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Desenvolupament de la sessió 
 
El vicepresident obre la sessió al barri de Montbau i excusa l’absència del president 
del Districte, el senyor Jaume Collboni. 

Tot seguit, informa del funcionament de l’Audiència Pública i demana que ningú no 
comenci a parlar sense tenir el micròfon, perquè cal que totes les intervencions quedin 
enregistrades per poder fer l’acta correctament. 

El senyor Christian Arbós Genera, en nom de Solidaritat Catalana per la 
Independència, comunica que fins a final de mandat treballaran conjuntament amb 
Demòcrates de Catalunya en l’àmbit del districte. 

D’altra banda, felicita l’equip de govern per la resolució del tema del Bloc 17, d’Horta. 

També pregunta per la plaça Botticelli i Can Garcini, que diu que no va poder assistir a 
la darrera Audiència i potser se’n va parlar. 

Seguidament s’adreça a la regidora per retreure-li que no es vulgui fer passar el bus 
185 per la Font del Gos. En aquest sentit, manifesta que no entén els motius, i més 
tenint en compte que el Govern sempre parla que cal millorar i ampliar el transport 
públic i fer-lo arribar als barris. 

Quant a la superilla d’Horta, demana què faran amb els pàrquings per a discapacitats 
afectats pel projecte, quins són els resultats dels estudis sobre l’impacte econòmic de 
la superilla, especialment en termes immobiliaris i comercials, sobretot a la zona Tajo-
Lisboa, i quins resultats econòmics es preveu que pot tenir aquest projecte dins de les 
parts afectades. 

Finalment, manifesta el seu suport a la república i als presos polítics.  

El senyor Tony Mateo, en nom de l’Associació de Veïns de Montbau, en primer lloc, 
parla de la situació dels aparcaments a Montbau. Exposa que fins al 2020 el Govern 
vol treure de la circulació més del 20% dels vehicles, i que en el cas de barris obrers 
com Montbau, aquest percentatge és molt per sobre del 20%. Assegura que és 
impossible que el barri es pugui adaptar a aquest plantejament que es fa des de 
l’Ajuntament que en un termini de tres anys la tercera part dels vehicles deixin de 
circular, atès que el cens del 2016 indica que hi ha 1.766 vehicles i només 200 places 
d’aparcament privat. 

Així mateix, indica que fa temps que demanen punts de connexió elèctrica perquè la 
gent es pugui adaptar al que vindrà i reclama que aprofitant la rehabilitació del carrer 
Harmonia se n’hi instal·lin tres. 

En segon lloc, pregunta quan es posarà un semàfor a l’encreuament del carrer Poesia 
amb Àngel Marquès, que fa vint-i-cinc anys que se’n parla. 

En tercer lloc, pregunta quan s’implantarà el Bicing a Montbau, que fa molts anys que 
es demana i que ara amb l’increment de bicicletes elèctriques ja no hi ha excusa. Es 
lamenta que Montbau no sigui mai un dels primers barris en res. Així mateix, demana 
que es faci el carril bici a la Vall d’Hebron, perquè molta gent puja a Collserola per la 
ronda i fan servir la vorera. 

En quart lloc, demana que es faci una consulta popular a Montbau per donar solució 
als problemes de mobilitat i d’accessibilitat al barri i perquè siguin els veïns que 
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decideixin les prioritats, si volen escales mecàniques o una rampa al carrer Poesia, 
com ja fa temps que reclamen. 

En cinquè lloc, pregunta quan pensa visitar l’alcaldessa el barri de Montbau. Assenyala 
que en tres anys de legislatura ha estat en molts barris, però que en aquest mai, que 
potser és perquè no hi ha res a inaugurar. 

El senyor Jaime Saiz de la Fuente, en nom propi, vol saber quins efectes tindrà per al 
barri de Montbau la fi de la permissivitat d’aparcar les motos a les voreres, que és un 
barri en què no hi ha una gran problemàtica d’aparcament per a les motos. 

El senyor Lluís Cairell Tortosa, en nom de l’Associació de Veïns la Taxonera, diu a la 
regidora que no s’ha fet res del que recull el Pla de barris, com ara la Bòbila, l’estació, 
l’escola bressol, escales, etc. Manifesta que la Teixonera també és un barri de gent 
gran i que molts creuen que no arribaran a veure els canvis previstos. 

D’altra banda, afirma que s’ha castigat la gent gran. Per això, diu que agafaria tots els 
jubilats i els posaria a la presó, ja que allà ho tindrien tot gratuït: oci cultural, educació, 
medicaments, cadires de rodes elèctriques, allotjament, piscina, camps d’esports, etc. 
Llavors, agafaria els delinqüents i els donaria plats freds i escassos, els faria pagar 
1.500 euros per una habitació petita i compartida, tindrien dret a dutxa un cop a la 
setmana, etc. Argumenta que així hi hauria justícia per a tots. Conclou que un 
delinqüent costa al país 7.000 euros l’any i un pensionista 600, que segurament gent 
que està a la presó viu millor que no pas un pensionista que cobra 600 euros. Afegeix 
que és lamentable, però que és així. 

La senyora Pres Martí Franco, en nom propi, pregunta sobre la requalificació de 
l’impost de bens immobles. En aquest sentit, vol saber com és que no tothom té el 
mateix increment. Explica que viu al carrer Harmonia, número 6 i que a unes portes els 
apugen 8,60 euros i a les altres només 30 cèntims. 

