junts per Catalunya 
 
Atesos els problemes d’incivisme a plaça Joanic, plaça del Nord, plaça del Sol: 
incorporació de la plaça Joanic al Pla de places i mantenir un contacte trimestral amb 
els grups municipals per informar del que es fa en el marc d’aquest pla. Demanem un 
pla específic per a la plaça Joanic amb immediatesa, per tal de frenar l’augment 
constant d’incivisme i soroll envers els veïns. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix el prec i cedeix el torn de paraula al Grup 
municipal proposant. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Atès que la plaça Joanic presenta problemes 
d’incivisme i botellón nocturn, que a la plaça del Nord també hi ha hagut problemes 
d’incivisme i la convivència entre veïns ha anat en decadència, com també ha succeït 
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a la plaça del Sol, i que tots saben que els veïns i les veïnes necessiten descans i ús 
dels espais públics, preguen incorporar la plaça Joanic al Pla de places i que el 
Govern mantingui un contacte trimestral amb l’oposició d’allò que es fa en el marc 
d’aquest pla. 
 
També assenyala que demanen un pla específic per a la plaça Joanic per frenar 
aquest augment constant de l’incivisme. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Explica que són conscients que a la plaça Joanic han 
augmentat les queixes de soroll i incivisme, però, com ja ha comentat anteriorment, 
han de poder anar adaptant l’estratègia que tenen per afrontar els problemes amb la 
gestió dels diferents serveis municipals. Per aquest motiu, i també perquè s’han posat 
d’acord a fer un petit canvi en el redactat que la consellera ja ha inclòs respecte a la 
manera d’informar-se sobre aquest tema, accepten el prec del Grup municipal de Junts 
per Catalunya. 
 
Abans d’acabar la seva intervenció, diu que durant el mandat passat a la plaça del Sol 
es van augmentar les actuacions i les activitats, arran de l’observació constant que fan 
no només com a govern o des del punt de vista dels Serveis Tècnics, que fan molt bé 
la seva feina, sinó també perquè ho fan en taules ciutadanes en les quals participen 
veïnat, comerciants i entitats. En el cas de la plaça del Nord, aprofita per dir que es va 
incorporar al pla l’any 2018 i en aquest 2019 han consolidat i ampliat diferents serveis i 
actuacions en matèria de qualitat ambiental, mobiliari urbà o servei de gestió de 
conflictes, entre d’altres. 
 
Per tant, accepten el prec, faran el que esmenta sobre la plaça Joanic i es trobaran 
trimestralment amb els grups per informar-los. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Conclou que s’accepta el prec. 
 
D.2.4 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
Després d’haver arribat a un ampli consens i votar a favor de la MPGM de Vallcarca: 
que abans del proper Consell Plenari de desembre ens mostrin a tots els grups un pla 
detallat dels projectes, licitacions i dades d’execució lligades a la construcció 
d’habitatges públics, equipaments i zones verdes que formen part de la modificació del 
MPGM Vallcarca. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix l’enunciat del prec i cedeix el torn de 
paraula al Grup municipal proposant. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la seva intervenció demanant que el senyor 
president no es dirigeixi al seu grup amb el nom de “Ciudadanos”, ja que ell forma part 
del Grup municipal de Ciutadans. 
 
Explica que la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) va ser un assumpte 
molt important per a ell, que va arribar a aquest consell fa un any i mig, per dues 
coses: en primer lloc, perquè és veí de Vallcarca i va veure com des de l’any 2000 el 
barri s’anava deteriorant i perdent, i, en segon lloc, perquè va tenir un enfrontament 
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amb persones del seu mateix partit perquè tenien una visió completament diferent del 
problema que hi havia a Vallcarca. 
 
Afegeix que també va implicar una feina intel·lectual molt forta, perquè es van haver de 
posar d’acord tots els grups, juntament amb associacions, algunes de les quals estan 
presents en aquesta sessió, que pensen molt diferent del que pensa el seu partit. 
Assegura, però, que de tota manera va ser una feina interessant. 
 
