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ACTA NÚM. 2/2019 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 

A Barcelona, el dia 14 d’octubre de 2019 i essent les 18.00 hores, es reuneix l’Audiència 
Pública de l’Estat del Districte de les Corts a la sala de plens de la seu, ubicada a la plaça 
Comas, 18, planta soterrani 1, sota la presidència de l’Il·lustríssim Senyor Francisco Sierra 
López, regidor president del Consell del Districte, i l’assistència de l’Il·lustríssim Senyor 
Francesc Xavier Marcé Carol, regidor del Districte de les Corts, així com de la gerent del 
Districte, la senyora Sara Jaurrieta Guarner, assistits per la secretària que subscriu, la 
senyora Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Entre el públic es troben presents els consellers i conselleres senyors i senyores Carlos 
Hornero Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Irene Morales Morales, Sonia Reina Sánchez, 
Javier Edrosa Pérez, Xavier Cañigueral González i Javier Erausquin Marsal; la directora de 
Serveis Generals, Sra. Cristina Suñé Ruiz; el director de Llicències i Espai Públic, Sr. Albert 
Bassas Parcerissas; el director de Serveis a les Persones i Territori, Sr. Xavier Cubells 
Gallés; la cap del Departament de Comunicació, senyora Pilar de Luna, la cap del 
Departament d’Obres i Manteniment, senyora Eva Julian i l’Intendent de la Guàrdia Urbana 
el Sr. Jordi Verdaguer Gladich. La senyora Patricia Agustí, la senyora Maite Aznar i la 
senyora Laura Guerrero també es troben entre el públic. 
 
 
El president saluda els assistents, els dona la benvinguda a la primera sessió de l’Audiència 
Pública del Districte de les Corts de la legislatura i explica que el regidor està venint, però 
està en un embús, mentre que els grups d’ERC i JxCat han avisat que no participaran en 
aquesta sessió com a resposta al comunicat de la sentència del procés. 
 
Dit això, dona pas a un primer torn d’intervencions del públic. 
 
La Sra. Àngels Garcia saluda tothom, indica que la seva intervenció girarà entorn dels arbres 
de la illeta de Cardenal Reig, per a la preservació dels quals demana un compromís polític, i 
fa una ressenya històrica de les peticions veïnals que hi ha hagut en aquest àmbit: el 1999 
es va demanar a l’Autoritat de Transport Metropolità que inclogués la construcció de l’estació 
Ernest Lluch en el Pla director d’infraestructures (PDI), que es va aprovar el 2002, i el 2009 
van començar les obres de l’estació. El 2011, fetes les obres d’infraestructura, les obres es 
van interrompre i en van quedar pendents les d’arquitectura. Enguany la Generalitat va 
comunicar als veïns que a l’agost es reprendrien les obres, però també es va informar que 
per manca de pressupost s’eliminava la construcció d’un dels vestíbuls i que s’havia decidit 
col·locar la reixa de ventilació en una illa que hi ha a Cardenal Reig, on hi ha uns arbres que 
els veïns s’estimen molt, tenen una vida d’uns quaranta anys i aporten qualitat de vida. 
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Explica que fa tretze anys els veïns van haver de lluitar per conservar aquests arbres, 
perquè en la construcció d’una rotonda de canvi de sentit es va decidir que s’eliminarien, 
però, afortunadament, van aconseguir conservar-los, els senten molt seus i no volen ni sentir 
a parlar de cap substitució d’arbres quan, a més, hi ha alternatives a la col·locació de la 
reixa de ventilació en aquesta zona, tal com ha confirmat l’enginyeria amb qui han consultat. 
Assenyala que el 28 de juliol, després d’haver consultat amb l’enginyeria, els veïns van 
enviar per carta tant a l’Ajuntament com a la Generalitat dues propostes alternatives, i el dia 
30 la Coordinadora d’Associacions de Veïns de les Corts va fer el mateix per fer-se ressò de 
la petició. Malgrat això, fins ara l’Ajuntament no ha donat cap resposta. 
 
Subratlla que, a parer dels veïns, en el context actual, en què tant la societat com 
l’Administració estan trobant formes perquè l’aire de Barcelona no sigui tan contaminat, 
afectar aquests arbres seria un despropòsit. Per això, els veïns demanen a l’Ajuntament que 
intercedeixi davant la Generalitat per tal de traslladar la petició veïnal i preservar aquests 
arbres. D’altra banda, demanen a l’Ajuntament que en la vorera que confronta amb l’illa 
d’arbres es restitueixin els arbres que estan malmesos i, fins i tot, que se n’hi col·loquin 
alguns més i alguns bancs i cadires, ja que és una zona de reunió de veïns. 
 
Clou la intervenció donant les gràcies per l’atenció. 
 
La Sra. Laura Vilamala saluda tothom i manifesta l’opinió que, atès que aquest matí alguns 
partits han demanat la suspensió d’aquesta sessió —també ho han demanat algunes 
associacions de veïns del districte i molts veïns—, la sessió s’hauria d’haver suspès per 
respecte als drets, les llibertats i la democràcia. 
 
Dit això, indica que la seva intervenció tractarà sobre els espais per a gossos. 
 
