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ACTA NÚM. 2/2018 
 

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 13 de setembre de 2018 i essent les 19.00 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 de 
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 
Agustí Colom Cabau, regidor del Districte de les Corts, així com del gerent del Districte, el 
senyor Joan Cambronero Fernández, assistits per la secretària que subscriu, la senyora 
Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Entre el públic es troben presents els consellers senyors i senyores Antoni Coll Tort, Rodolfo 
Mancho Iglesias, Lídia Gàllego Andrés, Matías Ramón Mendiola, Àngels Ventura Gol, Eric 
Manzano Casalins, Sonia Reina Sánchez, Jorge Carlos Feijóo Suñol, Míriam Casanova 
Doménech, Xavier Cañigueral González, Carlos Hornero Sánchez, Jordi Castellana 
Gamisans i Marc Faustino Vidal; la directora de Serveis Generals, senyora Cristina Suñé i 
Ruiz; el director de Serveis a les Persones i Territori, senyor Xavier Cubells i Galles; la cap 
del Departament de Comunicació, la senyora Pilar de Luna Polo; l’intendent de la Guàrdia 
Urbana, el senyor Jordi Verdaguer Gladich, i la senyora Eva Albadalejo. La senyora Patrícia 
Agustí Casals, la senyora Emília Vila i la senyora Laura Guerrero també es troben entre el 
públic. 
 
El president dona la benvinguda a les persones assistents i inicia la sessió informant sobre 
el nou Reglament europeu de la protecció de dades, per donar-les a conèixer a les persones 
que hi assisteixen per primera vegada. Fa saber que per rebre la convocatòria de les 
sessions d’Audiència Pública cal emplenar i presentar a l’Ajuntament el formulari per al 
tractament de dades segons el fitxer codi 0181 (foment de la participació ciutadana). Així 
mateix, notifica que, com que la sessió es grava i es transmet en directe per streaming i en 
diferit per les xarxes socials, cal autoritzar el tractament de les dades (nom i cognom i 
interès manifestat) dels participants que constaran a l’acta, segons el fitxer codi 0127 
(streaming i difusió de les actes del Consell del Districte) emplenant el formulari 
corresponent. Comunica que s’entén que les persones situades a la zona de gravació donen 
el consentiment explícit al tractament de les seves dades en aquesta sessió. Recorda que 
les persones que no vulguin ser gravades s’han de situar a la zona zero de la sala, al fons a 
mà esquerra. Per acabar, fa saber que els formularis d’autorització s’entreguen a l’entrada 
de la sessió, i que per demanar més informació cal entrar al web de l’Ajuntament. A 
continuació, dona pas a les demandes d’intervenció fetes a través del correu electrònic, 
començant per la Sra. Carmen Manrique. 
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La Sra. Carmen Manrique s’hi presenta com a representant de la comunitat de veïns del 
carrer d’Entença, 251-261. Per començar, exposa que en l’anterior Audiència Pública es va 
informar que durant els mesos de juliol i setembre s’entregarien les claus a les persones que 
havien de ser reallotjades a l’edifici del carrer d’Entença. S’interessa per saber si ja s’han 
lliurat, i, si no és així, si se sap el termini fins al qual poden continuar a les antigues cases. 
Es refereix, seguidament, al projecte d’enderrocament vinculat al projecte de construcció. En 
l’Audiència Pública passada, el regidor va manifestar que encara no s’havia fet. Al final del 
juliol, el conseller Antoni Coll li va comunicar que el projecte ja s’havia fet. Demana més 
informació sobre aquest tema. En relació amb la família pendent de judici per veure si té dret 
al reallotjament al carrer d’Entença, creu que la sentència pot trigar molt de temps i que, 
mentrestant, aquestes persones continuaran a la casa i no es podrà enderrocar perquè, 
segons té entès, s’han de tirar a terra totes al mateix temps. Demana informació sobre el 
termini d’enderrocament. Manifesta la seva preocupació pels okupes. Aclareix que és fàcil 
entrar en una casa, fins i tot tapiada, i molt difícil desallotjar-ne les persones, i recorda que 
aquest fet ja ha succeït diverses vegades a la Colònia Castells. També la preocupa que les 
retallades del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona puguin endarrerir la construcció de la 
plaça o parc Colònia Castells (no en sap el nom exacte), prevista per l’any 2019, i pregunta 
pels terminis. Vol saber si la partida està pressupostada i si hi haurà diners. Seguidament, fa 
referència al solar situat al carrer d’Entença cantonada carrer del Marquès de Sentmenat 
just a sota l’edifici de reallotjament, on segons té entès no hi ha prevista cap actuació; 
comenta que s’hi va netejar, però que torna a estar ple d’herbes. Exposa que la tanca 
sobresurt gairebé fins a mitja vorera, i sol·licita que es col·loqui a la línia de l’edifici. 
 