Diu que en aquesta sessió també s’ha parlat d’habitatge públic, i que l’única borsa 
d’habitatge públic que hi ha avui en dia és a Vallcarca. Són 14.000 m2 per construir, on 
hi haurà un centenar d’habitatges socials i una plaça. Per això és un tema important 
que no pot quedar aturat, perquè, si fos així, tota aquella força i treball que van fer 
entre tots es perdria. 
 
A més a més, argumenta que no pot quedar aturat en un moment en què es 
començarà a parlar d’altres coses que afectaran Vallcarca, com la rambla verda o el 
dipòsit pluvial. Aquest és el motiu de presentar aquest prec, perquè tenen una certa 
por, des del partit i també molts veïns del barri, que tot el que es va estar treballant a la 
legislatura passada quedi aturat. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Explica que no vol ser reiteratiu, però no vol deixar de dir 
que comparteixen la importància de l’ampli consens que va propiciar aquesta 
aprovació de l’MPGM de Vallcarca. Donen molt valor al consens veïnal i polític al qual 
es va arribar. Creu que la seva intervenció d’ara i la que ha fet a l’inici, quan ha 
esmentat aquest tema, reforça aquesta idea, i, per tant, avança que accepten el prec. 
 
Opinen que és bo compartir el seguiment del desenvolupament de l’MPGM de 
Vallcarca i els dos altres instruments que també el van acompanyar en la seva 
aprovació. Sense avançar-se a l’explicació detallada que es comprometen a fer en el 
període que el senyor Bea els demana, sí que vol apuntar que en aquests moments 
estan en licitació els projectes executius de la urbanització de la zona verda del 
polígon d’actuació urbanística 1 i de la zona verda de la unitat d’actuació 3. També 
estan en licitació els projectes de la zona verda del PM1 del carrer Farigola, l’antiga 
unitat d’actuació 2, i de la zona verda de la unitat d’actuació 5. Només volia comentar-
ho perquè sàpiga que s’estan movent coses, si bé és bo que les puguin explicar amb 
més globalitat i amb la forma que el senyor Bea comenta en el prec. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Dona les gràcies al Govern per haver acceptat el prec. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Conclou que s’accepta el prec. 
 
D.2.5 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Atès que en l’anterior mandat el Govern municipal del Districte de Gràcia va proposar 
un pla per tal de revifar el comerç de proximitat dels voltants del Parc Güell, el barri de 
la Salut amb botigues orientades al turisme. 
 
- Que el Govern del Districte de Gràcia impulsi una Taula pel Comerç de Proximitat 
formada pel Govern, els grups municipals del Districte i associacions de comerciants i 
de veïns per tal d’avaluar els efectes d’aquest pla a dia d’avui i proposar mesures i 
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accions concretes que permetin recuperar el comerç de proximitat en les zones de 
l’entorn del Parc Güell i Travessera de Dalt. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix l’enunciat i cedeix el torn de paraula al 
grup municipal proposant. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Comença la intervenció comentant que a la propera 
sessió intentarà fer els precs més curts. 
 
Assenyala que és evident que des de fa anys a les zones properes al Parc Güell han 
proliferat comerços orientats al turisme, i a dia d’avui els carrers Larrard i Olot, per 
exemple, són indrets on el comerç de proximitat pràcticament ha desaparegut. La 
Travessera de Dalt tampoc no s’escapa d’aquesta problemàtica, i els veïns de la Salut 
reiteradament han mostrat la seva preocupació i ja van demanar solucions a l’anterior 
Govern. 
 
En l’anterior legislatura es va voler impulsar un pla per reactivar el comerç de 
proximitat, i entén que es volia fer alguna cosa similar al que es va intentar a Ciutat 
Vella, que era posar locals de propietat municipal a disposició d’aquelles persones que 
volguessin impulsar un comerç de proximitat. Sens dubte, és una idea que troben molt 
interessant i que pot incentivar moltes persones a emprendre algun negoci, però el 
gran problema és que no hi ha locals, almenys amb les dades que ell ha pogut 
analitzar, a dia d’avui, per poder dur a terme aquest tipus d’accions. 
 
