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ACTA NÚM. 3/2020 
 

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 9 de juliol de 2020 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 Joan 
Ramon Riera Alemany, regidor del Districte de les Corts, així com de la gerent del Districte, 
la senyora Sara Jaurrieta Guarner, la tècnica de Democràcia Activa/Participació, la senyora 
Eva Albaladejo, 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 Irene 
Morales Morales, Carlos Hornero Sánchez, Manuel Becerra Hormigo, Jordi Guillén Sarrat, 
Mario Fco. Campelo Castro, Mercè Garrigosa Ferrando, Elisabet Bercial Fernández, Ivan 
Condés Sangenís, Sergi Mariné Santos, Sonia Reina Sánchez, Javier Edrosa Pérez, Xavier 
Cañigueral González i Javier Erausquin Marsal; la directora de Serveis Generals, la senyora 
Cristina  Suñé  Ruiz;  el  director  de  Llicència  i  Espai  Públic,  el  senyor  Albert  Bassas 
Parcerisas, i la secretària de Gerència, la senyora Patrícia Agustí Casals. 

 
El president dona la benvinguda a tots els assistents i recorda que aquesta és la primera 
Audiència Pública que se celebra de forma presencial després de la declaració de la 
pandèmia. 

 
A continuació, dona la benvinguda al nou regidor del Districte, el Sr. Joan Ramon Riera, i el 
convida a presentar-se, atès que avui hi ha veïns a la sala que no van participar en el 
Consell Plenari. 

 
El Sr. Joan Ramon Riera, regidor del Districte, explica que va prometre el càrrec el passat 
11 de juny i que durant el mes que ha transcorregut des d’aleshores ha fet una immersió 
intensa en les particularitats del districte a través de les converses que ha mantingut amb els 
membres  del  Govern  i  amb  els  grups  polítics.  Destaca  que  les  Corts  és  un  districte 
apassionant i amb reptes estratègics importants, i que la feina i el compromís de tots són 
necessaris per fer-lo avançar pel bon camí. 

 
El president manifesta que, atesa la situació d’emergència sanitària causada per la COVID- 
19, la participació de les entitats veïnals i de la ciutadania s’ha realitzat a través de la 
plataforma DECIDIM, així com del correu electrònic de l’Audiència Pública facilitat en la 
convocatòria. Recorda que els veïns han pogut decidir si volien assistir presencialment a la 
sessió i formular la seva pregunta, petició, queixa o reclamació, o bé que aquesta fos llegida; 
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o assistir presencialment sense fer cap intervenció, o bé no assistir presencialment però que 
les seves preguntes, peticions, queixes i reclamacions fossin llegides durant la sessió. 

 
Comunica que, per tal d’agilitzar el desenvolupament de la sessió, les diferents sol·licituds 
d’intervenció s’han agrupat per similitud de temes, i que es donarà prioritat a les persones 
que han demanat presencialment la paraula i, a continuació, es llegiran la resta 
d’intervencions. 

 
Assenyala que, com de costum, serà el regidor qui donarà resposta a les intervencions. A 
més, indica que les intervencions seran llegides per la tècnica de Democràcia 
Activa/Participació, la Sra. Eva Albaladejo. 

 
Informa que, d’acord amb la necessitat d’adoptar mesures sanitàries, es facilitarà una funda 
per al micròfon del faristol a les persones que assisteixen a la sessió, que l’hauran d’utilitzar 
en apropar-s’hi i parlar i treure’l en tornar al seu lloc. Indica que, al mateix faristol, hi ha 
disponible un envàs de solució hidroalcohòlica, que s’haurà d’aplicar a les mans tant en 
arribar al faristol com en marxar. 

 
Tot seguit dona pas al primer bloc d’intervencions. 

 
La Sra. Albaladejo, tècnica de Democràcia Activa/Participació, indica que el primer bloc 
inclou sis intervencions sobre l’avinguda Madrid, i procedeix a fer-ne la lectura: 

 
«Sol·licito, un cop més, que es faci un carril bici a l’avinguda Madrid i que es resolgui de 
manera digna i segura l’enllaç amb el carril bici del carrer París. Hi ha espai de sobres 
perquè el nombre de carrils per als vehicles de motor és clarament excessiu. Cal acabar 
amb urgència amb aquesta autopista urbana.» (Ester) 

 
«Des de l’any 2013 estic demanant l’ampliació de les voreres de l’avinguda Madrid, tram 
entre carrer Lluçà i plaça del Centre, perquè són molt estretes per a pas de vianants i gent 
gran amb cadira de rodes, i per obstacles importants per a la mobilitat (pals de la llum, 
quadres elèctrics, bústies, motos aparcades a les voreres, etc.). Ajuntament, els ciutadans 
de les Corts també paguem impostos! Cal que s’eixamplin els carrers de l’avinguda Madrid, 
ja que és un greuge per als veïns i veïnes del seu barri.» (Santi Martí) 

 
«Els veïns de l’avinguda Madrid estem cada dia més indignats amb el tracte que rebem en 
relació amb les nostres queixes constants sobre l’estat del carrer. Seguim amb vuit carrils i 
voreres totalment estretes, on resulta impossible garantir el distanciament social. Ja fa dos 
mesos que el regidor ens va prometre una actuació imminent i no s’ha fet res de res. Mentre, 
veiem com els polítics s’omplen la boca amb idees de mobilitat a peu, espai per a vianants i 
ciclistes..., i després voten en contra de la proposta de l’avinguda Madrid. Què hem de fer 
perquè se solucioni?» (Xavier Llopis) 

 
«Ja que el Ple va votar en contra de la proposició d’ERC d’una reforma de l’avinguda 
Madrid, i atès l’actual context de la crisi COVID, demano que s’implementi una ampliació 
tàctica urgent de les voreres de l’avinguda Madrid. Els veïns no hi podem passejar garantint 
la distància de seguretat. També demano que al carril del costat muntanya de l’avinguda s’hi 
faci un carril bici tàctic per permetre la mobilitat en bicicleta i vehicle de mobilitat personal 
cap al centre des del nostre barri.» (Gonzalo) 

 
«El passat 18 de maig el regidor ens va informar que era imminent l’ampliació provisional de 
les voreres de l’avinguda de Madrid pel tema de la COVID-19, una decisió d’urgència 
raonable atès el ridícul espai disponible per als vianants en aquesta avinguda. No està de 
més recordar que aquestes voreres tenen les mateixes dimensions que va deixar l’alcalde 
Porcioles als anys setanta. Conceptes com prioritat per al vianant, pacificació del trànsit, 
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entorns  sostenibles,  mobilitat  ecològica,  bicicletes,  són  absolutament  desconeguts  en 
aquesta  zona.  Estem  davant  un  entorn  urbà altament  hostil  al  vianant  i  al  ciclista.  La 
pregunta és: Havent passat mes i mig des de la promesa del regidor d’ampliar voreres per la 
COVID-19, què pensa fer l’Ajuntament al respecte?» (Josep Guitart) 

 
«Va passant el temps i continuem sense cap proposta ferma per ampliar les voreres de 
l’avinguda Madrid, especialment al tram comprès entre l’avinguda Carles III i la plaça del 
Centre. A la resta de la ciutat s’han fet de forma urgent actuacions tàctiques de baix cost per 
tal de garantir la mobilitat dels veïns i la distància de seguretat física. L’única actuació 
d’aquest Districte ha estat repintar les línies de la calçada de l’avinguda Madrid. Com és 
possible aquesta inacció per part del regidor, Sr. Riera? És ell i el seu grup socialista els que 
haurien de liderar aquesta iniciativa i fer alguna actuació urgent. 