Tot seguit, vol saber què implica la requalificació com a zona residencial. Indica que és 
un barri que suporta el pes de serveis de la ciutat importants, com les residències, 
l’hospital, etc., i que no considera que sigui una zona residencial. 

Es queixa dels canvis que es van fer en la normativa relativa a les multes. Exposa que 
li van posar una multa considerada lleu, que tot i així va acabar pagant 231 euros entre 
grua i multa, però que, a més, li van retirar el bo gratuït de resident. Considera que 
això no és just, que sembla la inquisició. 

La senyora M. Luisa Oñate Cervantes, en nom propi, demana als veïns dels diferents 
barris, que la majoria són gent gran, que demostrin que estan jubilats, però no 
esgotats i que defensin una marea de jubilats. Anuncia que es convocarà una 
concentració per anar cap a plaça Catalunya quan es faci una gran manifestació, que 
segurament serà el dijous següent. 

Opina que els jubilats s’haurien de mobilitzar per les seves pensions, però també per 
les dels fills i nets, que assegura que ja s’estan conformant a no percebre-les i que 
això no es pot permetre. 

La regidora del Districte, en primer lloc, explica que intenten fer les audiències 
públiques itinerants perquè tots els barris tinguin l’oportunitat de tenir-ne, que és un 
espai per exposar dubtes, preguntes i queixes en l’àmbit de districte, en contrapartida 
al consell de barri, que és on es tracten els temes que s’han fet al barri en els mesos 
anteriors i els projectes futurs. 
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Quant al Bloc 17, assenyala que a Horta no hi havia cap espai juvenil perquè no feia 
falta, atès que n’hi havia un que operava com a tal des de feia trenta anys. Tanmateix, 
diu que quan aquest espai va perillar, l’Ajuntament va intentar preservar-ne l’ús com a 
centre juvenil i que ho ha aconseguit a través d’un tracte comercial, adquirint-lo per un 
preu inferior al preu de sortida que havia donat el banc. En aquest sentit, puntualitza 
que hagués estat més fàcil si la Generalitat hagués fet valdre el seu dret 
d’usufructuària davant de l’entitat bancària propietària. 

També assegura que des de l’Ajuntament es treballa pels espais de la plaça Botticelli i 
de la Torre Garcini. En aquest segon cas, apunta que s’està expropiant per fer-hi un 
centre per a la gent gran, no obstant això, admet que també serà un procés costós per 
a l’Administració, perquè és una finca amb un valor patrimonial molt més elevat que en 
el cas del Bloc 17. 

Quant al tema del bus 185, explica que la Font del Gos és un barri que no està 
regularitzat, és a dir, que està afectat urbanísticament, i que el bus arriba als peus del 
barri. Apunta que es va acordar amb els veïns arranjar el carrer principal, amb un cost 
de 900.000 euros, i un cop fetes les obres, es va plantejar intentar fer arribar el bus a 
dalt de tot. Afegeix que aquesta obra es licitarà en breu, però que tot plegat encara 
trigarà un temps. 

En aquest mateix sentit, assenyala que s’han fet proves amb l’autobús per veure el 
recorregut, per quins carrers pot passar i si caldrà eliminar alguna plaça d’aparcament 
perquè el bus pugui girar. Comenta que la Font del Gos és un barri d’autoconstrucció i 
hi ha dos punts on directament l’autobús no passa, i que per això no es podrà fer pujar 
l’autobús quan acabin les obres. 

Pel que fa a la superilla, apunta que les places per a persones amb mobilitat reduïda 
sempre es reubiquen, és a dir, que no se’n perd cap, perquè són per a gent amb 
necessitats molt especials. 

D’altra banda, manifesta que cada vegada que es vol urbanitzar un carrer es duu a 
terme un estudi urbanístic molt rigorós, però no un estudi econòmic. Tanmateix, 
assegura que tots els estudis, no només a Barcelona, sinó també a altres ciutats del 
món, indiquen que l’impacte de les zones de vianants és positiu, és a dir, que els 
comerços de la zona incrementen les vendes. 

Seguidament, respon al senyor Mateo que aquest any ha entrat en vigor el pla contra 
la contaminació, que restringeix la circulació dels vehicles més contaminants els dies 
amb un nivell de contaminació molt alt, i que a partir del 2020 la restricció serà 
definitiva. En aquest sentit, argumenta que Barcelona i la seva àrea metropolitana 
superen molt sovint els límits d’elements contaminants establerts, la mitjana de 40 
micrograms per metre cúbic d’òxids de nitrogen, la qual cosa fa que les persones 
siguin més vulnerables a malalties cardiovasculars, respiratòries i, fins i tot, cognitives.  

També explica que el Govern intenta regular la transició cap al vehicle elèctric 
modificant el PGM i introduint-hi alguns elements d’obligatorietat, fins i tot en els 
pàrquings privats. Tanmateix, indica que encara no s’ha pogut aprovar aquesta 
ordenança i que l’Ajuntament només pot actuar en els espais públics. A més, afegeix 
que encara que s’instal·lessin punts de càrrega elèctrica a cada plaça, amb això no 
n’hi ha prou per fer el canvi.  