És per això que el seu grup demana al Govern que impulsi aquesta taula de comerç de 
proximitat, que impliqui diferents agents com els grups municipals, les associacions de 
comerciants i també els veïns, per avaluar els efectes d’aquest pla i poder analitzar i 
proposar mesures i accions concretes que permetin recuperar el comerç de proximitat 
en les zones del voltant del Parc Güell i la Travessera de Dalt. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Comenta que, tal com ja han parlat anteriorment, no 
poden acceptar el prec. Argumenta que no crearan una taula quan ja n’hi ha una 
d’específica del Parc Güell amb tots els agents que el senyor Daura ha anomenat, i no 
volen duplicar òrgans de participació. Es comprometen, però, a estar atents perquè 
sigui prou útil i oberta i serveixi per als seus objectius. Tanmateix, esmenta que hi ha el 
Consell de Comerç del Districte de Gràcia, on també es poden plantejar aquest tipus 
de qüestions. 
 
En qualsevol cas, i com a exemple perquè vegi que la comunicació d’aquest Govern 
amb l’Associació de Comerciants és fluida, li explica que justament l’endemà 
l’Associació de Comerciants la Travessera de Dalt farà una reunió amb la regidora de 
Comerç i Mercats, la senyora Ballarín, per parlar d’aquest tema que els preocupa. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Comenta que els agrada la idea si realment es 
comprometen a analitzar aquest assumpte a la Taula de Participació del Parc Güell i a 
la Taula de Comerç. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Conclou que no s’accepta el prec. 
 
D.3. Preguntes 
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D.3.1 Del Grup d’ERC 
 
Atès que els nous gegants, Pau i Llibertat, van ser incorporats al text del Protocol 
Festiu de la Vila de Gràcia però no han estat presentats en societat ni han començat a 
fer les seves funcions: quan serà la presentació pública dels gegants nous Pau i 
Llibertat, encarregats des de fa 3 anys i ja pagats per l’Ajuntament? 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix la pregunta i cedeix la paraula al Grup 
municipal d’ERC. 
 
Intervé el Sr. Roma (ERC). Explica que els graciencs i les gracienques tenen l’orgull 
de dir que tenen uns gegants des del 1982, unes figures de propietat municipal l’ús de 
les quals actualment estan gestionant els geganters de Gràcia. Des del 2016, però, va 
aparèixer la necessitat de crear unes figures noves que substituïssin les actuals. Al 
final d’aquell any, aquesta necessitat va catalitzar en un encàrrec a un constructor, el 
senyor Jordi Grau, que el va començar. Saben que al 2018, ja vist aquest encàrrec, 
s’inclou aquesta parella de gegants en l’esborrany de revisió del protocol festiu. Ja han 
estat pagats i tot, però han arribat al final del 2019 i volen saber quina serà la data de 
presentació d’aquests gegants. 
 
Intervé la Sra. Carrera (BC). Afirma que l’estructura dels gegants ja està acabada i 
que se n’estan fent els vestits, de la qual cosa fan el seguiment. Entén que és un 
procés llarg, però ho ha de ser si les coses es volen fer bé. 
 
Explica que està previst fer reunions amb les geganteres i els geganters per preparar 
la festa de presentació, però no en poden donar una data. 
 
Intervé el Sr. Roma (ERC). Comenta que esperen que no passin tres anys més i que 
ben aviat Gràcia tingui aquests gegants. 
 
