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ACTA NÚM. 3/2022 
 

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 22 de juny de 2022 i essent les 17.00 hores, es reuneix en sessió 
presencial, 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 del regidor 
president, l’Il·lustríssim Senyor Francisco Sierra López, regidor president del Consell del 
Districte, i l’assistència de l’Il·lustríssim senyor Joan Ramon Riera Alemany, regidor del 
Districte de les Corts, i assistits pel secretari que subscriu, el senyor Amadeo Silva Gómez. 
 
Es troben presents els consellers i les conselleres senyors i senyores Manuel Becerra 
Hormigo, Irene Morales Morales, Carlos Hornero, Jordi Guillén, Laura Cañadas, Mario Fco. 
Campelo Castro, Josep M. Gebelli Isart, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet Bercial 
Fernández, Sonia Reina Sánchez, Ivan Condés Sangenís, Sergi Mariné Santos. 
 
 
El president del Districte, el senyor Francisco Sierra López, dona la benvinguda a tots els 
assistents. A continuació dona pas a les intervencions. 
 
El senyor Casteràs comenta que va proposar col·locar cartells als parcs infantils perquè no 
hi entrin els gossos, i pregunta si es farà. 
 
La senyora Laura Coma fa saber que, després d’haver-se constituït la taula d’habitatge del 
Districte, no tenen constància de cap acció per part del Districte per treballar algun pla de 
xoc per frenar la gentrificació del barri. Assegura que la gent jove no es pot permetre viure a 
les Corts i es veuen empesos a marxar o eternitzar la seva emancipació. Considera que 
estan renunciant a portar a terme polítiques públiques. A la Colònia Castells encara hi ha 
famílies pendents de reallotjament i les ja traslladades fa anys que viuen envoltades de 
solars i amb sensació de total abandonament. Reclama el desenvolupament d’un pla d’usos 
amb una planificació temporal realista i comptant amb el parer dels qui el pateixen. Pregunta 
si s’està renunciant al paper polític de l’urbanisme, quina és l’estratègia del Districte per 
actuar a un dels principals punts del barri, i si permetran que se’ls continuï substituint. 
Afegeix que, des del Grup d’habitatge i les AVV fiscalitzaran cada reallotjament i cada 
enderroc, i exigiran la construcció d’habitatge públic a tots els solars pendents d’executar, 
així com els espais públics de referència que el jovent i les entitats del barri necessiten. 
 
La senyora Josefa Balduque manifesta la seva intenció d’intervenir en el proper plenari per 
demanar responsabilitats als consellers de totes les forces polítiques. Demana que consti a 
l’acta que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha obert un expedient que inclou Sants-
Montjuïc i les Corts. Reclama començar a integrar els nens amb discapacitat a les llars 
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d’infants públiques i concertades. Pregunta si la Fundació Pere Tarrés es traslladarà a la 
Marina. 
 
La senyora Núria Marín Prats, de l’Associació de Veïns de les Corts i de la comissió de medi 
ambient de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, manifesta que a l’anterior 
Audiència Pública no va rebre resposta en relació a la falta de control en la instal·lació 
d’antenes de telefonia. Han fet instàncies al Departament de Llicències i una reunió de 
Districte, i tampoc han rebut resposta. A la reunió de Districte es va proposar obtenir la 
informació de quan s’han d’instal·lar antenes de la Guàrdia Urbana, ja que han d’aturar el 
trànsit. Van demanar mesures a Can Rosés, on hi ha moltes instal·lacions de telefonia i 
demana que es publiquin les dades de contaminació electromagnètica com es fa amb la 
contaminació atmosfèrica. Creu que aquestes dues qüestions corresponen exclusivament al 
Districte i demana una resposta ràpida. Assegura que l’Ajuntament no té mitjans per fer 
aquests controls i que hi ha expedients sancionadors que no s’han dut a terme i poden haver 
caducat. Afegeix que el 2017 hi va haver el compromís de fer una inspecció d’ofici a tot 
Barcelona, i demana que el Districte esclareixi aquesta qüestió, ja que el Departament de 
Llicències no ho fa. Voldria saber la ubicació de les antenes 5G en el Districte. Pregunta si 
els partits polítics són conscients que s’està aprovant una llei de telecomunicacions que 
legalitza que les operadores no informin els ajuntaments, i desposseeix d’informació i de 
drets els ciutadans, així com l'opinió que tenen d’aquesta llei. 
 