Després, aclareix que, a més del cotxes elèctrics, podran circular per la ciutat els 
híbrids i els de combustió més eficients, els que contaminen menys.  
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Està d’acord amb el senyor Mateo que cal anar electrificant, sobretot l’espai privat, 
perquè en un futur s’ha de tendir no només a una ciutat amb menys cotxes, sinó també 
que els cotxes que hi hagi siguin elèctrics. En aquest sentit, apunta que Barcelona és 
amb diferència de les ciutats de l’Estat amb més punts de càrrega a l’espai públic. Així 
mateix, puntualitza que si el Govern no aconsegueix els vots d’altres grups per tirar 
endavant la modificació del pla general perquè sigui obligatori que hi hagi punts de 
càrrega elèctrics en els espais privats, es continuarà amb l’estratègia d’instal·lar punts 
de càrrega al carrer. Concretament, diu que en les obres del carrer Harmonia és el que 
intentaran fer. 

Respecte al Bicing, comenta que el nou contracte que se signarà durant aquest 
mandat implicarà una extensió territorial, és a dir, que arribarà als barris de Barcelona 
que ara no en tenen, i una nombrosa flota de bicicletes elèctriques, que farà que sigui 
fàcil pujar a barris amb molts desnivells i als quals és molt difícil d’arribar amb una 
bicicleta convencional. 

En aquest sentit, comenta que el contracte en aquests moments té dificultats 
administratives, perquè hi ha una gran competència entre les empreses que s’han 
presentat i hi ha interposats diversos recursos, fet que pot provocar algun retard. 
Anuncia que hi haurà un increment de 1.000 bicicletes elèctriques per poder arribar als 
barris on ara no arriba el Bicing. 

Conclou que la idea és que a finals de tardor es comenci a ampliar el Bicing per la 
ciutat, tanmateix, diu que no sap si en aquesta primera fase arribarà a Montbau. 
Afegeix que el calendari encara no està tancat, que depèn dels recursos interposats. 

Respecte als carrils bici, indica que se’n van fent progressivament, que no poden fer 
de cop tots els que necessita la ciutat i que ja arribarà el torn de Montbau. Explica que 
de moment s’han completat quatre accessos fins a la ronda de Dalt i que més 
endavant es faran carrils bici a les parts més altes de la ciutat. 

D’altra banda, subratlla que l’alcaldessa vol visitar tots els barris, que n’hi ha 73 i no és 
fàcil. Diu que cada dos divendres es fan trobades amb l’alcaldessa i a Montbau es va 
fer Trobada amb l’Alcaldessa conjunta amb Sant Genís dels Agudells. 

Seguidament, admet que la normativa d’aparcament de motos a la vorera s’incompleix 
reiteradament i que reben moltes queixes de veïns perquè obstaculitzen l’espai de pas 
dels vianants. Afegeix que les motos només poden aparcar a les voreres en 
determinades circumstàncies. En aquest sentit, assegura que quan s’arranja un carrer 
o quan es creen carrils bici a la calçada s’aprofita sistemàticament per fer aparcaments 
de motos. 

Subratlla també que s’estan fent tractes amb aparcaments privats perquè ofereixin 
espais per a motos a preus competitius, perquè en aquests moments l’oferta és molt 
limitada i hi ha punts de la ciutat en què hi ha tantes motos que no hi ha prous places 
reglamentàries. 

Així mateix, indica que la Guàrdia Urbana ha anat multant als espais on ha rebut més 
queixes veïnals i que ho continuarà fent amb aquesta prioritat. Convida també els 
veïns que avisin la Guàrdia Urbana si tenen queixes de motos mal aparcades que 
ocupen un espai excessiu. Explica que des de l’Ajuntament s’ha fet una tasca 
prospectiva per saber els llocs de la ciutat on hi ha més problemes i que es començarà 
a actuar en aquests punts. 
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D’altra banda, respon al senyor Cairell que si el Pla de barris va lent és perquè s’està 
fent de manera molt participativa. Destaca, per exemple, que no és ràpid repartir 15 
milions d’euros entre dos barris, Sant Genís i la Teixonera, fent que siguin els veïns 
que marquin les prioritats. 

Respecte al tema de l’IBI, diu que respondran la pregunta per escrit, perquè en aquest 
moment no té la informació de com s’ha fet l’actualització a les diferents finques.  

Finalment, aclareix que residencial vol dir que és habitatge. 

Respecte a les multes, exposa que ho han intentat canviar perquè estigui en funció de 
la contaminació, però que no ho han aconseguit, i que des del mandat anterior l’àrea 
verda és gratuïta excepte per a les persones que hagin estat multades, que és una 
manera de fer que es respectin les normes de seguretat i de trànsit. 

Defensa que aquest criteri no ha de ser prioritari, que l’aparcament al carrer no ha de 
dependre tant de si els usuaris tenen multes o no, sinó de si el vehicle és més gran o 
més petit o de si contamina més o menys. Comenta que han intentat modificar 
l’ordenança en aquest sentit, però que de moment no han aconseguit el suport 
necessari d’altres grups polítics. 

Reitera que aquest sistema d’àrea verda gratuïta per a tothom que no tingui multes no 
és una idea del Govern actual, sinó que ve del mandat anterior. 

En darrer lloc, felicita la María Luisa per la proposta de mobilitzar-se per les pensions. 
Afegeix que la setmana anterior la Marea Pensionista es va manifestar arreu 
d’Espanya per reivindicar que l’Estat incrementi més les pensions, que n’és el 
responsable i qui ha decidit apujar-les només un 0,25%. 

