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ACTA NÚM. 1/2022 
 

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 febrer 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 R. Riera Alemany, regidor del Districte 
de les Corts, i assistits per la secretària que subscriu, la senyora Meritxell Cusí i Pérez. 
 
El president del Districte, Francisco Sierra López, dona la benvinguda a tots els assistents a 
l’Audiència Pública de les Corts. A continuació llegeix les advertències: 
 
«Atesa la situació de mesures que estableix la normativa sanitària vigent, se celebrarà amb 
la utilització obligatòria de mascareta. Només se la poden treure per parlar.» 
 
«Les intervencions de les entitats i de la ciutadania han estat rebudes a través de la 
plataforma decidim o mitjançant el correu electrònic que es va facilitar en la convocatòria: 
audiencialescorts@bcn.cat. Les peticions seran presentades pel mateix ciutadà i serà el 
regidor o el president qui indiqui al ciutadà que pot presentar la seva intervenció.» 
 
«S’entén que les persones assistents que se situïn en la zona de gravació donen el seu 
consentiment explícit al tractament de les seves dades durant aquesta sessió i si no voleu 
que us gravin us podeu situar a la zona alçada d’aquesta sala que està on estic assenyalant 
ara mateix. Així mateix, els recordem que no podran captar imatge o veu dels intervinents en 
la sessió amb mitjans tecnològics sense el consentiment exprés de la resta d’intervinents.» 
 
Tot seguit, el president dona pas al primer bloc d’intervencions. 
 
El senyor Pedro Alonso explica que fa seixanta anys que viu a les Corts i vint-i-cinc anys 
com a voluntari en el Banc Solidari. Considera que la sanitat ha deixat de ser gratuïta, 
universal i de qualitat, i reclama que els partits vagin a la una per revertir aquesta situació. 
Afirma que trigar 45 dies per programar una analítica és una exageració i que la majoria 
d’intervencions es demoren. 
 
La senyora Anna Ruiz, representant de la plataforma Esports UB, parla de la possible 
ubicació de l’Hospital Clínic a uns terrenys sobre la Diagonal. El rector de la UB va adreçar 
una carta a la comunitat educativa i als usuaris del servei d’esports anunciant l’acord del 
Consell de Govern per participar activament, a partir de l’informe previ, en l’anàlisi de la 
possible ubicació d’aquesta ampliació. Pregunta si el Districte de les Corts o el departament 
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d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana han rebut l’esmentat informe 
o consulta, sol·licitud de certificació, informe urbanístic, presentació d’algun pla urbanístic 
específic, o alguna altra informació relacionada amb el futur de la parcel·la. 
 
La senyora Adela Agelet vol saber els terminis pel reallotjament dels veïns afectats de la 
Colònia Castells. Les persones que queden havien de ser ubicades als nous habitatges al 
gener i no han rebut explicacions pel retard. Ho considera una actitud poc acollidora per part 
de les autoritats. Quant al parc de la Colònia Castells, el 2018 es va fer un període de 
participació veïnal de tres mesos on es va consensuar un programa. Van rebre dos retorns 
del projecte amb l’espai ple de rotondes, malgrat que ells volen que es conservin els 
passatges. Durant la pandèmia hi va haver un silenci sepulcral. Totes les al·legacions que 
van presentar van ser rebutjades. Afirma que els veïns no estan d’acord amb el projecte i 
demana que se'n faci una revisió abans de construir cap equipament. 
 