 
»Quant al carril bici, tantes vegades demanat, voldria que m’expliquessin quins estudis han 
fet o si pensen negar-se a fer-lo argumentant, com fins ara han fet els grups del PSC i BC, 
que no hi ha pressupost. Com és que a la resta de districtes sí que hi ha calés per fer carrils 
bici i a les Corts no?» (Mikel BCN) 

 
El regidor destaca que, des que ha assumit el càrrec, aquest tema és trending topic de 
Twitter de la gent que s’ha referit a ell a les xarxes socials. Explica a la Sra. Ester i al Sr. 
Mikel, que l’han interpel·lat força a través d’aquest mitjà, que no els ha contestat pel simple 
fet  que  considera  Twitter  un  espai  que  es  presta  a  l’enfrontament  però  no  pas  a  la 
construcció de diàlegs i d’acords. Afirma que ha anat seguint i prenent nota de tot el que 
s’ha dit a Twitter des que és regidor, però que el lloc per construir consensos i pactes és 
més la institució que no pas aquesta plataforma. 

 
Manifesta  que  està  convençut  que  si  el  seu  predecessor  va  parlar  d’una  intervenció 
imminent a l’avinguda Madrid és perquè així estava previst. Afirma que, de fet, tant des del 
Districte de les Corts com des del Districte de Sants es va elaborar una proposta i es va fer 
arribar a Ecologia Urbana. Explica que ha parlat personalment amb l’arquitecte en cap de 
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  sap  que  aquesta  proposta  es  considera  positiva  i  es  vol 
executar. Assegura que Ecologia Urbana té previst fer-ho al llarg del desplegament de les 
diferents intervencions i que, per tant, el carril bici arribarà a l’avinguda Madrid. Assenyala 
que, mentrestant, amb la voluntat de liderar aquesta iniciativa i no deixar-la en via morta, els 
Serveis Tècnics del Districte de les Corts i del Districte de Sants estan preparant una petita 
actuació de contingència que permeti ampliar les voreres al tram de l’avinguda amb voreres 
més estretes ─entre Carles III i plaça del Centre─ aquest estiu. 

 
Conclou que faran una actuació de contingència aquest estiu, però que Ecologia Urbana té 
previst fer la intervenció de gran abast que mereix l’avinguda. 

 
La Sra. Albaladejo assenyala que la segona intervenció, presentada per la Sra. Ester, tracta 
de les motos aparcades a la vorera: 

 
«Sol·licito, un cop més, que es prenguin mesures efectives (multes i/o retirada de vehicle) 
amb les motos que estan aparcades a totes les voreres del barri, incomplint l’ordenança. 
També sol·licito que s’impulsi un canvi en l’ordenança per simplificar-la i prohibir totalment 
l’aparcament de motos en vorera. #CapMotoACapVorera.» 

 
El  regidor  afirma  que periòdicament  la  Guàrdia  Urbana fa  campanyes  d’intervenció  en 
relació amb les motos aparcades a la vorera. A més, informa que s’està en les fases finals 
d’execució del Pla d’aparcament de motos en calçada, que té com a objectiu baixar les 
motos de la vorera a la calçada. Explica que, si no recorda malament, hi havia com a molt 12 
fases i ara s’està entre la 8 i la 9. A més, manifesta que demanaran a la Unitat Territorial de 
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la Guàrdia Urbana que faci una campanya de sanció de motos als llocs on no estiguin ben 
aparcades. 

 
Pel que fa al canvi de l’ordenança, explica que en aquests moments les prioritats polítiques 
estan molt marcades per la COVID-19 i no està previst impulsar un projecte normatiu de 
modificació de l’ordenança de circulació, que requeriria un ampli procés de debat i diàleg en 
tots els àmbits (social, polític...). Afirma que el context actual d’emergència social, política i 
sanitària no és l’adequat per obrir un projecte normatiu d’aquesta envergadura. 

 
La Sra. Albaladejo dona la paraula a la Sra. Laura Coma perquè faci la tercera intervenció. 

 
La Sra. Laura Coma manifesta que, des de l’Associació de Veïns de Travessera de les 
Corts, prenen la paraula per donar veu a una realitat que té lloc al barri. Explica que, des de 
l’associació, donen suport a la Xarxa de Suport Mutu que ha sorgit de forma autogestionada 
des dels primers dies de confinament. 

 
Destaca que aquesta xarxa, com moltes arreu del país, ha sorgit de l’anonimat, l’altruisme i 
l’intercanvi per superar una emergència inesperada. Afirma que, no obstant això, ara mateix 
afronten una emergència clarament esperada: les conseqüències de la crisi s’estan fent 
evidents setmana rere setmana a la cua de la xarxa d’aliments, que creix exponencialment 
des dels primers dies de maig en què van iniciar la tasca de recapte i donació. Remarca que 
el divendres de fa dues setmanes van registrar un total de 189 unitats familiars, cosa que 
significa unes 400 persones en total. Explica que fins al moment han pogut anar funcionant 
gràcies a la col·laboració de l’Ateneu Popular de les Corts, que els ha cedit gratuïtament el 
seu magatzem, i gràcies sobretot als veïns que aporten setmanalment els aliments. 
Assenyala que en les properes setmanes el Mercat de les Corts i altres establiments també 
formaran part de la xarxa, i que també estan treballant amb els serveis socials. 

 
Afirma, però, que actualment és insostenible seguir funcionant amb aquests mitjans perquè 
l’Ateneu Popular ha reprès la seva activitat i vol continuar-ho fent de manera completa. 
Manifesta que creuen que cal que el Districte en sigui coneixedor i faciliti un espai i els 
mitjans que estiguin al seu abast per poder seguir desenvolupant aquesta tasca. Remarca 
que el districte té equipaments flamants i magnífics que estan clarament infrautilitzats i que 
s’haurien de posar a la disposició dels veïns, ja que han de reflectir la realitat del barri. 