Posa de manifest que des del març del 2019, un mes després que s’inaugurés el pipicà de 
Bacardí, els veïns en van demanar al Plenari la remodelació, per problemes que afecten la 
salut i la integritat física tant de gossos com de persones, per la terra, els aparells d’agilitat 
canina, els cantells dels bancs, les papereres, una rampa molt lliscant que ja ha fet que 
diversos veïns caiguin (un d’ells es va trencar el braç) i un llarg etcètera de temes que ja han 
estat exposats. Assenyala que la remodelació es va aprovar amb qui ho portava 
anteriorment a la sessió del Plenari de l’octubre del 2018, en què es va dir que es 
començaria al gener del 2019. Més tard, però, es va dir que es començaria al maig; després, 
a l’agost; posteriorment, al setembre, i ara, que possiblement al novembre. Espera que, si 
avui no es pot, a la propera reunió, el dia 22, es confirmi si ja s’ha fet aquesta licitació. 
 
Comenta que en el projecte inicial no es van tenir en compte els projectes que van portar 
veïns, usuaris i, fins i tot, un etòleg, que va demanar un seguit de coses que serien bones 
per a aquest pipicà, que no es vol que sigui bo només per als gossos, sinó també per a les 
persones detractores dels gossos, que han de tenir tot el respecte per part dels usuaris 
d’aquests espais i que entén que també agrairien que aquests estiguessin fets de manera 
molt correcta, ja que això facilitaria que els gossos no estiguessin en altres espais. 
 
Afirma que els veïns són conscients que caldrà fer una nova inversió, però subratlla que 
aquesta és necessària perquè hi ha molts problemes, hi ha problemes greus de salut, i 
tampoc no es compleix la normativa sobre l’accés per a persones amb mobilitat reduïda, 
cosa que fa que moltes persones del districte no puguin accedir a aquests parcs (aquestes 
persones miren des de fora de la reixa i els seus gossos els han d’atendre la resta 
d’usuaris). Pregunta si hi ha algun termini per arreglar aquest aspecte i que es compleixi la 
normativa. 
 
A continuació, indica que no hi ha prou espais: a tot el districte, amb uns 5.500 gossos 
censats (i molts que no ho estan), només hi ha deu espais, i estan molt separats, de manera 
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que per a moltes persones i per a molts gossos, amb dificultats de mobilitat per l’edat o per 
altres qüestions, és impossible desplaçar-s’hi. Pregunta si està previst posar més espais.  
 
D’altra banda, subratlla que els espais que hi ha són molt petits: es va dir que tindrien entre 
700 i 1.500 metres, i els dos que s’han fet (Bacardí i plaça de les Corts) tenen un màxim de 
700 metres. Remarca que els altres no es poden considerar pipicans ni zones d’esbarjo per 
a gossos que necessiten moure’s, perquè n’hi ha que són un autèntic corredoret. Pregunta si 
es pensa solucionar aquest problema i actualitzar la normativa. 
 
Tot seguit, comenta que en alguns llocs ja és obligatori separar espais diferents per a 
gossos petits o cadells i per a gossos grans, separació que evita moltes baralles i accidents. 
Pregunta si hi ha previst fer això aquí, i lamenta que en alguns parcs estigui prohibit passejar 
amb gossos, fins i tot lligats. 
 
Per acabar, exposa que hi ha problemes amb el manteniment d’aquests parcs i amb la 
desinfecció: aquesta es fa un cop al mes i de vegades alguns usuaris que s’han quedat a 
comprovar si es feia han vist com els treballadors s’apropaven al pipicà, hi canviaven la data 
de la propera desinfecció i tornaven a marxar sense ni tan sols entrar-hi. Per això, demana 
que hi hagi un control sobre les entitats que van guanyar el concurs del manteniment, ja que 
els veïns consideren que no estan complint. 
 
La Sra. Carmen Manrique saluda tothom i es presenta com a representant de la comunitat 
de veïns d’Entença, 251-261, que parlarà sobre l’espai de l’antiga Colònia Castells (futur 
parc). 
 
En primer lloc, pregunta com pot ser que a les casetes que queden per enderrocar 
(passatge Piera) encara hi hagi una mitja dotzena de cases sense tapiar i amb gent vivint-hi 
si fa més d’un any les persones que hi vivien es van reallotjar al carrer Entença cantonada 
Montnegre i en aquest bloc hi ha almenys vint habitatges buits. 
 
En segon lloc, pregunta què se sap de l’avantprojecte i del projecte executiu. En aquest 
sentit, assenyala que al gener del 2019 l’Ajuntament va adjudicar l’avantprojecte 
d’urbanització del futur parc a l’empresa Enginyeria Circular, i es preveia que el Consell de 
Govern aprovés el projecte executiu al setembre o a l’octubre. 
 
En tercer i darrer lloc, assenyala que després de la darrera reunió de la comissió de 
seguiment, de la qual forma part, que va tenir lloc el 6 de febrer i a la qual van assistir 
tècnics de l’Ajuntament, no s’ha facilitat cap informació, i la setmana passada van aparèixer 
dos cartells a l’espai que ha quedat buit en enderrocar les cases del carrer Taquígraf Serra 
on diu «Adequació d’espais per a usos provisionals previs a l’execució del parc de la Colònia 
Castells. Inici: novembre del 2019. Final: desembre del 2019». No entén quines adequacions 
cal fer-hi si el següent pas després d’aprovar, properament, el projecte executiu, hauria de 
ser la licitació de les obres, per a la qual cosa hi ha d’haver un pressupost aprovat (al 
pressupost de l’any que ve hi hauria d’haver una partida dedicada a això). Pregunta com 
està aquest tema. 
 
El Sr. Daniel Navajas saluda tothom, se suma a les paraules de la Sra. Manrique i pregunta, 
en nom de la comunitat de veïns del carrer Equador, 55-67 (dos blocs grans), quina és la 
situació de la remodelació del parc de la Colònia Castells. 
 