El senyor Josep Maria Guillumet parla del Palau de Pedralbes fins a González Tablas. Creu 
que és un bon projecte, però a la vorera hi falten arbres. Demana que ho facin i se’ls 
comuniqui. Amb referència a la Zona Universitària, s’estan obrint moltes rases a la zona que 
dificulten el pas de vianants i vehicles. Van trucar als serveis tècnics i els van dir que era 
cosa d’Endesa. Comparteix que van demanar informació sobre el transformador del parc de 
Torre Girona, no l’han rebuda, i se n’han assabentat per exposició pública. Van presentar 
al·legacions, que no s'han contestat. Afegeix que també van presentar al·legacions referides 
al Festival de Pedralbes que es farà a l’estiu. Reitera que no reben informació abans de 
l’exposició pública. Van demanar ser presents a una comissió de seguiment i se’ls va dir que 
no. Vol saber com poden estar informats sense ser a la comissió de seguiment. A més, es 
mostra preocupat per la ubicació de l’Hospital Clínic a la zona d’equipaments de la UB. 
Afirma que els equipaments esportius del Barça es van convertir en hotels i oficines, i creu 
que aquí passarà el mateix, es queixaran, i no se’ls escoltarà. 
 
La senyora Eva Esquerrer pregunta quina mena d’equipament esportiu es farà a la Colònia 
Castells. Creu que seria bo canviar tota la part esportiva, que durant la pandèmia ha servit 
de vàlvula d’escapament a molta gent. 
 
La senyora Carmen Manrique, en representació de la comunitat de veïns d’Entença 251-
261, manifesta que ells sí que estan d’acord amb disseny del parc. També van fer 
al·legacions per demanar més verd, i van ser denegades. Comparteix que hi haurà unes 
pèrgoles i senyals al paviment que en certa manera conserven el traçat dels passatges i 
preserven la memòria històrica. 
 
El senyor Joan R. Riera, regidor del Districte, demana que els facin arribar les preguntes 
amb antelació per poder oferir respostes més treballades i de major qualitat. Quant a la 
Colònia Castells, comparteix que hi va haver un procés participatiu molt consensuat, que va 
ser el punt de partida del projecte. Han fet reunions amb els redactors del projecte i l’IMU on 
s’han afegit coses. Es va acordar un increment d’uns 600 m² de verd, 45 arbres més i 94 
seients addicionals. Creu que serà un espai verd amable i amigable. Sempre s’ha tingut en 
compte el caràcter memorialístic d’aquest entorn. És cert que la pandèmia va provocar un 
silenci sepulcral, ja que estaven ocupats amb altres afers. Molts projectes s’han endarrerit 
un any perquè l’administració estava bolcada en la gestió de l’emergència. Considera legítim 
que encara hi hagi algun descontentament després de dos processos i que es presentin 
al·legacions, però les han de denegar en nom del consens que s’ha construït. Hi ha un 
procés participatiu molt consensuat i un plantejament molt treballat durant el mandat passat i 
durant aquest mandat. Considera que ha arribat el moment de començar amb l’execució. Hi 
ha una demanda ciutadana per fer realitat aquest parc i el barri mereix gaudir-ne. Al parc de 
la Colònia Castells hi haurà una zona de cal·listènia i serà nova. Pel que fa als 
reallotjaments, el calendari marcava que s’havien de produir durant el primer trimestre de 
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l’any. Els reallotjaments s’haurien d’estar produint durant aquests dies i l’IMU no els ha fet 
arribar cap incidència. Els expedients segueixen el seu curs i quan finalitzin, ho notificaran. 
Preguntaran si s’ha produït algun retard i, si és així, ho comunicaran. 
 
Amb referència al sector sanitari, el regidor empatitza amb les queixes dels veïns. Encara no 
es coneix prou la magnitud d’implicacions i derivades per la pandèmia. Tot el sector sanitari 
es va bolcar en això i ara apareixeran patologies que abans s’entomaven amb major 
prevenció. Hi ha saturació de quiròfans i cirurgies no urgents. Comparteix la necessitat de 
treballar tots des de la unitat política i creu que la pandèmia ha fet veure la importància de 
tenir un sector sanitari fort i ben dotat econòmicament. Aquest sector va patir unes retallades 
molt importants, però comença a tenir increments. Enguany, el pressupost de la Generalitat 
és d’uns 11.000, gairebé la meitat de tot el pressupost de la Generalitat. Hi ha voluntat de 
tornar a posar el sistema sanitari on toca i és bon moment per construir un pacte polític. 
 