Respecte al semàfor del carrer Poesia amb Àngel Marquès, el conseller tècnic respon 
que és una qüestió que es treballa des de Mobilitat i que s’ha demanat pressupost per 
saber el cost de fer la semaforització completa de la cruïlla. Així mateix, apunta que és 
un dels semàfors que tenen previst instal·lar. 

Quant a la consulta popular al barri de Montbau, proposa parlar-ho a la comissió de 
seguiment del consell de barri. Informa que el Reglament de participació ciutadana ha 
estat impugnat per diverses administracions, empreses i entramats d’empreses i que 
estan pendents de si es pot seguir amb el seu desplegament o no. Tanmateix, 
comunica que la intenció de l’Ajuntament és aplicar aquest reglament i seguir amb la 
previsió de multiconsultes. 

El senyor Joaquim Cama, en nom propi, demana que es facin els arranjaments que 
calgui per conservar la font de Can Barret, que és potser l’única font de tot Barcelona 
que ve de mina. Afegeix que hi ha un rètol confús que indica que l’aigua no està 
tractada, però que no vol pas dir que no sigui potable, atès que li van dir que es 
controlava. Així mateix, comenta que abans la font rajava més o menys en funció de 
les pluges, però que ara des de fa temps raja poc plogui o no plogui. Per tant, 
manifesta que es tracta únicament de solucionar els problemes de fuites o d’obstrucció 
de les canonades que hi pugui haver, i que si no té solució, també que es comuniqui 
als veïns. 

D’altra banda, diu que vol fer tres puntualitzacions respecte a la contaminació. En 
primer lloc, apunta que no és el vehicle que contamina, sinó l’ús del vehicle. 
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En segon lloc, afirma que és impossible que el propietari d’un vehicle sàpiga les 
emissions del seu vehicle, que a la documentació tècnica que proporciona el fabricant 
no consten. 

En tercer lloc, assegura que els fabricants de vehicles es freguen les mans, perquè 
tothom qui té un cotxe vell ja està pensant a canviar-lo. 

Finalment, reconeix que en el tema de la contaminació durant els darrers vint anys no 
s’ha fet res, però no està d’acord que se solucioni ara traient de la circulació els 
vehicles vells. Reclama que s’obligui els fabricants a donar les dades de les emissions, 
malgrat que potser les falsegin, com en el cas de Volkswagen. 

El senyor Miguel Giner Bermejo, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, 
reitera que encara no s’ha començat cap de les obres del Pla de barris. En aquest 
sentit, espera que els 15 milions previstos es gastin durant aquest mandat i que no es 
posposin per al següent. 

També assenyala que en el Pla de barris hi ha una partida d’1,2 milions d’euros per a 
la rehabilitació d’habitatge, tanmateix, afirma que no se n’ha parlat amb els veïns i, per 
això, demana que se’ls informi. D’altra banda, reclama que el Govern vagi a la 
comissió de seguiment amb el calendari exacte de tot, amb el pressupost final. 

Quant a la ronda de Dalt, reitera que s’hi poden dedicar més dels 15 milions previstos i 
anar avançant una mica més en la construcció. 

La senyora Pepa Rosúa Gordo, en nom propi, pregunta quina data de finalització hi ha 
prevista per a les obres que hi ha començades en aquest moment al carrer Harmonia, 
perquè sembla que avancen molt lentament, i també quan està previst que comencin i 
acabin les obres de les fases 1 a la 5 d’aquest mateix carrer. 

El senyor Albert Arró Bou, en nom propi, exposa que el servei de neteja no passa pel 
carrer Puig i Cadafalch amb l’argument que és privat, en canvi, la Guàrdia Urbana sí 
que s’emporta cotxes. Demana que li aclareixin aquest tema. 

D’altra banda, es queixa que han de pagar molt per arranjar quatres coses de 
jardineria i pregunta per què no ho pot fer l’Ajuntament. 

També diu que li agradaria poder parlar amb algú pel tema façanes. 

Apunta que prefereix no dir res de la qüestió de la mobilitat.  

Seguidament, reclama que es posin vehicles elèctrics al barri per a la gent gran, que a 
Girona s’està fent.  

Finalment, reitera el tema de la neteja del carrer, perquè surten rates. 

El senyor Andrés Cillesuelo, en nom propi, torna a demanar escales mecàniques o 
rampes. Afegeix que l’autobús pot ser una solució, però subratlla que les rampes 
funcionen les vint-i-quatre hores i són gratuïtes. En aquest sentit, es queixa que a 
Canyelles tenen fins i tot ascensors d’un carrer a l’altre i que, en canvi, a la seva zona 
només tenen la promesa que hi posaran bicicletes, quan la majoria de gent no pot ni 
sap anar-hi. 

Tot seguit, assenyala que al carrer Arquitectura, entre el carrer Benlliure i el carrer 
Roig i Solé, hi ha dos escocells que fa trenta anys que per diverses circumstàncies no 
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tenen arbre, i que ha vist com més d’una persona hi ha caigut. Per això, demana que 
es tapi el forat i s’hi faci vorera.  

En segon lloc, planteja que caldria canviar els aparcaments de la dreta del carrer 
Poesia, perquè tal com estan ara hi ha cotxes que sobresurten molt i pot haver-hi un 
accident gros. Opina que és lamentable que s’eliminin aparcaments, tanmateix, diu 
que val més una vida humana que tots els diners que es poden treure d’aquests 
aparcaments. A més, manté que l’any passat es va dir que s’hi posaria remei i no s’ha 
fet res. 