La senyora Adela Agelet pregunta quan es resoldrà el reallotjament dels veïns de la Colònia 
Castells, que estan esperant un sorteig per veure on poden anar a viure. Manifesta que la 
reivindicació patrimonial ha estat considerada un assumpte passat de moda perquè 
comportava obligacions de conservació sense beneficis immediats, i molts barris han patit 
conflictes per la falta de sensibilitat de l’administració. El passat 20 d’abril es va aprovar una 
mesura de govern que, en la seva introducció diu: “Barcelona estima el seu patrimoni 
arquitectònic, urbà i ambiental. Han hagut de passar anys per entendre que el valor de la 
Ciutat prové del patrimoni monumental, però, sobretot, del paisatge urbà, en el qual el 
patrimoni és un component central vertebrador essencial”. Creu que l’IMU i el Districte s’han 
dedicat a desmerèixer i eliminar aquesta descripció. Cal canviar amb urgència i respectar i 
obeir la mesura de govern. Remarca que els passatges de la Colònia són un exemple a 
conservar i que iniciar unes obres en contra d’una iniciativa de futur és inacceptable. 
S’adreçaran a les instàncies que vetllin pels interessos dels ciutadans. 
 
El senyor Joan R. Riera, regidor del Districte, explica que han fet una campanya de 
conscienciació sobre el passeig dels gossos i han tirat endavant una campanya informativa 
de foment del civisme. Admet que no s’ha fet la prova pilot dels cartells, però es farà. Han 
parlat amb Parcs i Jardins, els quals han valorat negativament la proposta, ja que 
prefereixen fer servir pictogrames. Insistiran a fer la prova pilot per mesurar-ne els resultats. 
 
Quant a la intervenció de la senyora Coma, el regidor comparteix que a les Corts és difícil fer 
polítiques d’habitatge intensives perquè hi ha pocs solars disponibles. L’Ajuntament no 
renuncia a fer habitatge públic, com ja van fer governs passats. L’espai de la Colònia 
Castells permetrà disposar de sòl per la promoció pública d’habitatge. S’ha estudiat la 
possibilitat de construir 200 habitatges públics al voltant del Campus Sud, però s’haurà 
d’abordar el proper mandat. Considera important que la política d’habitatge estigui ben 
repartida arreu de la Ciutat. Continuaran reclamant polítiques d’habitatge a la Generalitat, 
que n’és l’administració competent. Esperen que la nova llei d’habitatge de l’estat sigui una 
realitat aquest any, i ja s’està desplegant el Bo Jove d’ajut al lloguer. Pel que fa a la Colònia 
Castells, els trasllats van començar al gener i potser queda algun que no s’hagi acabat. 
L’IMU està gestionant l’expedient i els n’informa periòdicament. Es farà el trasllat dels veïns 
que participen de l’objecte d’aquesta transformació urbana. Esclareix que el planejament de 
la Colònia Castells està fet, i cal acabar d’executar-lo. 
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Amb referència a Pintor Ribalta, el regidor respon que es preveu iniciar el planejament 
urbanístic i l’expedient d’expropiació per fer-hi una residència per a persones amb 
discapacitat. Respecte a l’expedient esmentat, el Pla de xoc contra la segregació escolar va 
arribar al jutjat del contenciós, que l’ha arxivat. La seu institucional de la Fundació Pere 
Tarrés es traslladarà a la Marina, on tenen un solar. 
 
Pel que fa a les antenes de telefonia, el Districte no fa les inspeccions i continuaran insistint 
perquè la Direcció de Llicències vagi avançant en els expedients d’inspecció. Comenta que 
hi ha un web del Ministeri amb els nivells de contaminació radioelèctrica i es pot saber si 
compleixen amb la norma establerta amb la informació publicada en temps real. Es podria 
anar cas per cas per veure qui mereixeria una inspecció, sancions, etc. 
 