Posa de manifest que l’any passat es va fer una comissió de seguiment —hi va haver un 
procés participatiu molt llarg i molt detallat i es va crear aquesta comissió de seguiment de la 
qual ell era el president— i s’hi va treballar amb els tècnics de l’Ajuntament (aleshores el 
Sr. Toni Coll i els arquitectes) i es va arribar a un projecte o avantprojecte. Ara, hi ha 
preocupació davant els cartells a què ha fet referència la Sra. Manrique. 
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Per això, pregunta què vol dir «adequació per a instal·lacions provisionals» i demana que no 
s’alteri el ritme que s’havia agafat en aquesta qüestió. 
 
El Sr. Josep Maria Menéndez saluda el president, el regidor —tot i que encara no ha 
arribat— i la gerent del Districte i denuncia, en nom de la Federació d’Associacions de Veïns 
i Comissions de Festes de les Corts, de la qual és el president, un seguit d’irregularitats i 
desafiaments per part de l’Ajuntament abans i durant la Festa Major de les Corts 2019. 
 
Explica que diverses comissions de festes, associacions de veïns i entitats s’han vist 
obligades a denunciar una situació de deixadesa davant les subvencions presentades per 
dur a terme la Festa Major: fins ahir, ja començada la Festa Major, no havien rebut el suport 
econòmic, i avui encara hi ha dues associacions que no han rebut totes les subvencions 
pactades i aprovades. Explica que les entitats de cultura del foc no van participar en el 
lluïment del seguici popular per denunciar i donar a conèixer aquesta situació. 
 
Diu que saben que no és culpa del Districte de les Corts, sinó que depèn de l’Ajuntament de 
Barcelona, d’Intervenció, i, per això, demanen a l’Ajuntament de les Corts que parli amb qui 
hagi de parlar d’Intervenció. Subratlla que són subvencions aprovades des del juny o el 
juliol, passades pel Butlletí Oficial de la Província i corroborades. 
 
Subratlla que els entrebancs que posa l’Administració a l’organització d’actes als carrers i les 
places com correfocs i espectacles demostren la seva passivitat davant el risc de perdre 
l’esperit de les entitats, la Festa Major i, de retruc, perjudicar la participació ciutadana de les 
comissions de festes i associacions de veïnes, així com de convertir les Corts en un barri 
dormitori. 
 
A continuació, denuncia, un any més, el partidisme que hi ha al balcó de l’Ajuntament durant 
el pregó de la Festa Major, el/la protagonista del qual ha de ser la pregonera o el pregoner, 
persona que ha estat triada per donar inici a la festa, i no pas els regidors o els polítics, que 
ocupen tota la balconada, sovint amb familiars i amistats. Subratlla que el pregó i el seguici 
és una oportunitat per homenatjar els veïns i les veïnes, les associacions, les comissions i 
les entitats que, amb moltes hores de voluntariat, organitzen i fan possible la Festa Major, i 
no hauria de ser una oportunitat perquè els polítics gaudeixin d’un càtering pagat amb diners 
públics —a sobre, amb personal inclòs— mentre les entitats estan actuant a la plaça, 
deixant de banda el valor que té la feina realitzada durant tot un any sense cobrar res. 
 
D’altra banda, qualifica de lamentable l’aparició de la portaveu de Cs al Congrés, Inés 
Arrimadas, al balcó a l’inici de la diada castellera, ja que, a banda de ser una aparició 
totalment innecessària, va generar malestar i rebuig a la majoria dels assistents a la plaça 
Comas. En demana explicacions al Sr. Sierra, i remarca que la Festa Major no pertany a 
l’Ajuntament, tot i que se’n posi les medalles, sinó a la gent del poble de les Corts, a les 
cortsenques i els cortsencs. 
 
Clou la intervenció amb el lema «Visca la festa panarra» i assegurant que les associacions 
de veïnes i veïns, les comissions, les entitats educatives i les entitats de foc i tabals es 
mantindran reivindicatives davant d’aquestes accions. 
 
El president diu al Sr. Menéndez que, com ja va explicar al Plenari, el discurs que va fer al 
balcó com a president del Districte va ser molt breu i en ell va afirmar que els protagonistes 
no eren els polítics sinó les entitats organitzadores, però afegeix que, per descomptat, una 
veïna de les Corts té tot el dret a pujar al balcó a gaudir d’una diada castellera, com fan 
nombrosos veïns, i observa que molts càrrecs públics d’altres partits han fet el mateix que va 
fer la Sra. Arrimadas, que, a més, va guanyar les darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya. 
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D’altra banda, subratlla que ell és president de tothom i per això mai no ha portat ni portarà 
cap símbol del seu partit, Cs, ni cap símbol partidista de la seva afiliació o de les seves 
conviccions, a diferència de molts presidents de districte i de comissió de l’Ajuntament. 
Agraeix la interpel·lació, però insisteix que és el president de tots (independentistes, no 
independentistes, persones de dretes, d’esquerres, etc.) i ho és amb orgull i amb la màxima 
imparcialitat. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, gerent del Districte, diu a la Sra. Garcia que el Districte ha parlat amb 
la Direcció d’Infraestructures de la Generalitat per demanar que es busqui una altra ubicació 
per a la sortida del pou de ventilació de manera que no afecti la illeta; la Generalitat ho ha 
estat fent i sembla que la podrien haver trobat, però encara falta veure l’informe tècnic i 
acabar de visualitzar-ne la realització tècnica. Assegura que de seguida que el Districte en 
tingui notícies, convocarà una reunió amb els veïns i estudiarà si aquesta nova ubicació és 
possible i en quines condicions. 
 