En tercer lloc, relata que a l’escala 3 del carrer Pintura hi ha un forat suposadament 
per a un ascensor, per tant, demana que s’hi instal·li l’ascensor o que el tapin, perquè 
fa prop d’un any que està així i molesta per passar. 

En darrer lloc, comenta que encara baixen senglars al barri, tot i que admet que menys 
que abans. No obstant això, demana que es continuï treballant en aquesta qüestió, si 
és que s’ha fet alguna cosa. 

El senyor Enrique Perea Cazorla, en nom propi, diu que al carrer és des d’on es pot 
seguir lluitant per millorar els barris, no des de la presó. 

D’altra banda, subratlla que el Govern central és el responsable de les pensions i és 
qui les retalla cada vegada més. 

Seguidament, pregunta on es fa la concentració el 8 de març, el Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, perquè afirma que cal lluitar perquè la dona tingui els mateixos 
drets. 

Finalment, assegura que no es pot donar la culpa de tot a l’Ajuntament, que hi ha 
temes que són competència d’altres organismes. 

El vicepresident comenta que el senyor Javier Alluza ha marxat, però que, si ho 
consideren, poden donar resposta als temes que ha plantejat i igualment respondre-li 
per escrit. 

La regidora agraeix les paraules del senyor Perea a favor de la dona treballadora i de 
la vaga de pensionistes, tanmateix, li aclareix que la senyora Oñate no ha culpabilitzat 
l’Ajuntament del tema de les pensions, sinó que ha fet una crida a sortir al carrer a 
protestar per les pensions. 

Li respon també que és importat que hagi esmentat el Dia de la Dona Treballadora, 
perquè les dones treballen igual o més que els homes, però que si s’hi afegeixen les 
tasques domèstiques acaben treballant bastants més hores. En aquest sentit, destaca 
que aquesta feina és invisible i a més no remunerada, però molt important. Així mateix, 
lamenta que les dones obtinguin sous més baixos. 

En aquest sentit, aprofita per explicar que els regidors no tenen dret a vaga, però que 
es descomptaran la part del sou que correspondria si en fessin i donaran els diners a 
les organitzadores de la vaga del 8 de març. 

Quan a la font de Can Barret, respon al senyor Cama que és important conservar-la, 
perquè no és una font municipal, sinó que és natural i és un element identitari del barri, 
però admet que no saben què cal fer-hi per poder-la mantenir. 
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Pel que fa al tema de la contaminació dels cotxes, explica que la DGT utilitza un 
sistema de classificació que no és per edat del vehicle, sinó per tecnologia i que 
segons l’any de fabricació i el tipus de vehicle es pot saber el motor que porta.  

Argumenta que aquest sistema està molt estudiat i que depèn de la matrícula del 
cotxe. Per això, diu que una part del dispositiu que es muntarà per controlar l’accés 
d’aquests vehicles a la ciutat és un protocol que ha signat l’Ajuntament de Barcelona 
amb la DGT per tenir accés a les seves bases de dades i a partir de la matrícula saber 
exactament quins vehicles són els més contaminants. 

Relata que en altres països i altres ciutats també amb problemes de contaminació han 
implantat restriccions d’accés per matrícula parell o imparell, per exemple, cosa que és 
un sistema molt arbitrari i que no impedeix que entrin els cotxes que més contaminen.  

Així mateix, argumenta que amb el sistema de classificació per tipus de vehicle es vol 
evitar que circulin per Barcelona els més contaminants, atès que segons els càlculs, 
per complir la legislació vigent, que no és les recomanacions de l’OMS, que encara 
són més restrictives, a la ciutat sobren un 30% de les emissions; per tant, cal restringir 
la circulació del 30% dels vehicles, potser una mica menys perquè amb aquest sistema 
es restringeix la circulació als més contaminants. 

Respecte al Pla de barris, respon al senyor Giner que, evidentment, hi ha retards, però 
que implica actuacions en molts àmbits i no només arranjaments de carrers, escales 
mecàniques, etc. Apunta que moltes coses del Pla de barris que fan referència a 
educació o a ocupació, per exemple, ja s’han començat i s’hi està treballant. 

En aquest aspecte, posa l’exemple del projecte Integrasons, que treballa amb nens 
amb problemes a través de la música i que fan una activitat que no només els ajuda a 
ells, sinó que produeixen art. També apunta la feina de la Fundació Ared, que treballa 
per donar formació i capacitació. 

Després, respecte a les obres previstes al Pla de barris, explica que el juny o el juliol 
s’iniciaran les actuacions als jardins de Tir i a l’entorn del casal de gent gran; el 
setembre, es començaran les obres del carrer Nínive per fer un pas practicable dins 
del recinte de la Vall d’Hebron, i el novembre, les del carrer Olvan per fer un pas al 
recinte de l’Hospital Sant Pau. 

En el cas de la ronda de Dalt, aclareix que una cosa són els 15 milions del Pla de 
barris i una altra els 15 milions destinats al tros de cobertura de la ronda que es farà 
durant aquest mandat. 

Pel que fa a les obres del carrer Harmonia ja iniciades, explica que està previst que 
acabin a finals d’any. Respecte als tram dels números 1 al 5, diu que en aquest 
moment no disposa de la informació i que ja li farà arribar. 