El regidor manifesta que, des del Districte i des de l’Ajuntament, mai han dit que el patrimoni 
estigui passat de moda. Hi ha una cura més que raonable del patrimoni de Barcelona. 
Afirma que treballen activament per posar en valor els elements patrimonials immaterials 
que formen part de la tradició oral, i posa com a exemple l’exposició del mur del carrer del 
Montnegre amb Equador. Al procés participatiu del 2018 hi havia dues premisses 
estratègiques: el patrimoni i la cura del verd. 
 
El senyor Casteràs explica que els gossos no entenen els pictogrames. Afegeix que els 
treuen a passejar al vespre, quan no hi ha criatures, i amb la porta oberta es posen per tot 
arreu. 
 
La senyora Laura Coma creu que la zona del camp de la Creu i del centre de les Corts és el 
més gentrificat. Hi ha una oportunitat per posar especial cura en com es desenvolupa el 
planejament perquè no es repeteixi la venda de sòl públic a promotors d’habitatge privat. 
Creu que falten polítiques públiques tangibles i els efectes de la gentrificació no es rebaten. 
 
La senyora Josefa Balduque fa palès que no ha parlat del solar que s’ha esmentat. Opina 
que el regidor està mal informat, ja que l’assumpte de la sindicatura de greuges és per 
tancar els carrers i el transport els dissabtes. Quan disposi de l’acta del consell de barri de la 
Zona Franca o de la Marina demanarà una reunió amb els consellers d’Educació de les 
Corts i de Sants-Montjuïc. Es pregunta si la integració dels nens a les escoles s’ha arxivat, 
creu que l’han entès malament, i demana que això es reflecteixi a l’acta. 
 
La senyora Núria Marín expressa la seva preocupació perquè els polítics no tenen 
informació dels científics. Discuteix que els nivells fixats per la legislació siguin correctes. 
Insisteix que els polítics ignoren aquest assumpte i porten la societat a nivells massa alts de 
contaminació. La societat té informació incorrecta de com fer servir tecnologies sense fils. 
Comparteix que hi ha dos webs amb informació de les emissions, una és la de Governança 
Radioelèctrica. Fins ara separava la contaminació electromagnètica general d’aquella 
deguda a les antenes de telefonia, però ara fan una mesura de banda ampla. L’altre web és 
del Ministeri, i considera que té molt poca utilitat, ja que les mesures són de les operadores. 
 
La senyora Adela Agelet explica que els veïns que tenen dret al reallotjament en són 
coneixedors. Els veïns fa quatre mesos que esperen el sorteig per saber quin pis ocuparan. 
Creu que cal més agilitat perquè és gent gran per qui la mudança és un trasbals. Quant al 
patrimoni, demana ser molt curosos amb el reallotjament. Critica que es vulgui cobrir de 
formigó els passatges. 
 
Amb referència a la Colònia Castells, el regidor clarifica que al gener van començar les 
tasques per fer les expropiacions, es preveu que el sorteig dels habitatges es faci al juliol, 
els trasllats es podran fer després de l’estiu, i després hi haurà alguns enderrocs. Està 
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d’acord amb el fet que no s’ha de vendre sòl públic. No qüestiona que hi hagi gentrificació a 
les Corts, però l’afectació per als veïns, si existeix, és molt poca, ja que els reallotjaments es 
fan a 150 metres. S’està intervenint perquè tinguin habitatges amb millors condicions. 
 
El regidor explica que ha respost sobre un expedient quan la senyora Balduque parlava del 
projecte Obrim Carrers perquè aquest projecte no és de les Corts. 
 
Pel que fa a la intervenció de la senyora Marín, el regidor afirma que ni els regidors ni els 
veïns estan obligats a saber de tot i han de ser capaços de crear marcs de confiança. Confia 
que el Reial decret 123/2017 i la recomanació de la Unió Europea 1999/519 fixen uns nivells 
de contaminació radioelèctrica que no són nocius. Pensa que aquests llindars se sustenten 
científicament i són socialment acceptats. Han de saber quin és l’estat dels expedients i 
actuar sobre els incompliments. 
 