D.3.2 Del Grup municipal de Ciutadans 
 
Cada any després de l’estiu els porcs senglars tornen a apropar-se a la part alta del 
Districte. Tenint present que el juliol del 2018 s’estimava que al parc de Collserola en 
teníem un excedent de 1.500 exemplars i que l’alcaldessa durant l’anterior mandat es 
va comprometre, després d’acceptar un prec del nostre grup, a treballar per solucionar 
el problema, els pregunto quines mesures han pres des del Districte durant l’últim any i 
quins plans tenen per evitar que enguany durant la tardor els senglars tornin a generar 
riscos a les zones on es solen moure de Vallcarca. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix l’enunciat de la pregunta. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Explica que per sobre del Camp de l’Àliga, a la plaça Comín, 
des de fa uns dies es tornen a veure femelles de senglars amb garrins. És una sortida i 
una entrada a la ronda de Dalt, una zona perillosa. Normalment passa cada any, 
busquen menjar i comencen baixant per la plaça Comín i passen pel carrer Esteve 
Terrades, entren al carrer Pere Virgili, i fins i tot alguna vegada arriben més avall, al 
viaducte de Vallcarca o a Lesseps. Recorda que, quan això va passar l’any passat, el 
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seu grup va fer un prec a la casa gran, que va ser acceptat, i es va dir que es 
prendrien mesures, i afegeix que els agradaria saber què s’ha fet des del districte. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Informa que aquest any 2019 s’han contractat els 
serveis d’una empresa especialitzada per a la captura puntual de porcs senglars, que 
treballa en coordinació amb Ecologia Urbana i altres districtes, per a la prevenció i el 
control de la població d’aquests animals en àrees urbanes. Aquesta empresa es va 
encarregar de la tramitació de l’autorització per a la captura al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la inspecció i l’anàlisi de la zona de treball, la 
determinació del punt exacte on es farien les captures –de manera consensuada amb 
els responsables designats pel districte–, i el monitoratge del punt de captura per 
determinar la quantitat i les característiques dels grups d’individus de porcs senglars 
que hi ha a la zona i que serien l’objecte de captura. 
 
Explica que ja s’han fet dues sessions de captura nocturna i s’ha elaborat un informe 
final amb el resultat de les actuacions. S’han capturat i sacrificat, el dia 8 de juliol 
d’aquest any, 16 exemplars, i el 22 de juliol, 13 exemplars més. Per evitar el màxim 
possible el patiment dels animals, en el moment de ser capturats per la xarxa 
automàtica se’ls injecta una dosi d’anestèsia i després es produeix el sacrifici 
mitjançant una injecció. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Dona les gràcies per la informació. 
 
D.3.3 Del Grup del grup municipal de Barcelona pel Canvi 
 
Pensa el Govern tirar endavant la construcció de pisos socials als Jardins Manuel 
Torrente? Com pensa preservar la zona verda i infantil? Hi ha alguna possibilitat de 
construir aquests pisos en alguna altra zona del districte i fer dels Jardins Manuel 
Torrente un autèntic espai verd de la Vila de Gràcia? 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Llegeix l’enunciat de la pregunta. 
 
Intervé el Sr. Quadura (BC). Informa que es preservarà la zona verda infantil i, de fet, 
es mantindrà com està. No es pot crear un autèntic espai verd a tota la zona perquè hi 
ha un aparcament soterrat que ho impedeix. En tot cas, una de les seves prioritats és 
construir habitatge públic, i en un barri com la Vila de Gràcia i, per extensió, un districte 
com Gràcia, és molt complicat trobar espais on poder-ho fer. Per tant, encara que 
poguessin fer servir tot l’espai per fer un espai verd, creu que és millor si tenen totes 
dues coses. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Comenta que cal tenir en compte que en més d’una 
ocasió s’ha advertit que l’espai dels Jardins Manuel Torrente pot tenir dificultats per 
suportar un edifici. Fa anys s’hi va intentar construir un casal de joves i el projecte es 
va descartar a causa de la infraestructura del pàrquing subterrani, com molt bé diu el 
conseller. La posició del seu grup és preservar aquests jardins a través d’una 
renovació integral que permeti eliminar les columnes que hi ha a l’entrada de la plaça, 
ja que consideren que a la Vila de Gràcia escassegen les zones verdes, i demana 
intentar preservar les que hi ha i també intentar millorar-les. Creu que hi ha molts altres 
espais on es pot fer habitatge. Potser no es troben a la Vila de Gràcia, però com a 



 

 
 

Districte de Gràcia 
 

 
 

 
 

   49 / 50 

 

exemple diu que es podria utilitzar l’espai on hi havia l’antiga clínica Quirón. Els 
planteja aquesta opció, convertir aquests jardins en uns jardins de debò. 
 
Intervé el Sr. Quadura (BC). Insisteix en el fet que l’espai verd es preservarà. I, pel 
que fa a la construcció d’habitatge públic, assegura que es tracta de construir-ne tant 
com es pugui a tot el districte. 
 