Pel que fa al Clínic a la UB, el regidor afirma que tenen l’informe i l’han llegit. Planteja que 
construir un hospital de referència europea requereix un pacte polític molt complex i s’ha de 
començar a treballar per la part més tècnica. Si els polítics discuteixen sobre opcions que no 
són viables, el debat és estèril. L’informe afirma que l’únic espai a la ciutat de Barcelona que 
permet tot el desplegament que necessita el Clínic és el solar de la zona esportiva de la UB. 
No es pot disposar d’espais sense ser-ne propietari. Això fa que comenci el diàleg. En algun 
moment hi haurà una proposta consensuada entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya, el CatSalut, l’Hospital Clínic, i la Universitat de Barcelona. Si es tira endavant 
un hospital terciari de referència en aquest espai, hi haurà compensacions de tota mena. 
També s’hauran d’estudiar qüestions de mobilitat. Dona un missatge de tranquil·litat, ja que 
és una operació de llarg recorregut, potser a deu anys, i hi haurà temps per parlar-ne. Quan 
tinguin una proposta, avantprojecte, o quelcom tangible, caldrà parlar-ne i resoldre una 
qüestió rere  una altra. 
 
El regidor agraeix els comentaris del senyor Guillumet sobre el carril bici. Explica que són 
molt sensibles amb l’arbrat, però sota la vorera passa una canonada d’aigua grossa que 
impedeix la plantació d’arbrat. Pel que fa a les rases obertes, creu que es tracta d’un 
problema endèmic, ja que les empreses de serveis esperen a tenir diverses intervencions en 
una mateixa zona. L’Ajuntament té un òrgan per gestionar això, que és el Comitè d’Obres de 
l’Ajuntament de Barcelona. També hi ha un web on veure les obres de les empreses de 
serveis en temps real. Es pressiona a les companyies per minimitzar les molèsties als veïns. 
Quant al transformador, creu que no s’han de sotmetre a debat les instal·lacions tècniques. 
Es podria discutir la conveniència de tenir o no un supercomputador a les Corts, però aquest 
necessita un seguit d’instal·lacions tècniques. Exposa que les estacions transformadores 
presten servei a tota la xarxa pública, no només al supercomputador. Amb referència al 
Festival de Pedralbes, celebra que hagin presentat al·legacions. El procés que s’ha obert 
respon al que s’ha anat treballant els darrers anys i dona resposta a la reivindicació veïnal 
de treure a licitació pública la celebració del Festival. És una aposta per la transparència de 
l'administració pública. 
 
A continuació, el president dona pas al segon bloc d’intervencions. 
 
La senyora Anna Ruiz pregunta si l’informe es farà públic o si els el poden fer arribar. 
 
La senyora Adela Agelet assenyala que la participació s’ha produït quan no hi havia 
possibilitat de canviar res. La part social de la Colònia quedarà arraconada darrere els horts. 
Qui entri al parc pel carrer Montnegre trobarà un coll d’ampolla. Reitera que la participació 
s’ha de fer quan hi ha possibilitat de canvis. Comenta que si una persona viu damunt del 
parc, estarà contenta si s’acaba de seguida, però cal que satisfaci altres necessitats. Creu 
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que els equipaments esportius i els infantils haurien d’estar junts perquè les mares puguin 
vigilar nens de diferents edats. Finalment, afirma que és un projecte imposat, i no participat. 
 
El senyor Josep Maria Guillumet demana que, ja que no es poden plantar arbres on hi ha el 
carril bici, si es poden plantar a la zona de la Universitat que hi ha al costat. Quant al 
transformador, no ho considera només un tema tècnic, ja que es perden metres de zona 
verda. El transformador està definit com a indústria pesant i té conseqüències pels veïns. 
Critica que s’obvii l’exposició pública que demana la Unió Europea pels grans projectes, no 
s’hagi fet un estudi d’impacte ambiental, i la manca d’anàlisi de les repercussions sobre el 
barri. 
 