 
Manifesta que han tingut contacte amb el Centre Cívic Tomasa Cuevas per tal que els 
cedeixi un espai, atès que saben que aquest és un dels centres cívics que disposa de local o 
mitjans per donar suport al tipus de xarxes com la xarxa amb la qual col·laboren. Afirma que 
estan a l’espera d’una resposta i que necessiten respostes urgents. 

 
Subratlla que no es tracta d’almoina ni que uns ajudin uns altres, com si hi hagués dos 
bàndols  o  es  fes  caritat,  sinó  que  aquesta  xarxa  significa  barri  en  majúscules,  teixir 
confiança, i conèixer-se, organitzar-se i aprendre els uns dels altres. Afirma que, alhora, 
s’enxarxen amb altres maneres d’ajudar de barri, com els grups d’habitatge i altres sistemes 
de cura. 

 
Explica que la setmana passada van fer una reunió d’urgència perquè ja no poden assumir 
la demanda creixent que hi ha, i que les mateixes persones demandants que fan cua són 
també voluntàries. Reitera que necessiten un local i que els agradaria poder comptar amb 
un espai al Centre Cívic Tomasa Cuevas o en un altre equipament. 

 
La Sra. Albaladejo llegeix la quarta intervenció, sobre la Colònia Castells i el carrer Gelabert, 
presentada pel Sr. Eduardo Martínez: 
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«Volem consultar com està el tema de la Colònia Castells en relació amb el carrer Gelabert. 
Teòricament l’any passat estàvem en espera de pressupost, que el Sr. Abella em va dir que 
ja tenien al gener. Al març havíem de rebre trucada i/o oferta per a l’expropiació de la nostra 
finca. Fa més de 15 anys que arrosseguem aquest tema. Sincerament, aquesta manera 
d’actuar de l’Ajuntament em sembla una vergonya. Pot algú dir-nos en quina situació es 
troba el tema?» 

 
Llegeix la cinquena intervenció, del Sr. Pedro Alonso, sobre el CAP Les Corts: 

 
«Como vecino y usuario de la sanidad pública en el CAP Les Corts, manifiesto la 
imposibilidad de poder pedir visitas o atenciones médicas (médico de familia, especialistas, 
enfermería). El trámite se realiza por teléfono exclusivamente y visitas, pruebas, etc., tienen 
que pasar por muchas dificultades para llegar a buen fin. Se han suspendido citas 
concertadas,  controles  y  seguimientos  de  crónicos,  y  de  momento  no  hay  forma  de 
conseguir hora para una nueva visita. 

 
»Siendo el Ayuntamiento parte del Consorcio Sanitario con la Generalitat, solicito en mi 
nombre y en el de muchos vecinos usuarios del CAP que se tomen las medidas para 
normalizar a la mayor brevedad su funcionamiento. Somos conscientes de las alteraciones 
provocadas por el virus, pero no es menos cierto que esta situación se arrastra de mucho 
tiempo  atrás cuando  la medicina  en  los centros  de  atención  primaria  tenía  déficits  de 
personal  que  no  fueron  atendidos  a  pesar  de  las  promesas  dadas  en  su  día  por  la 
Generalitat. 

 
»Espero que presten la atención que se merece un tema de importancia vital para la salud 
del distrito y, por extensión, de toda la ciudad, ya que la situación se repite en todos los CAP 
de Barcelona.» 

 
Llegeix la sisena intervenció, de l’Associació de Veïns de Pedralbes: 

 
«Desde la Asociación volvemos a plantear nuestra petición de implantación de Área Verde 
en Pedralbes, concretamente en las calles Sor Eulàlia d’Anzizu y Abadessa Olzet. Hace 
años que venimos pidiéndolo y nos consta que BSM lo autorizará si lo pide el Distrito. 

 
»Los motivos que justifican nuestra petición son: la pacificación del tráfico y la reducción de 
vehículos en la zona, con la consiguiente reducción de la contaminación; motivos de 
seguridad: estos espacios los utilizan vehículos de delincuentes para vigilar los movimientos 
de los vecinos y cometer robos; la utilización de esta zona como park & ride por vehículos 
ajenos al barrio que dejan aparcados sus coches durante muchos días; aparcamiento de 
larga duración de los vehículos sin etiqueta medioambiental, dada su proximidad a las 
rondas; y el “efecto frontera” por la proximidad de zonas de aparcamiento de pago.» 

 
Llegeix la setena intervenció, de la Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica: 

 
«Pregunta en nom de la Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica: 

 
»Els científics i totes les administracions (incloent-hi l’alcaldessa Colau) demanen que 
s’augmenti l’espai verd a la ciutat de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona, que hauria de 
donar exemple, no ho fa, i volem denunciar que l’Ajuntament de Barcelona no substitueix els 
arbres morts dels escocells de les voreres i dels jardins des de fa cinc anys. Això provoca 
una disminució d’espai verd i un perill per als vianants de caigudes. I en alguns casos 
l’Ajuntament o els propietaris tapen amb panots els escocells perquè no caigui ningú, però 
després l’Ajuntament no planta els arbres.» 
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Indica que la Coordinadora ha adjuntat algunes fotografies que demana que es visualitzin, 
però que no tenen manera de fer-ho. 

 
El regidor manifesta, en relació amb la intervenció de la Sra. Laura Coma en nom de 
l’Associació de Veïns de la Travessera de les Corts, que quan el barri es mou, és que el 
barri és viu, i que és positiu i d’agrair l’altruisme, la voluntat i el compromís vers la ciutat que 
mostren aquest tipus d’iniciatives. Subratlla, però, que el repte que se’ls planteja no és 
només una qüestió d’espai i hi ha algunes qüestions que segurament s’han de llimar, tal com 
li van plantejar el referent de l’Institut Municipal de Serveis Socials i els directors de centre 
en la reunió que va mantenir amb ells. Manifesta que, de la mateixa manera que l’Associació 
exigeix a la institució confiança en la iniciativa ciutadana, ell els demana confiança en la 
institució i en el servei públic que es presta des de serveis socials. Assenyala que, igual com 
la Sra. Canals s’ha volgut allunyar dels models basats en la caritat i l’almoina en la seva 
exposició, el model de serveis socials es fonamenta també en l’empoderament de les 
persones més desfavorides i en la creació d’autonomia i oportunitats. Afirma que, en aquest 
sentit, en els serveis socials es trobarà un aliat per construir el model de sistema d’ajuda 
mútua que es pugui crear. 

 
Explica  que  no  es  tracta  només  d’una  qüestió  d’espai  per  emmagatzemar  material  o 
aliments perquè cal garantir la seguretat alimentària. Remarca que l’Ajuntament, com a 
poder públic, té uns compromisos vers la ciutadania i ha de complir unes garanties si 
s’implica en un projecte com aquest. Afirma que, per tant, cal fer algunes reunions de treball 
i estudiar quin és el model òptim que necessiten els col·lectius més vulnerables de les Corts 
per fer front a la situació d’emergència econòmica i sanitària que es viu actualment. En 
aquest sentit, encoratja l’associació a parlar amb la consellera tècnica i fer les reunions que 
calguin per treballar-ho. 