El regidor dona la raó a la senyora Agelet pel que fa a la falta d’agilitat, ja que el tema de la 
Colònia Castells fa anys que s’allarga, però ara estan en plena execució. Pel que fa als 
passatges, es va arribar a un consens i, fins i tot, es va tornar a posar a debat durant 
l’adjudicació i es va donar per bona la secció del projecte. 
 
La senyora Meritxell Lázaro manifesta que l’ús comunitari de l’espai públic ha de ser 
prioritari. El parc de la Colònia Castells forma part de la identitat de les Corts i és significatiu 
per la memòria històrica del barri. No volen que destrueixin els passatges; volen que 
continuïn essent memòria viva. Proposa que els passatges s’integrin al parc i siguin 
l’element central per preservar la memòria històrica. Afirma que la proposta dels veïns i 
associacions respecta la memòria i la identitat, i demana que es modifiqui el projecte. 
Estaran pendents que tot l’habitatge nou de la Colònia sigui de protecció oficial. Reclama 
espais pel jovent i les entitats del barri. Hi ha altres solars públics on volen que s’edifiqui 
habitatge social. Assenyala la recuperació de l’edifici de Telefónica del carrer de Bordeus 
com a equipament pendent. Esperen que aquests terrenys no s’acabin venent a empreses 
privades, no volen més pisos de luxe a les Corts, i exigeixen habitatges dignes. Creu que els 
espais i equipaments públics s’han de construir conjuntament i tothom ha de decidir què es 
fa als espais públics. 
 
La senyora Nora Miquel relata com les Corts va deixar de ser un poble per formar part d’una 
gran ciutat i ha seguit transformant-se fins al que és ara. S’han fet apostes per mantenir part 
del patrimoni, però no s’ha tingut en compte patrimoni com la Colònia Castells i el camp de 
la Creu. Creu que s’han menystingut els dos nuclis, a través dels quals es pot explicar 
l’origen de les Corts, la seva industrialització, els moviments obrers i populars, o la defensa 
de la Ciutat enfront del feixisme. Considera els passatges de la colònia, l’edifici de 
Montnegre 46 i la plaça del Carme encara tenen elements arquitectònics i ornamentals que 
estan en perill. Comparteix que el 20 d’abril l’Ajuntament va publicar “Barcelona, ciutat 
patrimoni” i demana que es consideri aturar les obres del futur parc, ja que és una 
oportunitat per reunir-se i tornar a elaborar el pla existent. 
 
La senyora Rosa Maria Canals fa saber que a la UPC van mesurar les emissions de les 
antenes i superaven el llindar. Pel que fa a l’habitatge, assenyala que cobrant una mica més 
de vuit-cents euros ja no es té dret a les ajudes i creu que l’Ajuntament podria fer més. Amb 
referència als jardins de Pedralbes, relata que l’AVV ha procurat aportar millores en valor 
d’un ús més racional del parc. Considera que els esdeveniments multitudinaris fan un ús 
intensiu i abusiu del parc, que es tanca parcialment privant el públic de l’ús, a més de tancar-
se a les vuit i no a les deu. Malgrat les peticions de participació, mai s’ha convocat l’AVV 
durant els períodes d’exposició pública. Van presentar al·legacions i totes van ser refusades. 
Critica que s’hagi permès al promotor ocupar una superfície més gran de la indicada a les 
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bases i fer servir el carrer Keynes com a aparcament. Creu que no han complert amb les 
bases i segueixen fent el que volen. 
 