La senyora Eva Esquerrer pregunta si saben les necessitats que realment tenen. 
 
La senyora Carmen Manrique vol saber si les persones del carrer Entença que han de ser 
reallotjades encara no han rebut cap notificació. Si això és així, no entén que s’hagi publicat 
la licitació per l’enderroc. Comparteix que la comunitat de veïns del carrer Ecuador 55-67 
està d’acord amb el parc. Pregunta si no ha sortit a licitació l’enderrocament de les casetes 
perquè hi viu algú. 
 
En resposta a la senyora Anna Ruiz, el regidor confirma que han llegit l’informe i que s’ha fet 
públic a través del portal de Transparència. 
 
Quant al parc, el regidor fa palès que les al·legacions no es van respondre abans del procés 
participatiu. Hi va haver dos moments participatius sòlids on es van consensuar actuacions i 
es van fer ajustos. Hi ha hagut canvis que es van consensuar amb els veïns. El coll 
d’ampolla esmentat manté la secció memorialística del passatge. L’Ajuntament aposta per 
una intervenció que doni el màxim d’usos possibles als veïns de diferents generacions. En el 
segon moment participatiu no es va qüestionar el tema esportiu perquè tothom el va donar 
per bo. 
 
El regidor pren nota de la intervenció del senyor Guillumet. Pregunta una ubicació concreta 
per l’arbrat, per poder comprovar-ne les possibilitats. Aclareix que quan pensa en indústria 
pesant, pensa en una foneria, i considera evident que no es tracta d’això. Pensa que no hi 
ha riscos per les persones ni pel medi ambient, s’ha complert amb el procediment 
administratiu, i es complirà amb l’exposició pública. Explica que, durant la dictadura, es va 
instal·lar un reactor nuclear a la UPC, però ja no es fan aquestes bajanades. Assegura que 
es complirà amb totes les certificacions i processos administratius. 
 
El regidor agraeix el comentari de la senyora Manrique. Aclareix que els expedients 
gestionats per l’IMU segueixen el seu curs i es preveu que els reallotjaments es produeixin 
aquest trimestre. La licitació d’enderrocs d’Entença està en marxa. S’informarà en els òrgans 
de participació quan hi hagi novetats. 
 
A continuació, el president dona pas al tercer bloc d’intervencions. 
 
La senyora Josefa Balduque, de la Comissió de Seguiment de la Font de la Guatlla-Magòria, 
agraeix al president i la resta de l’equip que hagin publicat al web de l’Ajuntament totes les 
convocatòries de les Audiències Públiques d’enguany. Es nega a aprovar l’acta de la sessió 
anterior perquè no hi va ser convidada. Agraeix que l’acta s’hagi publicat al web per poder-
se assabentar de tot. Adverteix que, el dia 25 de febrer, entrarà tot per registre a nom del 
president. Pregunta si la senyora Janet Sanz, regidora adscrita al Districte, és conscient dels 
llocs de feina que es poden perdre als mercats i botigues de proximitat a causa de les 
superilles. Assegura que s’ignoren les necessitats de transport públic dels barris obrers. A 
continuació, comunica que es va presentar a les eleccions del Consell de Barri per 
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aconseguir que l’alcaldessa acabés tot allò que havia començat la temporada anterior a 
Sants-Montjuïc i les Corts, i la integració dels nens amb discapacitat a llars d’infants 
públiques i subvencionades, així com el seu accés a l’FP. Creu necessari posar professors 
de suport. Explica que el dia nou de març del 2012 va ser rebuda pel gerent de Parcs i 
Jardins. Demana al regidor que vetlli per la gent gran i que, si es fa un parc al voltant de les 
universitats, s’hi ubiqui un aparcament de bicicletes. L’equip de l’alcaldessa té dues 
instàncies demanant explicacions de coses de Sants i les Corts. Finalment, acusa el regidor 
de convidar als amics a les comissions mentre ells no s’assabenten de res. 
 