 
Respecte a la intervenció del Sr. Eduardo Martínez sobre la Colònia Castells, explica que no 
hi ha cap novetat des de l’última vegada que es va donar informació sobre aquest tema, que 
va ser el 22 de febrer de 2020, tal com ja se’n va informar el mateix Sr. Martínez. Assenyala 
que cal tenir en compte el parèntesi que ha suposat la pandèmia de la COVID-19 en tots els 
processos administratius. D’altra banda, recorda que en el seu moment es va informar que 
es preveia una inversió de 22,5 milions en el desenvolupament de la nova fase de la Colònia 
Castells i que tots aquests expedients s’estan executant i incoant des de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme. 

 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Pedro Alonso, manifesta que li consta que ahir hi va haver 
una reunió del Consell de Salut i que es va tractar la qüestió plantejada. Explica que el 
director del CAP Les Corts està al corrent de les dificultats en l’atenció telefònica i s’hi està 
posant solució. Afirma que, de fet, els va informar que el 90% de les trucades eren ateses. 
Assenyala que és veritat que en el procés de la pandèmia i la nova normalitat molts serveis 
han canviat i hi ha hagut algunes disfuncions. Afirma, però, que en Consell de Salut el 
director del CAP els va dir que això ja estava en vies de solució i que, per tant, donen aquest 
tema per tancat. 

 
Respecte a la intervenció de l’Associació de Veïns de Pedralbes sobre la implantació de 
l’Àrea Verda, manifesta que està previst que la totalitat de les zones d’aparcament de tota la 
ciutat siguin d’aparcament regulat al final de mandat. Afirma que això significa una feina 
diària «de formigueta» que ha de portar a aquesta nova situació des d’ara fins al 2023. 
Explica que cada canvi d’aquest tipus implica una certa microcirurgia urbana, ja que pot tenir 
afectacions en un comerç, un veí o un aparcament regulat per a persones amb discapacitat, 
i  que cada intervenció requereix un estudi per part del tècnic de mobilitat i de Guàrdia 
Urbana. 
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Pel que fa a la intervenció de la Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica, afirma que és 
veritat que a les fotografies que s’han adjuntat hi ha alguns escocells sense arbre. Explica 
que la pandèmia de la COVID-19 ha afectat tant els ciutadans i ciutadanes com els serveis 
municipals, en aquest cas el personal de Parcs i Jardins, i que per això falten alguns 
escocells i alguns parcs tenen un aspecte una mica més selvàtic. Recorda que, de fet, 
l’obertura de parcs es va retardar uns dies per poder fer unes primeres intervencions de 
condicionament mínim. Explica que es van fer les intervencions més urgents i que algunes 
replantacions d’arbrat s’han ajornat fins a la propera campanya perquè ara no és època de 
plantar. 

 
La Sra. Albaladejo llegeix la vuitena intervenció, sobre el carrer d’Emèrita Augusta, 
presentada per la Sra. M. Carmen Altés: 

 
«Els escric com a veïna del carrer Emèrita Augusta amb motiu de la reunió que han de tenir 
properament sobre temes de barri. Tot i que agraeixo moltíssim el fet de tenir un parc just 
davant de casa, el disseny dels Jardins Goday i Casals porta força maldecaps. Per si no 
coneixen el lloc els envio una foto. 

 
»Com poden veure, l’entrada forma un disseny corn un triangle. No és fàcil d’explicar. La 
paret no segueix tota la vorera i forma un gran espai “multiusos”. Això fa que en aquest 
espai tinguin lloc tota mena d’activitats, hivern i estiu, de dia i fins a altes hores de la nit. 
Grups de nens i d’adults que juguen a futbol, amb cops a la porta metàl·lica d’entrada o als 
murs. També serveix amb molta freqüència d’urinari, sobretot durant els dies de partit de 
futbol. En època de revetlles és el punt clau per fer petar verdaders trons. També hi ha grups 
que salten dins, de nit i un cop tancades les portes. Soroll, música, baralles... 

 
»D’entrada, les portes i les reixes són prou baixes perquè hi puguin pujar fins i tot criatures. 
Em venen al cap les altres barres que envolten tot el parc de la Maternitat i l’institut, altes, 
inclinades i segures. Impossible entrar, segur al 100%. 

 
»Imagino que no estan els pressupostos per fer reformes, però demano als arquitectes 
municipals que rumiïn bé els dissenys. Recordo que no feia massa temps que s’havia 
inaugurat i ja hi van haver de fer reformes per alguna cosa que no estava ben feta. 

 
»Per cert, oblidava comentar que, en cas de reforma, alineant el parc amb la vorera, el parc 
guanyaria molt d’espai útil per als seus destinataris.» 

 
Indica que s’hi adjunten dues fotografies. 

 
Llegeix la novena intervenció, de la Plataforma Les Corts i la Plataforma Infantil i Juvenil de 
les Corts: 

 
«La Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts tenim diverses preguntes: 

 
»Els i les joves volem ser part dels processos participatius espais i ens preocupa que, atesa 
la inestabilitat de la situació, es reformulin els processos sense tenir en compte les nostres 
inquietuds. Tot i saber que es una qüestió més d’àmbit de Barcelona, volem conèixer la 
situació del PIM i el PAD. 

 
»La gestió del Districte en l’organització de la revetlla de Sant Joan i la falta de resposta per 
part del Districte després de preguntar fins a quatre vegades per la possible celebració del 
Foc i Rock, ens preocupa de cara a la Festa Major de les Corts. Tot i que sabem que vivíem 
una situació on sorgeixen imprevistos, volem saber quines mesures es prendran per millorar 
l’organització i la comunicació entre Districte i comissions de festes. 
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»De la mateixa manera que en altres àmbits s’han trobat fórmules per poder adaptar la 
realitat, volem que poseu a la disposició de les entitats juvenils maneres per poder dur a 
terme les seves tasques i activitats en el grau que sigui possible. 

 
»Volem proposar que el Districte creï una aplicació per al control d’aforaments i prevenció de 
riscos en actes al districte de cultura popular, festa major, etc., extrapolable a tots tipus 
d’esdeveniments. 

 
»Pel que fa a la reformulació de les subvencions a les entitats, Plataforma no ha pogut fer-la 
atesa la falta de resposta per part del Districte en la qüestió del Foc i Rock. Degut a això i a 
la situació general, quin marge d’actuació tenim? 

 
»La Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts, juntament amb el CJB, teníem una reunió 
anual amb el regidor de les Corts. L’últim cop que ens vam reunir va ser el novembre de 
2018 amb l’anterior regidor. Degut a les circumstàncies del moment, no ens hem pogut 
trobar i per això demanem una reunió la tardor que ve.» 