D’altra banda, indica que s’apunta el tema de la neteja i la jardineria al carrer Puig i 
Cadafalch. També comenta que si és un espai privat i algú hi aparca, són els veïns, 
precisament, que truquen perquè la Guàrdia Urbana s’emporti el vehicle. Quant a la 
neteja, esmenta que comprovaran si és privat o públic, i si és privat, caldrà veure quin 
manteniment han de fer els veïns i si és públic, es demanarà que hi passin els serveis 
de neteja. 

Seguidament, reconeix que Montbau té problemes de mobilitat, tanmateix, assegura 
que Horta-Guinardó és el districte de Barcelona amb més escales mecàniques i 
ascensors, malgrat que encara hi ha moltes mancances, perquè, per exemple, a barris 
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com Montbau encara no n’hi ha cap. En aquest sentit, explica que queda molta feina 
per fer i que es va fent a poc a poc en funció de la urgència. 

Llavors, comenta que des del Govern estan treballant per promoure i regular el vehicle 
compartit, que tenen ofertes de nombroses empreses i que gairebé tots els vehicles 
que posen a disposició, tant cotxes com motos, són elèctrics. 

Respon al senyor Cillesuelo que espera que al proper mandat, governi qui governi, es 
pugui prioritzar alguna actuació respecte a rampes i escales mecàniques a Montbau. 

Tot seguit, puntualitza que el tema de les bicicletes no substitueix altres actuacions 
que es puguin fer. Assenyala que les bicicletes és el sistema de transport que 
augmenta més a la ciutat i que, per això, cal una xarxa de carrils bici en molts barris de 
la ciutat i per a moltes franges d’edat. Tot i això, reconeix que no és un tema prioritari 
per a Montbau, i, per tant, ja no s’hi ha previst cap actuació d’aquest tipus, atès que és 
comprensible que la gent gran no es desplaci en bicicleta. 

D’altra banda, diu que s’anota el tema dels forats dels arbres i que el tema del carrer 
Pintura també el tenen localitzat, tot i que és un tema d’unes obres d’un ascensor d’un 
privat. 

Quant al carrer Poesia, respon que s’hi ha actuat per posar els cotxes en bateria, que 
és un espai suficientment ample perquè hi passin els busos. Reitera que l’àrea verda 
no aporta gairebé ingressos a l’Ajuntament, atès que només la paguen els qui tenen 
multes. 

També referent al carrer Poesia, manifesta que s’han col·locat topalls als aparcaments 
per a les rodes dels cotxes perquè els cotxes aparcats envaïen part de la vorera amb 
el cul o el morro i molts veïns s’havien queixat que quedava un pas molt estret. Això sí, 
aclareix que aquests aparcaments estan calculats per a vehicles normals, no per a 
furgonetes o vehicles més llargs. 

Finalment, confirma que han disminuït els incidents amb porcs senglars gràcies a les 
actuacions que s’estan fent als barris de muntanya, conjuntament amb la universitat i 
altres actors. Però apunta també que aquests animals són molt intel·ligents i que el 
sistema que es fa servir ara per capturar-los potser d’aquí a un temps ja no és tan 
eficient i caldrà buscar altres alternatives. 

El conseller tècnic assenyala que ja va comentar al consell de barri de Montbau que 
estan treballant en un projecte de recuperació d’algunes fonts amb el Consorci de 
Collserola, i que la idea és anar recuperant les fonts de tot el front de muntanya del 
districte. 

D’altra banda, indica que dins el Pla de barris hi ha una partida per a habitatges i que, 
tal com va explicar als consells de barri de Sant Genís i de la Teixonera, la Universitat 
Politècnica ha fet un estudi per detectar les finques vulnerables, de les quals comenta 
que no donarà dades, perquè és un tema delicat. Després, assenyala que, a partir dels 
resultats d’aquest estudi, ja s’ha començat a treballar amb algunes de les finques més 
vulnerables per mirar de fer-hi actuacions.  

Així mateix, argumenta que no tot depèn de l’Ajuntament, perquè no pot invertir per 
arreglar un edifici privat si els propietaris no volen i que, per això, s’està treballant amb 
les comunitats de propietaris. 
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En aquest sentit, apunta que, per exemple, a Sant Genís el Districte va proposar 
actuar a Sidó, que és una finca amb diverses problemàtiques, i que s’està parlant amb 
les comunitats de veïns per intentar tancar un acord. 

Finalment, exposa que la idea és explicar tot el que s’està fent a les comissions de 
seguiment del Pla de barris. 

La senyora Olga, en nom propi, planteja que des de fa temps es parla d’instal·lar unes 
escales mecàniques al passatge de la Mulassa, a la Font d’en Fargues, però que per 
manca de diners encara no s’ha fet. Explica que el bus 24 va força bé, però que deixa 
a la part de baix i a la gent gran li costa molt pujar la pujada. A més, diu que no sap 
què passarà amb el nou traçat del bus 39, que la gent no està gaire contenta amb els 
canvis que s’han fet. 

El senyor Toni, en nom propi, reitera el seu suport als altres intervinents que han dit 
que els jubilats s’han d’organitzar per defensar les pensions, perquè no es pot parar la 
mà i esperar que l’Administració, que és la responsable, ho porti tot fet a casa, que així 
no s’aconsegueix res. 

Planteja que s’aprofitin les activitats lúdiques que es fan als barris, com ara la 
calçotada prevista, per informar sobre les reivindicacions dels veïns i perquè els 
jubilats s’organitzin. 