El senyor Josep Maria Guillaumet afegeix que les bases parlaven de 2.400 persones a cada 
concert i el promotor va demanar incrementar-ho, incomplint les bases. No han sigut 
informats d’aquests canvis fins que ja s’havien fet, ja que no formen part de la comissió de 
seguiment. Pel que fa a l’oficina de la Caixa que va tancar, els han dit que el caixer està 
pendent d’autorització, i vol saber si s’ha demanat alguna llicència. Pregunta si s’ha fet 
alguna intervenció a Torre Girona. Quant a la seguretat, l’AVV ha tingut una reunió amb 
Mossos d’Esquadra i han arribat a la conclusió que han de coordinar-se més. Sobre 
l’intercanviador del carril bici, assegura que causarà interferències amb el pas de vianants. 
Proposen fer un acte de solidaritat amb Ucraïna al Monestir de Pedralbes i pregunta com 
s’ha de vehicular aquesta petició. 
 
El senyor Josep Manuel Planes comunica que tenen un problema greu de seguretat a la 
zona de González Tablas. Relata com, en una reunió, els Mossos d’Esquadra han 
corroborat la concentració de fets en aquesta zona, i com entren escalant per les façanes. 
Entenen que hi ha escassedat de recursos, però creuen que l’ajuntament hauria de fer-hi 
alguna cosa. Suposa que acabaran contractant seguretat privada. 
 
El president aclareix que al Districte no es gasten diners en dinamitzar les Audiències 
Públiques. Ell mateix ha impulsat que hi hagi un segon torn per repreguntar, i és qui 
administra el temps de les intervencions per tractar temes nous i que interessin als veïns. 
 
El regidor, quant als passatges, assevera que ja estan destruïts. Avui és un solar que es vol 
urbanitzar com a parc. Es posaran en valor els passatges a través de les pèrgoles i el verd, i 
això ha passat diferents filtres participatius. Potser no s’ha reunit amb tothom, però sí que 
s’ha reunit amb la senyora Agelet en diverses ocasions. Amb referència a l’edifici del carrer 
Bordeus, creu que està qualificat d’equipament i s’hauria de veure si el promotor té alguna 
proposta per fer-hi algun equipament per la Ciutat o definir l’ús públic que se li podria donar. 
 
Amb relació a la intervenció de la senyora Miquel, el regidor es mostra a favor d’una 
Barcelona cosmopolita amb diversitat, pluralitat i que posi en valor el patrimoni de la Ciutat, i 
demana no construir una metàfora negativa al voltant de la Barcelona cosmopolita. Demana 
que tothom es fixi en el planejament, ja que a les xarxes socials s’han publicat imatges de 
façanes que no estan afectades. Els elements escultòrics de les façanes afectades seran 
emmagatzemats, i es pot parlar d’on se situaran. 
 
Amb referència a les antenes de la UPC, passaran nota a Ecologia Urbana. Comparteix la 
preocupació per l’habitatge jove, i posa de manifest que, en matèria d’habitatge, els terminis 
són llargs. Els agradaria poder fer molt més habitatge del que realment fan. Hi ha un pla 
d’habitatge en execució i el següent mandat se n’haurà de fer un de nou. No es preveu la 
venda de sòl públic per a promocions privades. Finalment, explica que el llindar per accedir 
al Bo Jove, entre 18 i 35 anys, és de 24.301 € anuals, i hi poden accedir els habitatges amb 
lloguers inferiors a 900 €, o 450 € si són compartits. 
 
Quant al festival de Pedralbes, subratlla que cada any s’ha fet una inspecció tècnica. El parc 
de Pedralbes té la millor nota en l'última auditoria de qualitat de l’espai urbà. Aquesta 
valoració implica hores de feina, també de voluntariat i compromís de l’AVV. Creu que van 
pel bon camí perquè la ciutat faci un bon ús de l’espai. Es fa manteniment abans i després 
de cada gran esdeveniment i s’ha constituït una comissió de seguiment, prevista a les 
bases, que ha anat resolent els handicaps que han anat sorgint. Amb referència al carrer 
adjacent al festival, no en té coneixement i s’assabentaran de la seva situació. 
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A continuació, el regidor clarifica que les llicències de caixers les porta el departament de 
Patrimoni, però n’estaran amatents. Amb referència a Torre Girona, no té constància de cap 
novetat. Quant a la seguretat, insisteix que les dades delinqüencials a les Corts són baixes. 
Fa uns anys van detectar mancança de recursos a la Guàrdia Urbana i van llançar quatre 
convocatòries, i ara tenen mil efectius més. Si els Mossos d’Esquadra pateixen falta de 
recursos, el Departament d’Interior  també ho pot fer. Ja han demanat intensificar el 
patrullatge als voltants de González Tablas. Insisteix que el nombre de robatoris en domicili 
és baix i cal construir marcs de confiança per millorar la percepció. 
 