El president agraeix les paraules de la senyora Josefa i aclareix que la seva missió 
únicament és de representació del Districte en actes públics i oficials, així com dirigir les 
Audiències Públiques i el Ple del Districte. Expressa que ell no mana i qui fa i desfà és el 
regidor. Afegeix que la publicació de les actes, així com la resta de la feina, es fa gràcies a la 
feina de l’equip del Districte. 
 
La senyora Felisa Marco comença felicitant i mostrant el seu suport a una veïna que ha 
parlat abans. Expressa el seu desacord amb la gestió del regidor del Districte i de la segona 
tinenta d’alcaldia. Posa com a exemple el pla del Barça i la situació de la carretera de 
Collblanc, on els cotxes contaminen més perquè hi estan més estona parats. Es mostra 
convençuda que s’està destrossant la Ciutat. Explica que un senyor ha recollit signatures per 
demanar que se’ls atengui millor i afirma que ja és hora que s’atengui als ciutadans sense 
cita prèvia. Assegura que les estadístiques han de mostrar una davallada en la participació, 
ja que la gent està desanimada. Pel que fa a la Colònia Castells, posa en valor la intervenció 
de la senyora Agelet, demana que no hi hagi enfrontament entre veïns, i assegura que el 
parc es pot millorar. Expressa el seu respecte per tota la gent que ha mort sense veure la 
història de la colònia Castells acabada. Afirma que els veïns no són ximples i tenen sentit 
comú i demana que els projectes es facin recollint primer les necessitats dels veïns. 
Assevera que a la Maternitat no tenen les petites coses que demanen. L’hospital té unes 
refrigeracions que han destrossat la cornisa i la volta. No es cuida els arbres vells i es 
planten arbres petits com pals. Han demanat poder participar en el pla de la Maternitat, però 
els tècnics només han anat a explicar. En un parc es va fer una zona infantil i van demanar 
que es posi gespa al costat. No hi ha separació de l’espai per a persones i gossos. L’altre 
dia va haver de demanar a una senyora que tragués els gossos de la zona dels gronxadors. 
Insisteix que s’ha de millorar la situació a Collblanc. Demana que els veïns puguin arribar a 
casa seva els dies que hi ha partit del Barça. Creu que s’ha posat un semàfor que parpelleja 
per justificar-se dient que els vianants tenen prioritat. El carrer d’Elisabeth Eidenbenz mai 
havia estat tan ple de cotxes, que ara queden aturats pel semàfor. A la sortida de Carles III 
van treure unes pilones i ha millorat molt. També han tret uns grafitis de la ronda del Mig, 
però el centre cívic Pere IV n’està ple. Ho considera denigrant. Al carrer Mejía Lequerica un 
grafiter ha tapat les persianes decorades de tres negocis. Demana que es parli amb els 
grafiters per fer que respectin. Quant al patrimoni, pregunta per la situació de la Torre 
Rodona, Can Rigal, Can Planes, els jardins de Torre Melina i Can Capellanets. Vol 
aparcaments pels cotxes a la Maternitat. Demana, irònicament, que es tallin arbres al Barça. 
Es pregunta què hi fa un club cannàbic al costat d’una rambla i d’un parc infantil al carrer de 
Maria Barrientos. Hi ha altres llocs en la mateixa situació. Es tracta d’un negoci, no d’una 
necessitat. Demana que, a Sants-Montjuïc, a l’L3 del metro, els ascensors surtin directament 
de l’andana. Denuncia que els nous carrils bici passen entre la parada de l’autobús i el carril 
bus, i expressa la seva preocupació per la seva seguretat i la del seu fill en aquests llocs. 
 