Assenyala que la darrera concentració de jubilats a plaça Catalunya va ser discreta, 
que hauria d’haver estat més nombrosa. En aquest sentit, apunta que la mobilització 
de Bilbao va ser més gran, tot i ser una ciutat més petita que Barcelona, i, per tant, 
amb menys jubilats. A més, destaca que els jubilats de Bilbao surten cada setmana. 

Per tant, demana als organitzadors de la calçotada que es pugui fer algun acte per 
parlar d’aquest tema. També reclama que a l’assemblea veïnal del 15 de març hi hagi 
un punt en què es parli de la problemàtica que tenen tots els jubilats, sobretot a 
Montbau, perquè és un barri molt envellit. 

Igualment fa una crida a l’Associació de Veïns de Montbau i a l’Associació de Veïns de 
Sant Genís perquè es coordinin per tirar endavant la Marea Pensionista, atès que són 
dos barris amb problemàtiques i renda mitjana similars. 

Finalment, conclou que quan s’organitzen activitats lúdiques és fonamental incloure-hi 
reivindicacions socials. 

La senyora Mari Fe, en nom propi, assenyala que a les escales que pugen a les torres 
31, 33 i 35 hi ha escalons molt malmesos que poden fer ensopegar, i que és un tema 
que planteja des de l’any 2016 i encara no s’ha fet res, malgrat que li van dir que s’ho 
mirarien. 

El senyor Arbós manifesta a la regidora que es donen per informats quant al Bloc 17, 
Torre Garcini, etc., tanmateix, li diu que quan demana responsabilitats a la Generalitat 
en matèria econòmica, cal recordar que està intervinguda des del mes de setembre i 
que totes les seves finances passen obligatòriament pel Ministeri d’Hisenda. 

D’altra banda, demana que es donin dates d’inici de les obres pel tema del 185 a la 
Font del Gos, perquè fins ara totes les promeses s’han incomplert, també les dels 
governs anteriors, i podria semblar més una proposta electoral per la proximitat de les 
eleccions que no pas una proposta real. 
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Seguidament, pregunta com és que quan l’Associació de Veïns de Montbau planteja 
fer una consulta popular sobre alguns temes, el Govern està disposat a parlar-ne i 
quan des de molts sectors d’Horta es demana, la resposta és que no. 

Després, critica que no s’hagi fet un estudi econòmic d’un projecte urbanístic tan 
important com és el de la superilla. 

Finalment, diu que continuaran insistint perquè es faci una consulta popular vinculant. I 
manifesta el seu suport a la república catalana i el rebuig a la monarquia. 

El senyor Cairell puntualitza que el Govern no paga les pensions, que no paga res, 
sinó que qui les paga són els treballadors amb les cotitzacions i els anys de treball. 
Afegeix que si el Govern pogués els ho trauria tot. 

En aquest sentit, argumenta que l’empobriment i el maltractament als jubilats és cosa 
del Congrés dels Diputats, no d’un sol partit, perquè tots es posen d’acord i apliquen 
els increments que els semblen. 

Quant al fet que l’Ajuntament no té responsabilitats, diu que sí que en té, argumenta 
que només cal veure els avantatges que tenien els jubilats i que ara no tenen, per 
exemple, la targeta rosa, que abans era gratuïta per a tots. Pel que fa a la Generalitat, 
també es queixa que hi ha molts medicaments que ara cal pagar-los i que hi ha llista 
d’espera per a les operacions. 

Afegeix que les pròtesis, les cadires, etc., tampoc entren per la Seguretat Social i que, 
per això, deia abans que un que està a la presó a vegades està més bé que un jubilat 
a casa seva. 

Finalment, reclama que es faci el calendari i el pressupost de les actuacions previstes 
a la Teixonera. 

El senyor Mateo aclareix que el Districte només s’ha compromès a parlar del tema de 
la consulta popular sobre mobilitat i accessibilitat a Montbau a la comissió de 
seguiment prèvia al consell de barri, però que no hi ha cap compromís ferm que es 
pugui fer. 

Seguidament, pregunta a la regidora quin cotxe ha de comprar en aquests moments 
una persona treballadora de Montbau que només té la possibilitat de canviar-se’l cada 
quinze anys, ja que si ara se’l compra elèctric, no té on endollar-lo i si no és elèctric, 
d’aquí a tres o quatre anys tindrà problemes. 

Indica que a la reunió del 15 de març plantejaran el tema de les pensions i miraran de 
coordinar-se amb l’Associació de Veïns la Taxonera, l’Associació de Veïns del Parc de 
la Vall d’Hebron i l’Associació de Veïns de Sant Genís per baixar conjuntament a la 
concentració. Diu, però, que és molt complicat poder-ne parlar el dia de la calçotada. 

Finalment, anuncia que, després de vuit anys, la junta de l’Associació de Veïns de 
Montbau plega per deixar pas a gent nova, perquè cal una renovació. 

La senyora Martí retreu que es demana un perfeccionisme que ni el mateix Govern 
practica, ja que, per exemple, quan es van fer canvis respecte als aparcaments, no es 
va informar i la gent estava desesperada perquè les màquines no agafaven les 
monedes i no sabia què fer. 