La senyora Meritxell Lázaro creu que els passatges no estan destruïts sinó que són a terra. 
Es podria fer un altre tipus de parc, com proposen els veïns, on els passatges siguin 
l’element central amb espais al voltant. El disseny del parc de la Colònia Castells se sembla 
molt a un parc d’un altre districte, mentre que el que proposen guarda la identitat de la 
Colònia. Quant a l’edifici de Telefónica, fa anys que no hi ha activitat, i en un altre districte es 
va recuperar un altre edifici de Telefónica en la mateixa situació. Prega que es tingui en 
compte, ja que en aquella part del barri hi ha necessitat d’equipaments. 
 
La senyora Nora Miquel sosté que el disseny no va ser consensuat perquè dos grups hi van 
estar en contra. Es pregunta si calia fer un procés participatiu per repetir el disseny de la 
plaça de Les Dones de Nou Barris. Comenta que van demanar una reunió, van proposar 
continuar el procés participatiu fins a la inauguració, es va demanar fer un concurs d’idees, i 
considera que s’ha imposat el disseny. Contraposa les 160 persones que van participar amb 
la seva proposta, que compta amb el suport de 21 entitats i més de 250 persones. Sol·licita 
que el Districte els obri les portes per poder parlar-ne, ja que moltes persones han patit les 
expropiacions i mereixen que el que va ser casa seva sigui un lloc més amable. 
 
La senyora Rosa Maria Canals, pel que fa al Festival de Pedralbes, creu que la comissió en 
comptes de resoldre els problemes ha donat massa facilitats al promotor. Afirma que les 
bases ja eren molt permissives i ni tan sols s’han complert. Discuteix que hi hagi més agents 
de la Guàrdia Urbana, ja que no es tenen en compte les jubilacions. Pregunta quants 
robatoris a cases hi ha hagut el darrer any a les Corts. 
 
El senyor Josep Maria Guillaumet exposa que, respecte a les bases, el nombre de persones 
ha pujat un 21% i l'ocupació ha augmentat un 92%. 
 
El senyor Josep Manuel Planes clarifica que no està d’acord amb l’escassedat de Mossos i 
només constatava un fet. No coneix les dades de la resta de barris, però a la zona de 
González Tablas hi ha hagut 47 robatoris en pocs mesos. 
 
El regidor recorda que estan proposant la conservació d’onze casetes, la secció d’un dels 
passatges queda sencera, i els passatges queden representats per les pèrgoles al conjunt 
del parc. El procés participatiu ha portat a un parc que és verd i té cura del patrimoni. En 
algun moment algun veí va plantejar la necessitat de fer un concurs d’idees, però això és 
molt car i només es fa per grans obres. Convida a la senyora Miquel a demanar vista de 
l’expedient per repassar la memòria participativa. 
 
Amb referència al Festival de Pedralbes, el regidor esmenta que el 2020, durant la Covid, 
l’ocupació va ser d’11.500 m². És cert que les bases parlaven d’uns 6.000 m², però enguany 
la superfície ocupada és de 8.700 m², similar a la situació anterior a la pandèmia. 
 