El president dona la paraula al Sr. Joan Vila Prats. 
 
El Sr. Joan Vila Prats afirma que en algunes parades d’autobús ha vist un rètol amb la 
capçalera de l’Ajuntament en què s’informa que la línia d’autobús H10 deixarà de circular 
per l’avinguda de Madrid i el carrer de Berlín i començarà a l’estació de Sants. Creu que 
aquest canvi és una barbaritat ja que aquesta línia és utilitzada per molta gent; per exemple, 
al matí va plena de canalla que va a l’escola. No quedarà cap més autobús que passi per 
l’avinguda de Madrid, perquè el 54 passa molt de tant en tant. Demana que, si us plau, no es 
canviï i suggereix que si s’ha de modificar algun recorregut es faci, per exemple, a la línia 
V5, que pràcticament és una duplicació de la V3, malgrat que el Sr. Vila no vol que se’n 
retalli cap. Diu que si és necessari recollir signatures ell s’ofereix a participar-hi. 
 
El president dona la paraula a la Sra. María Dolores Parrilla. 
 
La Sra. María Dolores Parrilla manifesta que els veïns estan contents amb la reurbanització 
del carrer de Conxita Supervia, però que els preocupen algunes actuacions que s’estan 
produint. Exposa que no es respecta la prohibició de circular pel carrer Conxita de Supervia 
per accedir al carrer del Comandant Benítez, i per això els vehicles salten per la vorada; per 
impedir-ho, reclama la instal·lació de barreres o cons. Explica que s’aparca al carrer malgrat 
els senyals de prohibició, i demana la col·locació d’un avís indicant que el pas és únicament 
per als veïns. Assegura que els animals de companyia envaeixen els jardins i embruten les 
parets. Demana que es col·loquin cartells per indicar la prohibició de trepitjar la gespa i la 
sanció corresponent, i mesures de protecció de les jardineres. Igualment, demana més 
presència policial per sancionar els vehicles i els propietaris de gossos que incompleixen les 
prohibicions esmentades anteriorment. Finalment, es refereix a la manca de visibilitat en 
sortir del carrer de Conxita de Supervia per incorporar-se a la gran via de Carles III, i 
reclama la instal·lació d’un mirall retrovisor i el desplaçament dels contenidors 
d’escombraries. 
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El president Francisco Sierra dona la paraula al Sr. Pedro Alonso. 
 
El Sr. Pedro Alonso vol tractar la qüestió dels autobusos. Pensa que, en referència a 
l’aplicació de l’últim tram de la xarxa ortogonal, el tracte que rep el Districte de les Corts per 
part de TMB és nefast i perjudicial per als veïns. Assegura que només una línia, de les 
quatre verticals implementades, afecta relativament el districte; aquesta línia ve de la Zona 
Franca però fa pràcticament el mateix recorregut que el metro de Collblanc. Explica que les 
línies V19, 23 i 25 circulen per altres zones. Apunta que fins ara les línies horitzontals 4, 6 i 9 
comunicaven la zona alta amb la part est de Barcelona, però que ara han patit supressions i 
modificacions. Recorda que els problemes amb la línia H10 ja s’han exposat en una 
intervenció anterior, i afegeix que el recorregut de la línia esmentada no estava ben definit, i 
creu que potser se n’hauria d’haver definit bé el final. En relació amb el 54, insisteix que 
actualment fa una volta entorn d’una illa amb una població de més de tres mil persones 
grans, usuàries de l’Hospital Clínic i el Sagrat Cor, i que a més necessiten anar a la Gran Via 
i a la plaça de Catalunya, sense haver d’agafar el 52 que han situat davant de la residència 
de Collblanc. Considera que el 75 és un autobús ridícul i no entén per a què serveix, ja que 
fa un recorregut amb moltes voltes. Quant al canvi en la línia H8, creu que ha estat ben 
definit. Continuarà fent el mateix servei (els veïns podran anar al CAP de Mejía Lequerica) 
amb un recorregut més curt. Per acabar, comenta que els veïns estan força indignats. 
Confia que l’equip de govern continuï insistint, i també ofereix tot el seu suport per organitzar 
una manifestació, si calgués. 
 