La senyora Anna Ramon mostra unes fotografies de com va quedar el bar de Felipe de Paz, 
13. Qualifica la situació d’insofrible. Demana que la Guàrdia Urbana o els Mossos posin 
furgons allà. Explica que hi va haver punyalades amb un ganivet de tallar pernil. Creu que 
les persones que es comporten així no són del Barça, ja que si ho fossin respectarien els 
seus veïns. A Felipe de Paz no hi havia desplegament policial, però hi havia gent amb 
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bengales enceses, i es va ficar entre ells per apagar-les. Per sort, l’edifici adjacent no es va 
incendiar perquè no hi ha tendals. Demana que se solucioni. No pot ser que la gent tingui 
por de sortir de casa els dies que hi ha partit de futbol. Troba inadmissible que el carrer 
d’Elisabeth Eidenbenz es tanqui quan hi ha partit i ho considera una privatització que no 
beneficia els veïns. Només hi ha molèsties, brutícia, borratxeres, etc. Demana que es 
prenguin mesures per solucionar-ho. Demana que, ja que s’arreglarà l’avinguda de Madrid, 
se soterri el cablejat. Insisteix en la necessitat de més seguretat els dies de partit. Demana 
una targeta que els permeti arribar fins a casa seva. Finalment, explica que a un pàrquing de 
Benavent també hi ha grafitis. 
 
La senyora Lídia Leiba, el 14 de juliol, va presentar una instància acompanyada de 1.200 
signatures demanant la demolició de la xemeneia i la restitució de la coberta en el seu estat 
original. La resposta deia que estava pendent dels recursos. L’últim recurs va caducar el 18 
d’octubre. Demana més informació. 
 
El senyor Pau Vives comparteix que va començar a estudiar a l’escola d’enginyers l’any 
1977, any en el qual es va tancar el reactor nuclear. A continuació llegeix part de l’article de 
la Viquipèdia: 
 
«L'Argos va ser un reactor nuclear experimental per a fins d'investigació i docència 
d'enginyers. Construït entre els anys 1960 i 1962, s'ubicava al pavelló C de l'edifici de 
l'ETSEIB, a Barcelona, i es va posar en marxa per primer cop l'any 1963. El reactor va estar 
en funcionament fins a l'any 1977 quan la Universitat Politècnica de Catalunya va decidir 
iniciar-ne el procés de desmantellament després d'haver format 500 estudiants.» 
 
El senyor Pau Vives continua explicant com les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó 
proporcionaven electricitat a bona part de Catalunya i ara s’importa d’altres zones. Critica la 
contraposició entre dictadura i democràcia. Quant a l’aparcament, fa saber que molts veïns 
de Sabino Arana, on només es va posar zona blava, van acabar aparcant a la zona verda 
prop de la Diagonal. Creu que això ha funcionat bé i que és compatible amb l’objectiu de 
reducció d’emissions. Un dia va trobar-se una multa perquè s’havia canviat el perímetre de 
la zona 13 sense avisar. Va fer un escrit de queixa i li va respondre un senyor d’una societat 
mercantil. Avui ha trobat que el perímetre de la zona ha tornat a canviar i agraeix la 
sensibilitat que ha tingut l’Ajuntament. Tot seguit, critica que s’instal·lés la Dexeus en recinte 
qualificat d'interès i opina que passarà el mateix amb l’Hospital Clínic. Manifesta que la zona 
verda també és de la dictadura i es destruirà per posar-hi un hospital amb sistemes 
radiològics. Tot seguit, expressa la seva preocupació perquè algú de l’Ajuntament pugui fer 
una modificació de la zona verda sense cap criteri. Demana que, si s’ha de fer, es comuniqui 
com es va comunicar l'ampliació als veïns de Sarrià. Finalment, compara aquest tracte amb 
el d’una dictadura. 
 
El regidor qualifica de falta de profunda de respecte les comparacions amb la dictadura. 
Afirma saber que, a l’Audiència Pública, es dirigeix als veïns i veïnes que s’estimen les 
Corts. Explica que, en democràcia, tothom té els mateixos drets i deures i ningú té més 
autoritat. Celebra que algú dediqui anys a lluitar per la millora del barri, però això no li dona 
més dret que a algú acabat d’arribar. Creu que la qüestió que ha motivat el senyor Vives a 
venir a l’Audiència Pública està resolta i que això s’ha de dir. La modificació es va fer d’acord 
amb informes tècnics i amb les entitats de la Maternitat i Sant Ramon i de Pedralbes, es va 
validar tant tècnicament com políticament, i s’hi van fer algunes correccions. Una correcció 
va ser encavalcar les zones 13 i 14. 
 