D’altra banda, exposa que el Districte ha demanat a Parcs i Jardins la restitució de l’arbrat 
de Cardenal Reig, número 2, i, pel que fa als bancs que se suggereix que s’incorporin, 
s’esperarà a veure com queda finalment la mobilitat de la zona en funció del pou de 
ventilació. 
 
A continuació, explica que per sol·licitar formalment un canvi de nom a qualsevol punt del 
districte cal fer una petició a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb una justificació de 
la petició adreçada al Districte, que en fa una valoració i, en cas que sigui favorable, 
comença el procés d’aprovació, inicialment al Plenari del Districte. Posteriorment, la 
Comissió de Nomenclàtor de la ciutat hi ha de donar el vistiplau i, si prospera favorablement, 
es fa un decret de l’alcaldessa per a la seva aprovació. Si és d’iniciativa privada, com seria 
en aquest cas, s’informa mitjançant el Butlletí Oficial de la Província o la Gaseta Municipal, 
etc., així com al Consell de Districte. 
 
El Sr. Francesc Xavier Marcé, regidor del Districte, pren la paraula per demanar disculpes 
pel retard i explica que, amb la ciutat col·lapsada, ha hagut de venir des de l’estació de 
Sants caminant sota la pluja. 
 
La gerent reprèn la intervenció dient a la Sra. Vilamala que les obres del parc Bacardí ja han 
estat licitades i, per tant, hi ha unes millores previstes en aquest indret, que consistirien a 
incorporar sorra a la rampa d’accés per evitar les relliscades, substitució de diferent 
protecció de l’arbrat al voltant i un nou sòcol per evitar que la sorra contamini altres espais, 
entre altres elements, i s’espera que les obres comencin a finals de mes. 
 
Quant a la reflexió més general sobre zones d’esbarjo per a gossos, comenta que en el 
procés de participació del Pla d’actuació de districte les entitats podran incorporar les seves 
peticions i necessitats, i que un cop que es tingui un criteri global de ciutat pel que fa a la 
definició d’aquests espais, es buscarà algun lloc del districte per implantar-ho. 
 
A continuació, indica que el 30 d’octubre s’ha convocat una reunió per parlar de la Colònia 
Castells, i explica que els cartells que han esmentat la Sra. Manrique i el Sr. Navajas fan 
referència a l’actuació provisional que es farà a la zona per adequar-la per al veïnat mentre 
no es facin les obres definitives. Comenta que això s’explicarà a la reunió del dia 30, però 
que aquestes obres provisionals són obres mínimes d’adequació de l’espai perquè es pugui 
utilitzar una zona que actualment no té ús, que s’ha decidit tirar endavant perquè el projecte 
sobre les necessitats dels nous espais, etc., encara no té un projecte executiu. 
 
Pel que fa a les casetes que continuen en peu al passatge Piera, comenta que hi ha hagut 
una primera fase de reubicació i que potser aquestes són les que es mantenen com a 
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memòria històrica, però diu a la Sra. Manrique que se n’informarà bé i li’n donarà resposta (a 
la reunió del dia 30 se’n parlarà). 
 
El regidor diu que entén que el que es vol saber sobre les subvencions és per quina raó no 
han arribat a temps. 
 
La gerent indica que les dues que faltaven per arribar és per un tema relacionat amb un 
informe tècnic d’Intervenció. 
 
El regidor diu que, si bé no és excusa, cal saber que això no és un problema del Districte, 
sinó de la ciutat, i que les subvencions estan administrativament centralitzades, de manera 
que tenen un mecanisme únic. 
 
Comenta que de vegades la revisió d’unes subvencions n’afecta les altres per ordres de 
pagament, però li consta que la major part han estat solucionades i liquidades fa uns dies, i 
assegura que no té res a veure amb la Festa Major ni amb cap voluntat de fer-ho abans, 
sinó que la ciutat ho ha arreglat en aquests dies perquè hi ha hagut una queixa 
generalitzada en el conjunt dels districtes i en els sectors. Entén que el que queda en 
aquests moments és essencialment residual i depèn d’algun informe concret o d’alguna 
revisió concreta. Afegeix que si en queda alguna i es diu quines entitats són, el Districte se 
n’ocuparà específicament, però el que se li ha dit és que hi ha algun problema administratiu, 
sense precisar. 
 
Subratlla que tant Serveis Centrals de l’Ajuntament com la Gerència tenen el compromís 
d’elaborar un pla de subvencions global per a l’Ajuntament que miri d’arbitrar entre dos 
grans grups de subvencions: les d’entitats de caràcter social, popular i voluntàries i les que 
afecten processos de caràcter productiu, ja que no és el mateix una subvenció que pugui 
rebre un festival de música com el Sónar o el Primavera Sound que una que pugui rebre una 
entitat de cultura popular, i han de rebre tractaments diferents. Afegeix que també hi ha el 
compromís que l’Ajuntament torni a l’estàndard habitual pel que fa als pagaments 
(tradicionalment era la institució que pagava i liquidava abans que la resta). 
 
En darrer lloc, remarca que el tema de les subvencions ha estat objecte de debat a la 
Comissió de Govern, tots els districtes hi han mostrat preocupació i confien que no torni a 
passar. 
 
El president dona pas al segon torn d’intervencions per part del públic. 
 