Respecte a la possibilitat de construir-hi un edifici o no, els tècnics ho estan estudiant, 
i, òbviament, no es construirà res si no es pot fer de manera segura. 
 
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
E.1 Declaració institucional sobre la democràcia i la llibertat 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Explica que entren a l’ordre del dia les 
declaracions institucionals que obtenen el vots favorables de dos terços dels 
consellers. Se n’han presentat diverses, però finalment només una ha obtingut aquests 
dos terços a favor. Anuncia que llegirà la declaració institucional la senyora Sílvia 
Mayor, del Grup municipal Junts per Catalunya. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Llegeix la declaració institucional. 
 
“El Consell Plenari del Districte de Gràcia denuncia la campanya de criminalització del 
moviment independentista, cívic i democràtic i l’intent d’equiparar independentisme 
amb terrorisme. 
 
El Consell Plenari del Districte de Gràcia rebutja la violència i es referma en les vies 
democràtiques per aconseguir objectius polítics legítims. 
 
Així mateix, el Consell Plenari del Districte de Gràcia rebutja l’operació impulsada per 
l’Audiència Nacional i la Guàrdia Civil i les vulneracions dels drets fonamentals, 
especialment el dret de la presumpció d’innocència de set ciutadans que el 26 de 
setembre de 2019 van ingressar a la presó per ordre de l’Audiència Nacional, que dictà 
presó incondicional, i denuncia la deriva repressiva i autoritària de l’Estat. 
 
El Consell Plenari del Districte de Gràcia referma el compromís dels graciencs i les 
gracienques amb la llibertat i la democràcia i en la defensa de l’exercici dels drets civils 
i polítics de tots els catalans. 
 
Finalment, el Consell Plenari del Districte de Gràcia exigeix la fi de la repressió i la 
llibertat de les persones perseguides i preses per llurs idees polítiques.” 
 
Un cop llegida la declaració institucional, informa que signen aquesta declaració els 
grups municipals de Junts per Catalunya, ERC i Barcelona en Comú. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Diu que des del seu grup volen expressar per què no han 
signat aquesta declaració impulsada per Junts per Catalunya i signada per ERC i 
Barcelona en Comú. Consideren que és una declaració absolutament inapropiada i 
irresponsable, i que no els pertoca a ells jutjar si aquestes persones han d’estar 
detingudes o no. Ells respecten la feina dels cossos de seguretat i de la justícia. Des 
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del seu grup demanen prudència, que s’esclareixin els fets i que deixin treballar els 
cossos de seguretat i la justícia. 
 
Critica que els grups de Junts per Catalunya i ERC confonguin aquest Consell Plenari 
amb l’atri de la seu del seu partit polític. Entén que les institucions mereixen un 
respecte i afegeix que aquest Consell Plenari és de tots els ciutadans de la Vila de 
Gràcia i del Districte de Gràcia. 
 
Vol aprofitar aquesta ocasió per dir, un cop més, que no hi ha presos polítics, sinó 
polítics presos, alguns dels quals han decidit respondre dels seus actes i altres no. 
Opina que la justícia ha de fer el seu camí, com també la política, amb l’objectiu de 
trobar una solució política al que és un conflicte polític. 
 
Acaba la seva intervenció fent una crida a tots els responsables polítics dels partits 
independentistes perquè facin una reflexió sobre quins creuen que poden ser els 
efectes de les seves crides constants a prendre els carrers i els missatges permanents 
a la desobediència. Els demana responsabilitat. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Comenta que, com a president del districte, no 
està gens d’acord amb les paraules que ha expressat el senyor Daura, i creu que en 
aquest país, malauradament, hi ha presos polítics. 
 
En tot cas, els posicionaments s’han fet i s’ha acomplert la missió d’avui, que era fer 
un plenari, que ha estat prou ràpid, ateses les circumstàncies. Agraeix a tots la seva 
presència, el seu bon to, i espera que això sigui la norma. Finalment, dona 
l’enhorabona a la nova gerent i a tots els consellers i conselleres. 
 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, el president dona per acabada la sessió 
ordinària del plenari del Consell de Districte a les 21.31 hores en el lloc i data de 
l’encapçalament.  
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