Es queixa que han fet una «graella» en què no es pot aparcar ni fer res i que no és 
realista, perquè en aquesta zona hi ha molta gent gran que necessita que la vinguin a 
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recollir o repartidors que s’hi han d’aturar per portar les compres a gent que no surt de 
casa. Apunta que es podria limitar l’estona d’estacionament o no fer aquesta «graella» 
tan gran i deixar un tros per a càrrega i descàrrega.  

Reconeix que els cotxes aparcats en diagonal a vegades tenien problemes per sortir si 
hi havia vehicles aparcats al mig, tanmateix, pensa que no calia eliminar tota la zona 
de càrrega i descàrrega, i que, en tot cas, és un tema que cal estudiar. 

En darrer lloc, quant a l’IBI, critica que no se’ls hagi informat dels canvis i ara hagin 
hagut de fer un escrit, recollir dades i perdre el temps amunt i avall. 

La senyora Oñate diu que el tema de la mobilització dels jubilats també s’hauria de 
coordinar amb la Federació d’Associacions de Veïns i que hi hagi un moviment veïnal 
de tota la ciutat. Lamenta la poca assistència a la manifestació de Barcelona en 
comparació amb altres ciutats com Madrid o Bilbao. 

El senyor Arró demana poder-se reunir amb algú del Govern del Districte per parlar de 
la qüestió de la instal·lació d’ascensors als edificis per a gent discapacitada. 

La regidora respon al senyor Arró que ja s’hi posaran en contacte, i que malgrat que la 
qüestió dels ascensors és un tema particular, des del Districte intenten assessorar com 
s’han de fer aquest tipus d’obres. Afegeix que en el cas de Montbau i Sant Genís hi ha 
un pla especial d’ajudes per a la instal·lació d’ascensors. 

Quant al tema de les multes i la zona verda, reitera que des del Govern s’ha intentat 
canviar l’ordenança en el sentit que la zona verda es pagui en funció de la mida del 
cotxe i de les emissions, però que la resta de grups no hi han donat suport. En aquest 
sentit, diu que tothom hauria de pagar l’àrea verda, perquè aparcar al carrer no és cap 
dret, cosa que sí que ho és tenir espai per caminar. 

Respecte als punts de càrrega, explica que en el marc de les obres del carrer 
Harmonia intentaran que se’n posi un, tanmateix, assegura que els dos o tres punts 
que pugui instal·lar l’Ajuntament al carrer no solucionen el problema i que, per això, 
promouen que en els aparcaments privats cadascú pugui endollar el vehicle a la seva 
plaça. 

Pel que fa a les associacions de veïns, subratlla que fan molt bona feina, però que no 
es poden encarregar de tot. Per tant, apunta que està segura que si hi ha una 
mobilització de jubilats, les associacions de veïns hi donaran suport, però que és 
necessari que la mobilització surti dels veïns. 

Sobre el Pla de barris, comunica que hi ha moltes coses en marxa, entre les quals hi 
ha algunes escales. Afegeix que hi ha un pressupost i que tot el que estigui fora 
d’aquest pressupost no es podrà finançar i s’haurà de fer en un altre mandat. 

Tot seguit, respon al senyor Arbós que la implicació de la Generalitat en el Bloc 17 no 
era un tema econòmic, sinó que havia de fer valdre el seu dret d’usufructuària, amb la 
qual cosa el valor de mercat hagués estat inferior i hauria resultat més barat a l’hora de 
comprar-lo. Per això, tot i que admet que no era un procediment senzill, creu que la 
Generalitat no ha estat prou diligent en aquesta qüestió. Puntualitza que no té res a 
veure amb el 155, que no era un tema de diners, sinó patrimonial. 

Respecte a la Font del Gos argumenta que no és cap promesa electoral, que és un pla 
d’arranjament que ja s’havia començat a treballar en el mandat anterior i que en 
l’actual s’ha concretat i es començarà a aplicar. Explica que no s’ha iniciat encara 
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l’actuació per problemes de tramitació amb espais naturals, amb la Generalitat, pel 
tipus d’intervenció que es vol fer, tanmateix creu que es podran resoldre. 

Seguidament, confirma a la senyora Mari Fe que la part on viu queda fora de les 
actuacions previstes al carrer Harmonia. En aquest sentit, explica que els agradaria 
poder fer una actuació completa en aquesta zona, però que no hi ha pressupost i que 
espera que en la següent fase n’hi hagi per poder-ho fer. Tot i així, diu que s’apunta el 
tema dels trossos de ciment que s’aixequen per si s’hi pot fer algun tipus 
d’arranjament. 

A continuació, exposa que no fa gaire va estar passejant per la zona de la Font de la 
Mulassa amb l’Associació de Veïns de la Font d’en Fargues i que és una zona amb 
molts problemes d’accessibilitat. Apunta, però, que no hi ha previst instal·lar-hi cap 
escala mecànica durant aquest mandat, tot i que se n’ha parlat molt, perquè a part del 
tema del pressupost, hi ha una qüestió de planejament i cal ordenar els usos per 
poder-hi actuar. 

Així mateix, assegura que els temes d’accessibilitat són prioritaris i que durant els 
darrers anys s’han fet moltes actuacions en aquest sentit. Amb tot, reconeix que al 
districte queden moltes coses per fer i molts espais on cal actuar.  

Finalment, afegeix que continuaran treballant en aquest sentit. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la regidora del Districte agraeix la 
participació a tots els assistents i aixeca la sessió a les 21.00 h. 

 
 
 
 
El cap de Comunicació      Vist i plau  
          El vicepresident 
 