El Sr. Lluís Sanglas saluda tothom, es presenta com a portaveu de l’Associació de Veïns de 
Pedralbes i explica que aquesta, que necessita la subvenció bàsicament per al mercat de 
Nadal, el 27 de setembre va entrar per registre la sol·licitud de llicència. Comenta que és la 
novena edició i entén que no tindran problemes, i que també n’han enviat còpia a tots els 
departaments per si veien alguna cosa que s’hagués d’esmenar, i observa que hi ha 
despeses de material i del que fan per a la gent jove que podran contractar o no en funció de 
de la subvenció. Entén que tot està en ordre i demana que, si no és així, se l’informi. 
 
A continuació, parla d’un problema greu que hi ha amb els porcs senglars, una invasió 
contínua davant la qual les mesures de l’Ajuntament no són eficaces. Exposa que aquests 
animals contínuament destrossen la gespa de la plaça del Monestir de Pedralbes, les 
comunitats de veïns la reposen, cosa que representa una despesa important, i torna a 
passar el mateix. Comenta que algunes comunitats han tancat la comunitat i és una llàstima 
perquè a Pedralbes hi ha una zona amb tots els jardins oberts, molt maca, però s’haurà de 
tancar. 
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Afegeix que els veïns han escrit al Departament de Drets dels Animals per veure si els 
donen una solució, perquè, malgrat haver seguit les recomanacions que se’ls van donar en 
una reunió fa un any (no donar menjar als animals i llençar les escombraries als 
contenidors), el problema continua, i no han donat cap resposta sobre l’opció d’utilitzar 
productes repel·lents que es posen a la gespa perquè els porcs senglars no hi entrin. 
 
Demana ajuda al Districte per evitar l’important perjudici econòmic actual, així com per evitar 
que es produeixi algun accident (a la nit, quan la gent passeja els gossos, hi ha hagut algun 
enfrontament, i també hi ha hagut algun ensurt de trànsit, sobretot amb motos). 
 
En darrer lloc, diu al regidor que li havien facilitat un escrit en què li oferien la possibilitat de 
publicar un breu text de benvinguda o salutació a la revista Pedres Albes, que surt dos cops 
l’any i cada vegada que hi ha un nou mandat els regidors de Sarrià i de les Corts hi escriuen 
una petita columna. Diu que potser hauria d’haver entrat el sobre per registre i que li ho 
tornarà a fer arribar, tot i que si està molt enfeinat, ho poden deixar córrer. 
 
El regidor diu que recorda que s’hi va comprometre. 
 
El Sr. Lluís Sanglas li respon que, si cal, parlarà amb la seva secretària per fer-li arribar 
aquesta qüestió. 
 
El Sr. Manuel Bajo saluda tothom i fa tres preguntes: per què ha tancat la planta baixa de 
Benavent amb travessera de Gràcia quan era un casal de dia al qual la gent anava a llegir i 
passar l’estona; quan acabaran les obres del carrer Doctor Marañón, al costat del Miniestadi, 
i si el quiosc del carrer Comandant Benítez a l’altura del centre esportiu Pere IV continuarà 
inoperatiu durant molt de temps (en cas afirmatiu, observa que seria millor eliminar-lo). 
 
El Sr. Gian-Lluís Ribechini saluda tothom i es presenta com a representant del Consell 
Escolar de l’escola Ausiàs March, que es tancarà d’aquí a 260 dies i encara no se sap quin 
projecte hi haurà per a l’edifici de l’escola. 
 
Explica que en la primera reunió es va dir que hi havia projectat un institut, per part del 
Consorci, però han demanat l’informe reiteradament i encara no se’ls ha facilitat. Volen 
saber què es farà amb aquell edifici —observa que cal tenir en compte que els dissabtes a la 
tarda l’Olivera Rodona té un espai per acollir nens i la Fundació del Futbol Club Barcelona fa 
futbol a les nits a nois discapacitats— i quins usos tindrà l’espai de l’escola Ausiàs March. 
 
D’altra banda, respecte a l’institut Pedralbes, exposa que quan es va parlar de la fusió i els 
pares van estar d’acord amb el que explicava el Consorci tot i les seves reticències, un dels 
problemes era la mobilitat, ja que l’autobús 75 té una freqüència molt baixa: entre les 7 h i 
les 8 h només hi ha un autobús i, quan falla, s’ha d’agafar el V5, baixar a la creu de 
Pedralbes i anar caminant fins a l’institut. Entén que s’hauria de reestudiar la freqüència del 
75 durant l’hora esmentada. 
 
Per acabar, sobre la fusió, assenyala que avui no hi ha acord entre els dos claustres i els 
seus fills no saben com se’ls avaluarà, quan es va dir a les famílies que tot estava ben 
preparat i que tot estaria solucionat a principis de setembre. Qualifica la situació de 
preocupant. 
 
El Sr. Lluís Sanz saluda tothom i es presenta com a representant del Club Esportiu 
Universitari d’Atletisme, un club amb seixanta anys de tradició al districte que bàsicament es 
va constituir per donar cobertura a l’esport a la comunitat universitària, però des de fa més 
de quaranta anys es dedica als nens i les nenes que en bona mesura surten de les escoles 
del districte, així com d’algun altre districte proper. 
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Dit això, exposa que a la sessió de l’Audiència del febrer la Plataforma d’Usuaris d’Esports 
UB ja va preguntar què podien fer l’Ajuntament i el Districte davant de la universitat i 
probablement de la Generalitat perquè aquesta instal·lació que s’està degradant compleixi la 
seva missió de promoció esportiva i no acabi, com recollien notícies que la mateixa 
universitat ha fet circular, amb altres usos no tan polivalents com els actuals, sinó més 
dedicats dins del món esportiu a monocultius com el futbol, del qual la ciutat està ben 
farcida, o esports que són més del sector privat i que poden ser competència d’entitats 
esportives privades com gimnasos, etc. 
 