 
Llegeix la desena intervenció, sobre Can Capellanets, presentada per la Sra. Marta Ollich: 

 
«D’acord  amb  els  criteris  establerts  per  l’Ajuntament  de  Barcelona,  i  en  nom  de  la 
Plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts, desitgem formular les següents peticions al 
regidor del Districte: 

 
»Situació actual de l’ocupació que s’ha produït a l’edifici de Can Capellanets i explicació de 
les actuacions portades a terme pel Districte i per la Guàrdia Urbana al respecte. Els veïns 
van fer diverses denúncies a la Guàrdia Urbana durant la nit i la matinada de la revetlla de 
Sant Joan referent a obres efectuades a l’edifici catalogat en hores il·legals i sense elements 
de protecció obligatoris que la Guàrdia Urbana no va atendre. Demanem explicacions. 

 
»Requerim que el Districte ens informi de la situació actual de la tramitació del projecte de 
geriàtric a Can Capellanets promogut per l’Arquebisbat de Barcelona i la promotora privada 
L’Onada,  i dels mecanismes de participació  en el projecte per part dels veïns que va 
prometre l’anterior regidor, el Sr. Xavier Marcé.» 

 
Dona pas a l’onzena intervenció, presentada per la Sra. Anna Ramon. 

 
La Sra. Anna Ramon expressa la seva satisfacció pel fet de conèixer el nou regidor. 

 
Afirma que està totalment d’acord amb la intervenció que s’ha fet sobre els Jardins de Josep 
Goday, al carrer Emèrita Augusta. Assenyala que en el seu moment les tanques eren encara 
més baixes i es van fer més altes en l’època de l’alcalde Hereu. Explica que un altre 
problema greu de la zona són els diversos robatoris que han patit els veïns. D’altra banda, 
afirma que han caigut molts arbres. 

 
Destaca que els Jardins de la Maternitat han estat sempre un pulmó verd molt necessari per 
a les Corts. Explica que quan els seus fills eren petits posava una manta a terra i els nens 
podien estar-s’hi i jugar, però que ara això no es pot fer perquè els gossos van deslligats per 
tot arreu. Remarca que no diu que a la Maternitat no hi puguin entrar els gossos, però que 
han d’anar lligats. Afirma que no és normal que els gossos siguin més importants que les 
criatures i que, a més, els amos dels gossos no facin cas ni als vigilants dels jardins. 

 
D’altra banda, explica que als Jardins de Bacardí es va fer un pipicà de 700 m², però que els 
gossos no ocupen només aquest espai sinó la totalitat dels jardins. Assenyala que no té res 
en contra dels gossos, però que la canalla, que disposa d’un espai molt petit, també té dret a 
jugar i tothom ha de poder gaudir dels jardins. 
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Finalment, manifesta que espera que el jardí que hi ha al carrer Benavent desaparegui algun 
dia i s’hi pugui fer una residència de gent gran. Indica que després parlarà d’aquest tema. 

 
La Sra. Albaladejo  explica que resumirà  la dotzena intervenció, sobre el carrer Breda, 
perquè és molt llarga: 

 
«Petición urgente de intervención ante la ausencia de una actuación eficaz de autoridades y 
servicios públicos ante un problema que ha pasado a ser un problema sanitario de 
convivencia ciudadana y de seguridad en la calle Breda. 

 
»El motivo: la presencia detectada desde el 5 de marzo de 2020 hasta la fecha de un joven 
que vive en la calle Breda ocupando la zona contigua a la rampa del aparcamiento de la 
finca   número   11-13.   Muestra   la   posibilidad   de   tener   algún   trastorno.   Tiene   un 
comportamiento incívico que suele molestar a los vecinos. El ritual que hace es recorrer toda 
la calle de punta a punta hablando, gesticulando, chillando, dando la vuelta a algunos 
coches aparcados, cruzando la calle erráticamente. 

 
»Agradezco que lean mi petición, a la que hubiera querido unir la lista con firmas de las 
muchas personas de la calle Breda que acogen involuntariamente en su portal al joven y a 
los vecinos de toda la calle que sufren su conducta incívica, exhibicionista y antihigiénica. 

 
»Me consta que este caso es conocido desde hace tiempo por los agentes de seguridad y 
los servicios sociales.» 

 
El regidor manifesta, en relació amb el jardí del carrer Emèrita Augusta, que hi ha tres coses 
que cal tenir en compte: els usos, els mals usos i la reforma. Explica que, a l’hora de 
dissenyar un espai públic, sempre es fa una aposta per la mixtura d’usos. Afirma que, per 
tant, el fet que hi pugui haver gent gran llegint el diari al matí i nens i nenes jugant a la tarda, 
després  de  sortir  de  l’escola,  no  és  una  cosa  condemnable  des  del  punt  de  vista 
institucional. Subratlla que, per contra, l’Ajuntament de Barcelona aposta perquè els espais 
siguin compartits i de tots. Remarca que una altra cosa és que algú utilitzi l’espai per orinar, 
que és un comportament que la normativa sanciona clarament. Afirma que, per tant, 
traslladarà aquest fet a l’intendent perquè vigili de manera més intensiva aquest espai. 

 
D’altra banda, indica que una reforma del parc implica un procés llarg, no només de 
plantejament de la reforma, sinó també de debat ciutadà sobre els diferents usos d’aquest 
espai. Explica que ara mateix no està previst reformar aquest jardí, però que si cal fer-hi 
alguna petita intervenció, com ara fer la tanca una mica més alta, es pot estudiar i plantejar a 
les brigades de manteniment, sempre que això afavoreixi la mixtura d’usos que tots volen. 

 
Pel que fa a la petició de la Plataforma Les Corts i la Plataforma Infantil i Juvenil de les 
Corts, assenyala que el programa de la festa major ja està pràcticament tancat. Explica que 
desconeix què ha passat amb el Foc i Rock, però que suposa que la Plataforma Infantil i 
Juvenil de les Corts deu participar en la Comissió de Festes i deu tenir interlocució amb els 
tècnics, amb els quals pot abordar aquest tema. Insta els joves de la plataforma a demanar 
de seguida una reunió amb el tècnic de Joventut del Districte per veure si es pot trobar una 
solució al problema que plantegen. 

 
D’altra banda, afirma que és cert que hi ha una reunió pendent. Explica que li consta que hi 
va haver diferents ofertes de reunió amb el regidor anterior que al final no van anar bé a 
l’entitat, i que està d’acord a celebrar la reunió amb els referents del Consell de la Joventut 
de Barcelona la propera tardor. 
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Respecte a la petició de la Sra. Marta Ollich sobre Can Capellanets, manifesta que no hi ha 
gaires novetats respecte a les últimes informacions. Pel que fa a l’ocupació del jardí de la 
residència de Can Capellanets, afirma que les patrulles de la Guàrdia Urbana ja van fer una 
actuació  i  aixecar  diligències  judicials.  Explica  que  se’ls  ha  informat  que  els  ocupants 
il·legals ja no hi són i que ara la propietat ha posat un servei de vigilància les 24 hores. 