Respecte a la intervenció de la senyora Balduque, el regidor respon que la senyora Janet 
Sanz és conscient de les afectacions dels projectes que ella proposa. Coincideix amb el fet 
que la prioritat és el transport públic i la mobilitat dels obrers. Amb referència a la integració 
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de persones amb discapacitat a les escoles, el decret de l’Escola Inclusiva s’està desplegant 
poc a poc, encara que no a la velocitat que tots voldrien. Hi ha casos substancials de 
professors de suport en el marc de l’Escola Inclusiva. Quant a la gent gran, vetllen per ells 
des de la salut i des de la promoció de l’autonomia personal, i no es plantegen l’edat com 
una malaltia. Pel que fa a les comissions de seguiment, no convoca als seus amics, sinó que 
els veïns hi van amb llibertat. 
 
El regidor explica que el carrer Joan XXIII ja està fet. Quant a la transformació del Barça, la 
negociació va estar oberta durant anys i es va arribar a acords entre FCB, veïns i institució, i 
la seva missió com a regidor és accelerar l’execució de l’acord. Es reunirà la comissió del 
Barça quan faci falta per fer realitat la transformació de l’espai Barça. Està d’acord amb el 
tema dels caixers i creu que s’ha d’assegurar la inclusió financera de les persones grans. 
Com a Ciutat, hi estan implicats. A continuació explica que hi ha dos nivells de participació: 
la participació sobre propostes i el debat sobre el Pla de Govern. A un any de tancar el 
mandat cal tirar endavant els compromisos establerts. Agraeix el comentari sobre els arbres 
plantats i demana temps perquè creixin. Amb referència al parc de la Maternitat, expressa la 
necessitat que tothom sigui més cívic i responsables. Creu que torna a ser moment que 
l’Ajuntament faci campanyes de civisme i convivència. També agraeix el comentari sobre les 
pilones i els grafitis. L’altre dia van ser al CC Pere IV i es van adonar de les pintades, que es 
repararan. Quant al Barça, esmenta que el club té la intenció que la masia sigui rehabilitada i 
esdevingui la seva seu institucional. Afegeix que no té coneixement de la tala de cap arbre a 
l’entorn del Barça. 
 
Respecte a la intervenció de la senyora Ramon, el regidor demana posar en la seva justa 
mesura els moments previs al partit, ja que el barri no és només això. Informa que, quan es 
va fer la reunió de l’Espai Barça, es va plantejar l’estudi del dispositiu policial, que s’està 
acabant de treballar. Explica que avui ha tingut una reunió amb els comandaments i que es 
va acordar fer una reunió amb els veïns per explicar el dispositiu. 
 
Pel que fa a les signatures, el regidor confirma que els recursos estan esgotats. Es va fer 
una ordre d’enderroc tant dels volums com de la xemeneia, així com una multa coercitiva. Es 
van donar uns marges de temps per la regulació inicial de les macrocuines i no tindria sentit 
fer enderrocar quelcom que la normativa podria autoritzar. La previsió no és aquesta, però 
s’ha d’actuar amb les màximes garanties jurídiques. Cal muntar una sessió informativa de la 
nova regulació i actuar administrativament com toca. 
 
La senyora Josefa Balduque assegura que el president ha d’estar al cas de tot el que passa 
al Districte. Explica que és mare d’una persona amb discapacitat, que va ser la primera amb 
estudis oficials. Vol saber com es van concedir les classes que una organització ha donat a 
nens amb discapacitat. Apunta que ha estat al Congrés dels Diputats i al Parlament de 
Catalunya, i ha aconseguit molt, però, a vuitanta anys, ha donat massa de si mateixa, i que 
sempre votarà per la gent obrera. 
 