Comenta que, a parer del Club, la instal·lació de les pistes universitàries completa un mapa 
quant a instal·lacions grans d’esports com l’atletisme i el rugbi, dos esports de valors i, per 
tant, propis de l’escola. 
 
Explica que Barcelona té quatre pistes d’atletisme, situades estratègicament als extrems de 
la ciutat, i cadascuna cobreix un nombre de districtes de manera bastant equitativa: Can 
Dragó cobreix Nou Barris, Sant Andreu i Horta; la Mar Bella, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, 
Sant Martí i part de l’Eixample; les instal·lacions de Montjuïc, encapçalades per Serrahima, 
Sants-Montjuïc, etc., i queda un forat que permet cobrir justament les Corts, Sarrià - Sant 
Gervasi, part de Gràcia, part de l’Esquerra de l’Eixample i la part nord de Sants-Montjuïc. 
 
Subratlla que si bé les instal·lacions no són de l’Ajuntament, sinó titularitat de la Universitat 
de Barcelona, des del punt de vista públic no es poden perdre, per la missió de la formació 
esportiva, i indica que amb més de 150 nenes i nens que venen de les escoles de diferents 
barris, cada començament de curs tenen el mateix problema per la incertesa de què passarà 
amb les pistes. Remarca que la degradació actual fa que no es puguin oferir als pares i les 
mares que matriculen els nens i les nenes les garanties del curs escolar. 
 
Conclou que l’objectiu d’aquesta intervenció és reiterar el prec que el Districte intercedeixi 
davant la universitat. 
 
La Sra. Felisa Marco saluda tothom i pregunta si hi ha informació nova sobre les obres de la 
Masia i quin control s’està fent de les obres il·legals que s’hi estan duent a terme. 
 
En segon lloc, manifesta el seu suport a les persones que defensen que s’arregli el parc de 
Bacardí, i comenta que potser, si les persones afectades hi estan d’acord, s’hauria de 
plantejar que els dies de partit es tanqui per evitar que algunes persones hi entrin a 
destrossar-lo. 
 
En tercer lloc, manifesta sorpresa perquè, si no ho va entendre malament, a la darrera 
sessió del Plenari tant el PSC com BC van votar en contra de la recuperació de l’H10. 
Demana que se li confirmi si ho va entendre bé —espera equivocar-se. 
 
En quart lloc, es queixa d’unes parets pintades i brutes a la ronda del Mig, a l’altura de la 
clínica Dexeus, que fa més de quatre anys que estan igual. Comenta que ella ja ho ha 
exposat uns quants cops però ningú li fa cas, i subratlla que una ciutat bruta i amb pintades 
és depriment, i cal mantenir el carrer net i endreçat —els veïns paguen impostos perquè es 
garanteixi aquesta neteja. 
 
En cinquè lloc, pregunta què s’ha fet dels arbres que es van talar al recinte del Barça i què 
farà el Districte per conservar la franja de pins centenaris del Miniestadi i de l’interior del 
recinte del Barça (pins i altres arbres que mereixen una atenció especial). Remarca que els 
projectes s’han de fer tenint en compte l’equilibri i que els arbres són part del patrimoni, i 
lamenta que l’altre dia, de totes les declaracions que es van fer a Betevé, que va convidar 
els veïns a parlar del tema, només en sortissin les de la Sra. Janet Sanz i la del Sr. Joan 
Hernández, que era la més neutral. Explicita que no van treure res del que va dir ella; afirma 
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que a Betevé no l’interessen els veïns, que no defensen coses particulars, sinó que 
defensen la ciutat, i subratlla que si a la Sra. Colau la preocupa el medi ambient ha de 
garantir que qualsevol arbre que hi hagi en un recinte que s’hagi de rehabilitar o projectar no 
es pugui tocar. D’altra banda, explica que, durant el mandat del Sr. Hereu, per fer la tanca 
de la Maternitat es va projectar una tanca transparent i es va dir que s’havien d’eliminar les 
35 casuarines que hi havia, però gràcies a la insistència dels veïns, es va fer la tanca però 
les casuarines es van mantenir, encara viuen i per als veïns és motiu de joia veure-les 
perquè hi són perquè se’ls va escoltar i es va veure que el manteniment dels arbres no era 
incompatible amb la tanca. Subratlla que ara, si es té sensibilitat, també es poden salvar els 
arbres del Barça. 
 
En sisè lloc, comenta que hi ha un criteri nou que diu que és bo deixar créixer la gespa i, 
consegüentment, a la cantonada de la travessera de les Corts amb el carrer d’Elisabeth 
Eidenbenz (abans, carrer de la Maternitat) hi ha rates i no es neteja. 
 
En setè lloc, expressa el seu suport i agraïment a totes les persones que han organitzat les 
festes, sense diners i amb molt d’esforç. 
 
En vuitè lloc, pregunta al president per què ha reduït el temps d’intervenció dels veïns als 
plens de tres minuts a dos, subratlla que no pot ser que els veïns vinguin a dos quarts de set 
de la tarda i s’hi estiguin fins a les onze de la nit per parlar només dos minuts, i demana 
sensibilitat en aquest aspecte. D’altra banda, pregunta al regidor quan estarà disponible a 
les Corts per rebre els veïns perquè aquests li exposin les seves preocupacions amb calma. 
 