El president dona la paraula a la Sra. Julieta Torres. 
 
La Sra. Julieta Torres s’hi presenta com a presidenta de l’escala i àrees comunes de la finca 
del carrer d’Arístides Maillol, 17. A instàncies d’alguns veïns de l’avinguda de Xile i del carrer 
del Cardenal Reig, demana que l’autobús del barri, que acaba al tanatori i al cementiri de les 
Corts, allargui el recorregut per permetre a la gent gran que va al CAP per la part de La 
Maternitat que sigui més fàcil d’arribar-hi. 
 
A continuació, el president dona la paraula a la Sra. Carmen. 
  
La Sra. Carmen també aborda l’assumpte de la línia H10. Reconeix que, comparat amb 
molts altres problemes que s’han sentit a l’Audiència, aquest pot semblar petit però afecta 
molta gent. Reivindica que no eliminin les quatre o cinc parades de l’H10, que arriben fins a 
la Seguretat Social, a l’ambulatori de Numància i a l’estació de Sants. Ja sap que els avis 
s’han d’acostumar a fer transbordaments, però per algunes persones això és complicat, i 
recorda que tots anem per aquest camí. Finalment, expressa que si hi ha una mica de 
qualitat de vida no es pot anar enrere. 
 
A continuació, el president passa la paraula al regidor per respondre a les diverses 
intervencions. 
 
El regidor Agustí Colom respon en primer lloc a la Sra. Carmen Manrique. Pel que fa al 
lliurament de claus per al reallotjament dels veïns de Colònia Castells, informa, com ja va fer 
en l’Audiència passada, que ha començat el mes de juliol. Assegura que, per poder recollir-
les, les famílies han de presentar una sèrie de documentació i que per aquest motiu es pot 
endarrerir el procés. A més, s’ha de tenir en compte que aquestes famílies han viscut molts 
anys d’incertesa i que un reallotjament suposa un trasllat de domicili, i que per tant s’ha 
d’intentar fer de la manera més còmoda possible. Afirma que tres famílies ja s’han traslladat 
o han iniciat els tràmits, i s’espera que aquest nombre augmenti durant el mes de setembre. 
Recorda que disposen de tres mesos, a partir de l’entrega de claus, per traslladar-s’hi. 
Confirma que, efectivament, una família ha presentat un recurs i que per descomptat el 
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Districte farà el que determini el jutge, i fins que no s’acabi el procés judicial no se’ls podrà 
fer fora del pis. Afirma que el projecte d’enderrocament està en marxa i que la reurbanització 
no podrà començar fins que no estigui totalment desallotjada la Colònia Castells. Preveu que 
cap a l’octubre es convocarà la comissió de seguiment corresponent en què s’explicarà tot el 
procés amb les seves fases. Pel que fa al pressupost, explica que és anual i que els diners 
previstos per a la reurbanització s’inclouen als pressupostos de l’any corresponent; per 
exemple, si es preveu que sigui per l’any 19, s’ha de pressupostar en aquell any. En resum, 
el projecte inclourà el pressupost i els terminis necessaris; a final d’aquest any s’haurà 
acabat el reallotjament; fer el projecte d’enderrocament i executar la reurbanització, en el 
mandat següent. Finalment, diu que pren nota sobre la qüestió de la tanca. 
 