 
En relació amb les trucades que es van produir, informa que n’hi va haver tres: a les 20.56 h 
del 23 de juny per l’ocupació il·legal de l’edifici; a les 7.10 h del 24 de juny per molèsties 
d’obres, i a les 7.16 del mateix dia 24 per l’ocupació il·legal de l’edifici. Afegeix que el cos de 
Mossos d’Esquadra es va fer càrrec de les tres trucades. 

 
Pel que fa al tràmit urbanístic, indica que, efectivament, el 31 de gener del 2020 es va 
aprovar la modificació del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la concreció de la 
titularitat, tipus i ordenació de l’equipament del carrer del Remei. Pel que fa a això, recorda 
que tots els processos urbanístics tenen diferents etapes i obren la possibilitat de diàleg, 
debat ciutadà i, fins i tot, presentació i discussió d’al·legacions. En aquest sentit, manifesta 
que es ratifica en la porta al diàleg que va obrir el seu predecessor, el Sr. Xavier Marcé. 

 
D’altra  banda,  explica  que  en  aquest  moment  no  els  consta  que  s’hagi  sol·licitat  a 
Urbanisme la llicència d’obres majors, i que entén que en el procés de tràmit de la llicència 
els veïns tindran l’oportunitat de ser no només escoltats sinó també contestats. A més, 
assenyala que s’ha incoat un expedient sancionador per la manca de manteniment de 
l’edifici, que recorda que és un edifici catalogat patrimonialment. 

 
Agraeix a la Sra. Anna Ramon el seu compromís amb la cura dels jardins del districte. Li diu 
que segurament sap molt més dels jardins de les Corts que ell mateix i que es donarà per 
satisfet si acaba el mandat sabent-ne igual que ella. Explica que, des del punt de vista 
conceptual, a ell tampoc li agrada veure àrees infantils tan petites, amb els nens tancats, 
mentre que els gossos van deslligats per tot arreu. Afirma que a la ciutat ideal on tothom 
visqués en plena convivència i harmonia no faria falta posar una tanca al sorral dels infants 
perquè ningú s’hi hauria d’acostar, però que la realitat material de la ciutat fa que a vegades 
calgui prendre decisions urbanístiques de disseny de l’espai que no acaben de convèncer ni 
ser èticament correctes, ja que l’infant és el bé més preuat de la ciutat. 

 
Assenyala que tot just fa un mes que és regidor del Districte i encara no ha tingut temps 
d’entrar en el tema de les àrees de gossos. Afirma, però, que aquestes àrees hi són per fer- 
les servir i perquè siguin l’espai on els gossos juguin i corrin. Recorda que l’ordenança 
d’animals de companyia preveu que tots els gossos han d’anar lligats excepte a les àrees de 
gossos, però que hi va haver una moratòria sobre l’aplicació d’aquest articulat. Explica que 
no sap si aquesta moratòria encara és vigent i que, per tant, no pot dir amb certesa si la 
Guàrdia Urbana ja pot sancionar els amos de gossos que no portin l’animal lligat, però que, 
en qualsevol cas, en un futur no gaire llunyà podrà fer-ho. 

 
La Sra. Anna Ramon explica que va lluitar perquè es fes el pipicà de Bacardí i que el que 
demana és que es respectin els jardins, actualment deteriorats pels orins dels gossos. 
Afirma que cal conscienciar-se que cada cosa ha d’anar al seu lloc. 

 
El regidor assenyala que el concepte no és que cada cosa ha d’anar al seu lloc, sinó que tot 
ha de ser de tots i cal crear el marc de convivència que ho permeti. Explica que una altra 
cosa és el «mentrestant», o com gestionar aquest canvi cultural que permeti que tothom 
visqui  en  convivència,  i  que  un  dels  components  d’aquesta  transició  és  l’ordenança 
d’animals de companyia. Manifesta que, de tota manera, estudiaran si es pot fer una 
campanya sobre gossos en aquest jardí. 



11 

 

 

 
Finalment, pel que fa a la petició del veí del carrer Breda, explica que traslladaran el cas a la 
Secretaria de Prevenció perquè s’obri un expedient i es determini quina és la millor forma 
d’actuació: si cal actuar des de la Guàrdia Urbana, amb els educadors de carrer, o avisar el 
servei centralitzat de gestió de conflictes a la via pública. Indica que aquest cas requereix 
una actuació i una solució ad hoc. 

 
La Sra. Albaladejo llegeix la tretzena intervenció, sobre la manca de sensibilitat per invertir 
en transport públic per a la gent gran i presentada per la Coordinadora de Veïns de Mejía 
Lequerica. 

 
«Estem d’acord en totes les activitats i inversions per millorar i ampliar els carrils bici i el 
transport sostenible, però veiem una manca de sensibilitat per invertir en transport públic per 
a la gent gran i dependent, ja que no es restauren les línies d’autobusos de barri que 
l’Ajuntament va modificar sense consens amb l’objectiu d’abaixar costos. Les voreres estan 
plenes de motos, patinets, bicis, tendals, aparadors i ara cotxes elèctrics, que l’Ajuntament 
ha donat ordre de no multar.» 

 
»Entenem que la prioritat de les inversions sempre hauria de ser primer per a la gent gran i 
dependent. Demanem que es reverteixin al més aviat possible els canvis de circulació de 
busos a la situació original i que les voreres siguin per als vianants i permetin que els veïns, 
els nens i les persones dependents puguin caminar sense obstacles i sense perills i amb 
l’amplitud per poder mantenir la distància de protecció per la COVID-19.» 

 
Indica que s’hi adjunta una foto. 

 
A continuació llegeix la catorzena intervenció, sobre el Festival de Pedralbes, del Sr. Albert 
M. 

 
«Festival  de  Pedralbes:  observem  destrosses  i  un  deteriorament  significatiu  del  medi 
ambient i del patrimoni dels Jardins de Pedralbes degut al festival, per les obres, muntatge i 
massificació del parc durant el festival. Destrosses i irregularitats que aquest any hem 
fotografiat  i  documentat  en  col·laboració  amb  les  diverses  associacions  de  veïns. 
Denunciem el tancament i privació any rere any del parc cap al ciutadà en favor d’una 
promotora   privada   (a   la   qual   se   li   ha   cedit   sense   concurs,   gratuïtament   sense 
contraprestació, i que ha incomplert l’acord de cessió) durant les hores d’estiu, quan més ús 
ciutadà se’n fa. 