Tot seguit, manifesta el seu suport total a l’escola Ausiàs March, la més antiga del barri. 
Remarca que no hi ha dret que el Govern no escolti les associacions i que ara els diguin que 
hi posaran una altra cosa, i mostra el seu suport també als instituts. Afegeix que quan els 
seus fills eren petits, els cinemes Renoir van prendre part de l’escola Les Corts. Pregunta 
quan tornarà i demana que no es facin més nyaps amb escoles i instituts i, en definitiva, amb 
l’educació. 
 
En darrer lloc, posa de manifest que fa vint-i-cinc anys ja es parlava de la Colònia Castells i 
encara no s’ha solucionat el problema, i diu al regidor que espera que en aquesta legislatura 
s’agilitzin les actuacions i no s’hagin de continuar demanant coses de fa cinc o deu anys o 
més. 
 
El president explica a la Sra. Marco que els temps d’intervenció els regula la Junta de 
Portaveus, que en la darrera reunió va decidir reduir-los precisament per fomentar la 
participació ciutadana, perquè les persones que vulguin intervenir en algun punt de l’ordre 
del dia dels plenaris ho puguin fer. Afegeix que la decisió es va prendre per acord de tots els 
grups i ell, com a president, es limita a dirigir els debats. 
 
Diu també a la Sra. Marco que en la darrera sessió del Plenari entre ella i el Sr. Hernández 
van intervenir més que alguns grups municipals, que avui la intervenció d’ella ha estat molt 
extensa i ha tractat molts temes i que ell és bastant generós amb els temps, però el que no 
pot ser és que ella vulgui intervenir contínuament sobre un tema que ja s’ha tractat i aclarit, 
sinó que cal modular per garantir que aquest sigui un espai de participació. 
 
D’altra banda, insisteix que la seva funció com a president és dirigir els debats, però la 
responsabilitat és del regidor, el Sr. Marcé. 
 
La gerent diu al Sr. Sanglas que el Districte ha estat parlant amb Parcs i Jardins per la 
problemàtica relacionada amb els porcs senglars i una de les coses que s’havien valorat és 
posar unes reixes al voltant de la zona verda que s’acaba d’arreglar durant uns sis mesos 
fins que arreli i es pugui mantenir de manera més estable, però la situació requereix una 
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solució més global amb el Consorci i el parc de Collserola, que són conscients de la 
problemàtica i cada cert temps miren de reduir la població de porcs senglars. S’ofereix per 
continuar-ne parlant després. 
 
Quant a les subvencions, indica que en prenen nota, comprovaran si és una de les dues 
subvencions que queden per cobrar, miraran quin és l’informe tècnic d’Intervenció i 
n’informaran demà. 
 
El regidor pregunta quan es va demanar la subvenció, si corresponia a la normativa general i 
si va ser concedida, i confirma que es comprovarà què ha passat. 
 
La gerent informa el Sr. Ribechini que quan marxi l’escola Ausiàs March i en quedi l’edifici, hi 
anirà un institut, i s’ha demanat una reunió amb el Consorci d’Educació de Barcelona per 
demanar-li’n els detalls. Observa que el projecte educatiu d’un institut va més enllà de les 
competències del Districte, però aquest vol estar al cas de quin és el plantejament que 
s’està donant i si s’ajusta a les necessitats del districte. D’altra banda, comenta que es 
podria portar aquest punt al Consell Escolar per informar la comunitat educativa de cap a on 
va la proposta del Consorci d’Educació i la Generalitat en aquest aspecte educatiu. 
 
El regidor diu al Sr. Ribechini, sobre la solució curricular del seu fill, que això també forma 
part bàsicament d’un tema curricular que correspon al Consell Escolar o a la Generalitat, 
però el Districte se’n pot preocupar. 
 
La gerent diu a la Sra. Marco que la instància que van entrar fa quinze dies sobre la Masia 
de Can Planes fa referència al restabliment de la legalitat establerta i a l’aturada urgent de 
les excavacions, i informa que l’1 d’octubre el districte va fer una inspecció a les 
instal·lacions i es va poder verificar que havien iniciat els treballs de restitució de la legalitat 
urbanística que el Districte havia requerit amb un expedient. Així doncs, el Futbol Club 
Barcelona disposa d’unes llicències de reconstrucció del pati anglès, de reconstrucció de la 
fonamentació de la façana afectada i del reompliment de terres que havia de fer unint el 
soterrani, el pati anglès entre l’edifici i la Masia i un annex del soterrani que hi havia. Afirma 
que en aquesta inspecció es va constatar que els treballs que s’estaven realitzant 
s’ajustaven a l’autorització que hi havia i, per tant, hi havia el projecte favorable amb la 
llicència que s’havia concedit i no es van observar obres ni actuacions diferents de les 
autoritzades. Afegeix que a la instància també es demanava poder disposar en format 
electrònic de tota una documentació en la qual s’està treballant (s’està recuperant tota la 
informació amb la documentació, informes addicionals i inspeccions sol·licitades). 
 
El regidor diu a la Sra. Marco que és molt estrany el que passa amb la Masia, ja que quan 
s’hi fan inspeccions està tot en ordre, però després apareixen sospites que no és així. 
 
Assenyala que l’Ajuntament ha de garantir que no s’hi fa res que no s’ajusti al marc 
patrimonial vigent, que hi ha una acció separada dins del pla de l’Espai Barça per parlar de 
la Masia i les seves funcions futures, i que es busquen solucions que permetin certa 
socialització i no s’estan fent obres inapropiades. 
 