Quant a la Guàrdia Urbana, el regidor fa saber que el nombre d’efectius s’ha incrementat en 
més de 500. La Unió Europea recomana 1,8 agents de policia local per cada mil habitants i 
Barcelona té 2,2. Si ells tenen els deures fets, exigeix que els altres també els facin. També 
han de treballar en la percepció de la seguretat. 
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La senyora Sara Jaurrieta, gerent del Districte, afegeix que les bases del Festival de 
Pedralbes reconeixien que la comissió de seguiment pogués prendre decisions acordades. 
El promotor va plantejar la possibilitat d’ampliar l’aforament i la comissió va acordar-ho per a 
determinats concerts. També es va acordar augmentar l’espai d’estada. Recorda que l’any 
2017 hi havia 2.300 persones assegudes i 4.000 al total del parc. Això s’ha mantingut 
constant fins a la Covid. Enguany la xifra serà de 2.400 persones assegudes i 1.700 
addicionals al conjunt del parc. Considera que aquestes dades són rellevants, com ho és la 
concurrència pública, la comissió de seguiment, i les xifres d’ocupació, que són les més 
baixes des del 2016. Sobre Torre Girona, Parcs i Jardins ha informat que la poda es deixa 
un temps per qüestions de biodiversitat. 
 
El regidor demana que facin arribar al Districte i l’ICUB una proposta per escrit de quina 
mena d’acte volen fer al Monestir de Pedralbes. 
 
La senyora Felisa Marco agraeix que s’enderroqui la xemeneia, però reclama que no es 
facin més cuines. Quant al recinte de la Maternitat, creu que hi ha problemes que s’han de 
solucionar i demana que no se n’oblidin. Qualifica de vergonyós els aires condicionats i les 
rehabilitacions de l’hospital. A l’institut també hi ha aires condicionats, a més d’una caseta al 
pati amb el sostre deteriorat. Alguns aparells treuen aire calent directament sobre l’arbrat. 
Proposa eixamplar el parc infantil. Creu que s’està fent un atac mediambiental al parc de 
Pedralbes amb una política comercial i agressiva. Assegura que, quan el Barça marxi a 
l’estadi de Montjuïc, l’Ajuntament haurà de fer una gran despesa. Demana instal·lar un 
polsador per als vianants al semàfor del carrer d’Elisabeth Eidelbenz. Pregunta quan es 
reposaran els arbres dels escocells buits. 
 
La senyora Marta Carretero, amb referència a la seguretat, opina que cal incrementar les 
mesures dissuasives perquè les legislatives són molt febles. Amb policia local i Mossos, així 
com vigilància privada s’aconseguiria dissuadir els robatoris a zones poc transitades. Se 
suma a qualsevol mesura dissuasiva que es pugui prendre. Afegeix que una altra veïna, que 
no ha pogut assistir, volia parlar dels autobusos davant de la caserna del Bruc. 
 
Un veí demana que no es dilueixi la qüestió dels robatoris amb les xifres de tot el barri i que 
s’arbitrin mesures més definides. 
 
El regidor agraeix l’agraïment per l’enderrocament de la xemeneia. Assenyala que les 
passejades que fan són útils i operatives. Els agradaria poder fer-ne més perquè implicar els 
tècnics in situ permet fer valoracions acurades. Quant al parc de la Maternitat, convida a 
tothom a anar-hi perquè el manteniment del verd és excel·lent. Quant a l’estadi de Montjuïc, 
l’Ajuntament no paga, sinó que ho fa el Barça. Les millores de la mobilitat i de les 
infraestructures de l’estadi seran a càrrec del club. Amb referència al polsador, no té 
memòria que aquest recurs es faci servir a Barcelona. Si estigués homologat, serviria per al 
cas de grans vies urbanes molt transitades. S’ho miraran i estudiaran les opcions. 
 
Quant als autobusos, el regidor informa que la Policia de Barri ja va fer algunes advertències 
als conductors perquè no fessin més parades. Un transport escolar té autorització per fer-hi 
parada. S’ha demanat a TMB que reguli els autobusos a primera hora del matí. 
 
Pel que fa a les mesures dissuasives, el regidor subratlla la nova regulació de la 
multireincidència, que ha de tenir una transcendència important. Barcelona i els serveis 
jurídics de l’Ajuntament són els grans impulsors d’aquesta regulació. 
 
La senyora Felisa Marco agraeix que s’hagin regulat els semàfors a travessera de les Corts. 
 



 

8 

 

 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes i essent les 19:28 h hores, aixeca 
la sessió, la qual cosa certifico. 
 
 
 
Vist i plau 
 El president      El secretari 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Amadeo Silva Gómez 
 