 
»Demanem que es protegeixin els espais verds, la biodiversitat, i que el Pla Clima i la lluita 
de la ciutat en contra de l’emergència climàtica sigui una realitat també als Jardins de 
Pedralbes. Demanem que no es faci més aquest festival en el parc, que es traslladi a un 
espai més adequat i que s’organitzi amb un procés més transparent.» 

 
Tot seguit dona pas a l’última intervenció, que tracta del mateix tema. 

 
El Sr. Lluís Tarafa manifesta que nombrosos veïns de la Zona Universitària i de Pedralbes 
estan molt preocupats per les destrosses que es produeixen al parc dels Jardins de 
Pedralbes a causa del festival. Explica que aquest any han vist el muntatge i les obres de 
més de 20 carpes a la part baixa del parc, on normalment n’hi havia unes vuit o deu, i una 
desena d’estructures i carpes en zones boscoses i d’alta densitat on hi ha plantes i espècies 
singulars i arbres catalogats, molts d’ells centenaris, on s’han detectat destrosses, 
deterioraments i impactes de camió en diversos punts. Afirma que també han observat el 
pas continuat  de camions pesants,  de grues i, fins i tot,  de vehicles  privats  durant  el 
muntatge, quan al parc no és permès el pas de bicicletes per la seva categoria 
historicoartística. Manifesta que, així mateix, han vist el dipòsit de material a tot arreu, 
incloent-hi zones de vegetació amb plantes i espècies singulars, i cases d’obra, lavabos i 
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estructures en ple bosc, a llocs on hi ha caixes niu d’ocells, cedres, pins i una flora singular, 
quan aquestes estructures es podrien haver instal·lat a la grava o al costat del carrer. 

 
Explica que, any rere any, el parc s’ha anat massificant cada cop més i això ha creat un 
impacte. Remarca que l’any passat el festival va acollir 71.000 espectadors, xifra que 
multiplica per cinc el total d’espectadors del mateix any del festival Música als Parcs als 34 
parcs on es va celebrar. Manifesta que consideren que aquests concerts sí que són 
respectuosos, raonables i sinèrgics amb el medi ambient dels parcs, a diferència del Festival 
de Pedralbes. 

 
Afirma que cal trobar un equilibri entre turisme i ús ciutadà, i que un exemple d’això és el 
parc Güell, on es regula la zona monumental amb un aforament màxim de 400 persones, 
quan és una superfície molt més gran que els Jardins de Pedralbes. 

 
Explica que creuen que el Festival de Pedralbes massifica els jardins i en limita l’ús ciutadà, i 
que es deixa que el promotor hi faci el que vulgui. En aquest sentit, assenyala que, tot i que 
s’ha escoltat les associacions, s’ha tingut molt més en compte el criteri del promotor que el 
criteri ciutadà. A més, manifesta que també han vist que el promotor fa ús de llocs tancats al 
públic per fer sopars o zones VIP, entre d’altres. Així mateix, explica que s’han assabentat 
que els locals que hi ha a l’entrada per la Diagonal són per a ús privat del promotor durant 
tot l’any, quan són uns locals que l’Associació de Veïns de Zona Universitària reclama per a 
ús ciutadà. 

 
Conclou que demanen que no se celebrin aquest tipus d’esdeveniments massius al parc i 
que, en cas que es faci un festival al parc, sigui un festival raonable i respectuós amb el 
medi ambient, alineat amb el Pla Clima de l’Ajuntament i amb un procés clar i transparent. 

 
El regidor assenyala, en relació amb la intervenció de la Coordinadora de Veïns de Mejía 
Lequerica, que és responsabilitat de tots evitar les fake news. Afirma que l’Ajuntament, tot i 
les equivocacions que pugui cometre, té sempre la voluntat de donar la informació de la 
manera més transparent possible, i demana als líders veïnals i les persones que fan de 
portaveus d’entitats que procurin fer el mateix. Explica que diu això per afirmacions com la 
que s’ha fet que «l’Ajuntament ha donat ordre de no multar». Assegura que la Guàrdia 
Urbana quan detecta un vehicle en un lloc on no es pot aparcar sanciona, com no podria ser 
d’una altra manera. Manifesta que li sap greu, com a representant de la institució, que es 
diguin coses com aquesta perquè l’Ajuntament no funciona així. Afirma que val la pena 
exposar totes les queixes que correspongui, però amb una mica de sentit crític. 

 
Explica que al setembre faran una reunió amb l’Àrea de Mobilitat per abordar la qüestió dels 
busos, ja que li consta que hi ha tres o quatre línies que requereixen alguns ajustos. 
Assenyala que els agents implicats en aquesta qüestió, a banda dels veïns, són el Districte, 
l’Àrea de Mobilitat i l’operador, TMB. 

 
Pel que fa al Festival de Pedralbes, indica que respondrà conjuntament les dues 
intervencions que s’han fet sobre aquest tema. Afirma que al programador del festival no se 
li ha deixat fer el que volia, tal com s’ha dit, i que així ho expressa la llicència d’activitat que 
se li ha atorgat. A més, aclareix que la titularitat dels jardins és de la Generalitat de 
Catalunya, que és qui fa la cessió de l’espai, mentre que l’Ajuntament atorga la llicència 
d’activitat de la programació del festival. 

 
Manifesta que comparteix el criteri que no es facin espectacles massius als Jardins de 
Pedralbes, atès que per a aquest tipus d’esdeveniments ja hi ha el Camp Nou, el Sot del 
Migdia o l’Estadi Olímpic, entre altres equipaments, però que aquest no és el plantejament 
del Festival de Pedralbes, que és de més petit format i té una llicència condicionada. En 
relació amb això, explica que la llicència està condicionada a uns aforaments, unes activitats 
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perimetrals, unes rutes, unes vies d’evacuació i altres requisits tècnics. A més, indica que 
comprovaran si la realitat material del festival s’adequa a la llicència a través del servei 
d’inspecció municipal que es dedica a fer aquest tipus de comprovacions. Afirma que, en cas 
que hi hagués algun desajust, es faria una ordre d’adequació a la llicència. 

 
Explica que també comparteix que no s’ha de malmetre la vegetació dels jardins i que 
espera que això no passi. 

 
La Sra. Rosa Maria Canals afirma que això ja està passant i que pot ensenyar fotos que ho 
demostren. 

 
El regidor explica que, en cas que sigui així, es faran les ordres de reposició que 
corresponguin. 

 
La Sra. Canals replica que un cedre de cent anys no es pot reposar. 

 
El regidor assenyala que des de Parcs i Jardins també s’han fet fotografies i que, en tot cas, 
un cop acabada la sessió, es poden intercanviar les fotografies que han fet uns i altres. 

 
El president demana que no s’interrompi més la intervenció del regidor. 