La senyora Felisa Marco demana què faran amb els clubs cannàbics. També vol saber si 
parlaran de la carretera de Collblanc amb l’Hospitalet. Amb referència als grafitis, creu que 
s’ha de treballar el civisme. Al final de la rambla del tanatori han posat uns matolls i un 
semàfor que no fa més que interrompre el pas i contaminar. Pregunta per un ascensor a 
Sants. També pregunta pels carrils bici entre la marquesina i el carril bus. Afegeix que el 
Barça hauria d’anar arreglant la masia perquè no es deteriori. Finalment, fa referència a la 
construcció de pisos a Can Rigal i Can Capellanets. 
 
La senyora Anna Ramon es confessa orgullosa del seu barri, i diu que l’únic problema que 
tenen és quan juga el Barça. Abans hi havia dos furgons a Felipe de Paz, que fa dos anys 
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que no hi són. Demana posar-hi remei. Creu que a Sarrià, on hi havia el camp de l’espanyol, 
haurien de posar algun record més gran que la placa actual. 
 
Amb referència a la xemeneia, la senyora Lídia Leiba aclareix que la moratòria és per 
llicències d’activitats, mentre que la xemeneia requereix d’una llicència d’obres. Moltes 
persones li pregunten si les signatures no van servir per res. 
El senyor Pau Vives adverteix que no ha trobat l’expedient al web de l’Ajuntament. Pregunta 
si la restitució dels límits és permanent. Voldria que se li faci arribar al correu electrònic 
l’expedient, els documents tècnics i les propostes. 
 
El regidor, responent al senyor Vives, exposa que no es preveu fer canvis a les zones d’àrea 
verda. Aclareix que, com a part afectada, podria sol·licitar vista d’expedient a l’àrea de 
Mobilitat, tal com preveu la llei de transparència. En resposta a la senyora Leiba, admet que 
esperar una o dues setmanes a fer una multa és una decisió política i demana aquest 
marge. Les signatures han servit per fer inspeccions, suspensions d’obres i de llicències, i 
una regulació de l’activitat. Cada vegada és un tema més tècnic i, quan tinguin la proposta 
de normativa, la discutiran. Pel que fa a la intervenció de la senyora Ramon, en pren nota, 
però insisteix que parlaran del dispositiu. La qüestió de l’Espanyol va causar polèmica a 
Sarrià, però la traslladarà al regidor del Districte. Quant a allò exposat per la senyora Marco, 
pren nota del semàfor i examinaran la senyalització vertical i la pintura. La qüestió de les 
targetes és part del dispositiu del Barça. 
 
La senyora Sara Jaurrieta, gerent del Districte, aclareix que els dies de partit es talla el 
carrer d’Elisabeth Eindenbenz perquè és perillós i aquest carrer queda tallat per tothom. Els 
que van al partit tampoc poden passar-hi. 
 
El regidor insisteix que hi haurà ocasió de treballar totes les casuístiques que es 
desenvolupen en el marc del dispositiu de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra del Barça. 
Pel que fa als clubs cannàbics, informa que recentment es va fer una inspecció on es va 
requisar molt material. Se seguiran fent aquests operatius perquè, cada vegada més, els 
Mossos porten la part penal i el Districte la part administrativa. Per arribar a un tancament 
poden fer falta mesos, i això genera desencís i conflicte amb els veïns. Els serveis 
d’inspecció del Districte estan amatents en aquesta qüestió. Amb referència als carrils bici, 
s’han de fer compatibles amb el carril bus. El senyal pintat a terra, en forma d’escaquer, és 
un senyal de perill on la bicicleta ha de frenar. No són punts negres de sinistralitat, i 
considera que val la pena compartir-ho. 
 
 
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes i essent les 19:40 h hores, aixeca 
la sessió, la qual cosa certifico. 
 
 
Vist i plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
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