Dit això, subratlla que és necessari partir de l’acceptació que les inspeccions no menteixen, 
ja que, altrament, es parteix d’un principi d’irresponsabilitat i de la creença que ell no està 
fent bé la seva feina. 
 
A continuació, posa de manifest que cal analitzar la mobilitat del barri de manera global i, per 
això, hi ha oberta una línia de debat amb TMB i amb Mobilitat de Barcelona per demanar 
respostes globals a la situació del 75, l’H10, les línies de metro, les sortides, etc., que espera 
poder facilitar els propers dies (espera també que les respostes satisfacin totalment la 
ciutadania). 
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Respecte al dubte de la Sra. Marco sobre si el Govern va dir que estava en contra de l’H10, 
aclareix que el que va dir és que cal aconseguir que el servei que rep el ciutadà sigui tan 
proper com sigui possible al que tenia i al que seria correcte i necessari tenir en el marc 
d’una planificació global de la mobilitat a la ciutat. 
 
Observa que en mobilitat hi ha dos tipus de plantejament: la mirada global de ciutat i la 
mirada de barri, i el Govern ha de defensar no una línia concreta o un autobús concret, sinó 
que el servei que es dona sigui l’adequat. Afegeix que si la mobilitat global de la ciutat 
implica canvis però es respecta el servei, ell els accepta amb normalitat. 
 
Subratlla que el que volia dir el Govern —entén que el Sr. Hornero ho va explicar amb 
claredat— és que el seu objectiu és assegurar un servei que sigui tan proper com sigui 
possible en les circumstàncies actuals al que s’havia rebut i el que seria òptim per a la ciutat, 
ja sigui amb l’H10 o amb l’H24, perquè això no és rellevant. 
 
D’altra banda, informa que s’ha demanat a Mobilitat un increment de la freqüència del 75, 
perquè és cert que hi ha un problema, i demana que si no se soluciona, es comuniqui. 
 
A continuació, sobre el Club Esportiu Universitari, dona la raó al Sr. Sanz i observa que 
l’espai sembla una fotografia clonada i totes dues zones estan infrautilitzades en temes de 
sostenibilitat, de manera que caldria posar en ordre tota la zona, que té un potencial esportiu 
de primera magnitud, no només a escala de barri, sinó també a escala de ciutat o, fins i tot, 
a escala de sud d’Europa, si es volgués. En aquest context, s’ha obert una línia de treball 
amb l’Ajuntament d’Hospitalet i l’Àrea Metropolitana per tal d’anar afrontant tot això i s’ha 
parlat també amb Urbanisme perquè sigui conscient que aquí hi ha un projecte que caldria 
resoldre perquè té un potencial bàsicament esportiu enorme. 
 
Dit això, comenta que cal entendre que les pistes de l’Universitari són de la universitat, que 
és un món, l’Hospitalet nord és de l’Ajuntament de l’Hospitalet, que és un altre món, i que no 
és del tot fàcil que el Districte, que és un altre món, arregli i ordeni tot això, però, en 
qualsevol cas, el preocupa i se n’ocupa perquè entén que és un element molt important per 
al districte. 
 
Sobre els arbres, explica que l’Ajuntament ha de confiar en el criteri de Parcs i Jardins, que 
és el departament expert en el tema i, per tant, qui se n’ocupa (en alguns casos, amb un 
nivell de protecció molt important). 
 
Explica que, davant d’una obra o de qualsevol afectació d’un arbre, es demana a Parcs i 
Jardins què es pot fer, amb la tranquil·litat de saber que ells tenen la màxima cura dins del 
marc normatiu i que, com a departament especialitzat, són sensibles amb l’arbrat, de 
manera que s’entén que actuaran de la millor manera possible. Subratlla que el que ell no 
pot fer i no faria mai és prendre la decisió que a ell li semblés de sentit comú al marge del 
que diguessin ells, i que això és diferent de si algú talla un arbre sense llicència, cas en què 
cal denunciar i es multa la persona que ho ha fet. 
 
La Sra. Felisa Marco pregunta quin és l’argument de Parcs i Jardins per eliminar 32 arbres al 
costat del Miniestadi, quan hauria de lluitar per ells. 
 
El regidor insisteix que en qualsevol feina cal confiar en els criteris dels departaments 
experts en cada cas, i que, si l’Ajuntament no ho fes, la gestió i el govern en general serien 
enormement difícils. 
 
Afirma, però, que sovint es fan arribar les demandes veïnals i en alguns casos el 
departament corresponent en fa cas, però insisteix que ell confia en el departament de torn 
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que fa un informe sobre una acció pública, com ell espera que la resta respecti d’ell allò que 
està dins del marc de competències del seu districte. 
 
El president diu als assistents que, un cop finalitzada la sessió, si volen poden parlar amb el 
regidor, i els recorda que hi ha un procediment per demanar la paraula. 
 
Tot seguit, dona les gràcies a tothom per l’assistència, avui complicada, i dona les gràcies 
també als serveis de la casa, als companys de so i, molt especialment, als companys de la 
Guàrdia Urbana. 
 
El regidor diu a les persones que han intervingut que algunes de les coses que han exposat 
les ha demanat a la gerent perquè s’intentin resoldre al més aviat possible, i diu al Sr. Bajo 
que ara li contestarà el que ha preguntat sobre el quiosc del carrer Comandant Benítez. 
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 19.30 hores, aixeca la 
sessió, la qual cosa certifico. 
 
 
 

Vist i plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
 