 
El regidor assegura que, si el parc queda malmès, es faran els requeriments administratius 
oportuns i, si escau, s’incoaran els expedients de disciplina que siguin pertinents. D’altra 
banda, recorda que tots els governs tenen el deure de posar en una balança els diferents 
punts de vista. 

 
Assenyala que el Sr. Lluís Tarafa ha parlat del risc de massificació aportant les xifres de 
l’any passat, quan aquest estiu el risc de massificació és molt menor, atesa la situació de 
pandèmia i de nova normalitat que obliga a mantenir distàncies de seguretat. Afirma que, 
per tant, és obvi que enguany el festival serà notablement diferent del de l’any passat. 

 
Explica que l’Ajuntament valora el Festival de Pedralbes com un esdeveniment extraordinari 
en el marc de la COVID-19, atès el compromís, no només de l’Ajuntament sinó també de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Estat espanyol, de començar a treballar per la recuperació 
econòmica en l’àmbit de la cultura. Assenyala que, quan es pensa en la cultura, hi ha la 
tendència a pensar en l’artista o la gran estrella, però que també s’hauria de tenir en compte 
el tècnic de so, el tècnic d’il·luminació, l’instal·lador i els altres treballadors i treballadores del 
sector, la majoria autònoms, que des del 13 de març no tenen ingressos. 

 
El president indica que, si algú vol intervenir, ha de demanar la paraula després de la 
intervenció del regidor. 

 
El regidor manifesta que ja dona per contestat aquest bloc d’intervencions, però que no té 
inconvenient que s’obri un altre torn de paraula si el president ho considera oportú. 

 
El Sr. Josep Maria Guillumet afirma que, a banda que el festival ho esclafa tot, s’estan 
abandonant els edificis del recinte, i demana que es faci un pla especial d’usos del parc i 
una restauració dels seus elements. 

 
La Sra. Rosa Maria Canals opina que el parc està molt deixat i cada any pateix impactes 
ambientals molt forts en els arbres i la vegetació en general, i que no es pot seguir 
destrossant un dels parcs històrics més importants de la ciutat. 
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Explica que és cert que s’ha de tenir en compte l’economia i la recuperació del sector 
cultural, però que les persones que treballen per al festival ni estan molt ben pagades ni 
prou ben considerades. En aquest sentit, remarca que hi ha moltes maneres de fer cultura. 

 
Manifesta que és veritat que al parc no es fan concerts com els que es poden fer al Palau 
Sant Jordi o a l’Estadi de Montjuïc, però que, tenint en compte les característiques del parc, 
sí que hi ha una massificació de l’espai. Assenyala que l’assistència de 1.400 persones 
durant 48 dies representa 62.000 persones que aniran al festival, que és la mateixa quantitat 
que l’any passat en 28 dies. Opina que, per tant, l’impacte serà el mateix. 

 
Afirma que aquest any ja no s’hi pot fer res, però demana que hi hagi un replantejament de 
cara al futur. Insta a treballar amb la Generalitat, la ciutadania i les associacions per fer 
activitats que respectin el parc i els veïns, i a elaborar un pla especial, tal com ha apuntat el 
Sr. Guillumet. Demana que els veïns i els ciutadans puguin gaudir d’aquest parc i que es 
recuperin tots els espais que estan tancats i deteriorats i se’ls donin nous usos per a la 
ciutadania. 

 
La gerent del Districte precisa que, com en qualsevol altra llicència, el privat que organitza el 
festival ha d’abonar a l’Ajuntament unes taxes i l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres. 

 
El Sr. Josep Maria Guillumet replica que la clàusula quarta del conveni diu que l’ús d’aquest 
espai serà gratuït, tot i que ja suposa que es deu pagar alguna taxa. 

 
El regidor precisa que cal distingir entre l’ocupació de la via pública per a usos comercials i 
la promoció cultural. A més, reitera que la titularitat d’aquest espai és de la Generalitat de 
Catalunya i que el que fa l’Ajuntament és atorgar la llicència d’activitat. 

 
Manifesta que està d’acord amb la Sra. Canals pel que fa a treballar de cara al futur. En 
aquest sentit, es mostra favorable a obrir un diàleg, però també amb la Generalitat, ja que 
tots hi tenen bastant a dir. 

 
Reitera que recolliran les fotografies que els veïns els vulguin donar, però que ells també 
n’han fet, i que no dubtaran a obrir un expedient de reposició o de disciplina si hi ha motius 
per fer-ho. 

 
El president agraeix la tasca dels tècnics de so i la resta de tècnics municipals que han fet 
possible la sessió i de la Guàrdia Urbana, així com l’assistència de tots els presents. 

 
La Sra. Anna Ramon explica que també havia demanat intervenir sobre el tema de les 
residències i que volia fer un prec. 

 
Mostra la foto d’una dona de 81 anys que diu que és la seva tieta i que ha estat violada 
reiteradament en una residència. 

 
El president li demana que no ensenyi la foto. 

 
La Sra. Ramon manifesta que va enviar vídeos a tots els partits polítics sobre el 
maltractament que ha patit la seva tieta, que és una persona amb un cent per cent de 
demència senil. Explica que ho van descobrir perquè la seva cosina va posa una càmera a 
l’habitació, i que es pregunta quantes persones més poden haver estat violades a les 
residències. A més, opina que és incomprensible que, després de tot el que ha passat, 
l’empresa Eulen continuï gestionant la residència Mossèn Vidal i Aunós, que és on han 
succeït els fets. 
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D’altra  banda,  afirma  que  és  una  vergonya  que  no  tiri  endavant  la  construcció  de  la 
residència de gent gran del carrer Benavent que fa més de vint anys que els veïns reclamen 
perquè la Generalitat, que és qui té la competència en aquesta matèria, diu que no té diners 
per fer-la. 

 
El regidor manifesta que el cas que denuncia la Sra. Ramon escapa al debat públic que 
puguin tenir en el Consell del Districte, ja que es tracta d’una violència sexual que està 
tipificada al codi penal. Remarca que hi ha el procediment pertinent per donar una resposta 
penal a aquest tipus d’actuacions i que la ciutat té un protocol amb l’Hospital Clínic per 
atendre les víctimes de violència sexual. En conseqüència, encoratja la Sra. Ramon a 
presentar les denúncies que corresponguin als Mossos d’Esquadra per tal que s’obrin les 
diligències oportunes per investigar els fets. 

 
La Sra. Ramon indica que ja ho van fer. Explica que es va fer un judici i que de moment els 
responsables són al carrer. 

 
Finalment,  el  president  agraeix  totes  les  intervencions,  s’acomiada  de  les  persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 19.38 hores, aixeca la 
sessió, la qual cosa certifico. 

 
 
 
 

Vist i plau 
El president La secretària 

 
 
 
 
 

Francisco Sierra López Meritxell Cusí Pérez 