Tot seguit, el regidor respon conjuntament sobre el tema de mobilitat a totes les persones 
interessades en aquest tema. Recorda que fa aproximadament un any es va presentar al 
districte una proposta de Mobilitat que mostrava, amb una visió de conjunt de la ciutat, la 
idea de la nova xarxa amb el concepte d’intercanviador, l’augment de freqüència, etcètera. 
Manifesta que està d’acord amb la idea del Sr. Pedro Alonso què la línia H8 s’ha fet amb 
criteri, i reflexiona sobre el fet que són les mateixes persones qui també han dissenyat la 
resta de línies. Declara que després de la presentació indicada anteriorment, hi va haver un 
procés de discussió en què es van aportar diverses propostes, algunes de les quals han 
estat recollides per Mobilitat, i que està convençut que han fet millorar la xarxa. L’altre dia 
Mobilitat va tornar a presentar el resultat, que es posarà en marxa a partir del novembre. 
Afirma que en el Districte, tant ell com el conseller Antoni Coll són sensibles a la realitat que 
han exposat i han defensat propostes presentades al Districte, com ara amb el V5 i l’H8, 
malgrat que altres propostes no han prosperat i s’ha mantingut el criteri de Mobilitat. Es 
compromet a fer un seguiment de l’impacte que produeixin aquestes modificacions, i si és 
negatiu està obert a plantejar les discrepàncies observades pels veïns. Declara que cap 
canvi és gratuït quan es tracta de la mobilitat: per exemple, allargar una línia implica una 
disminució de la freqüència, i escurçar-la significa el contrari, però a més pot deixar 
desatesa una part de la població. Quant a l’assumpte concret de l’accés al Clínic i el Sagrat 
Cor, es va demanar que el revisin, i comunicarà la resposta; espera que si finalment no s’hi 
pot arribar en la mateixa línia, sigui possible fer el canvi sense haver de caminar gaire. En 
relació amb l’autobús de barri, afirma que en pren nota. Explica que si algú té dificultat per 
accedir a la informació relativa a aquest tema que conté el web, la pot demanar. Per acabar, 
demana una mica de temps per comprovar el funcionament de les noves línies, i torna a 
posar-se al servei dels veïns i veïnes per buscar, davant de Mobilitat, solucions que 
corregeixin les possibles disfuncions que s’hagin detectat. 
 
Responent a les diverses qüestions plantejades per la Sra. María Dolores Parrilla sobre el 
carrer de Conxita Supervia, li respon que s’ha passat tota la informació a Guàrdia Urbana, 
que en farà un informe. Estudiaran si la senyalística és l’adequada, així com les qüestions 
de visibilitat. Sobre els problemes de civisme, assegura que treballaran per no malbaratar 
aquest espai, que és de tots. Finalment, anuncia que el 22 de setembre, aprofitant el Dia 
sense Cotxes, s’inaugurarà aquest espai per a vianants i de pacificació guanyat per al 
conjunt del barri. 
 
A continuació, el president Francisco Sierra dona la paraula al Sr. Joan Hernández, 
representant de la comunitat de veïns de Mejía Lequerica. 
 
El Sr. Joan Hernández planteja diverses qüestions. Per començar constata que, malgrat 
l’opinió en contra dels serveis tècnics del Districte, sí que s’havien d’instal·lar xarxes a La 
Maternitat perquè cauen les rajoles. S’afegeix a l’opinió expressada pels veïns sobre el tema 
dels autobusos. Considera que hi ha una manca de transparència i diàleg entre veïns i 
Districte, i posa com a exemple l’establiment d’un supermercat, fet del qual es van 
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assabentar els veïns perquè venien a fer la instal·lació elèctrica; o que s’hi fan obres i no es 
comunica als veïns. Declara que al web del partit que representa el govern del districte 
s’expressa que es volia un canvi i que hi hagués una representació dels veïns, i reivindica el 
fet que al districte hi ha una sèrie de persones que hi assisteixen i intervenen molt sovint, i 
que haurien de ser informades. En referència a la comissió sociosanitària, lamenta que no 
s’hagi reunit, i que de l’última reunió que va tenir lloc no se’ls va avisar (que són els que la 
van intentar instaurar) ni tampoc a molts partits. En relació amb la Masia, que és un 
monument protegit, avisa que actuaran si s’intenta tocar una sola pedra sense un estudi de 
memòria històrica. Recorda que l’Ajuntament es va comprometre a convocar una reunió 
(que no s’ha dut a terme) per intentar modificar la fitxa després de la realització d’un estudi 
de memòria històrica, i que s’intentaria buscar una solució per fer una reconstrucció que fos 
adequada per a la ciutat i per al Futbol Club Barcelona. Manifesta la seva preocupació per la 
proliferació de supermercats a tot el districte que ha provocat el tancament de moltes 
botigues, i insta el regidor a mantenir viu tot el barri, no només la part dels voltants del 
Barça. Creu que s’hauria de promocionar el mercat de les Corts, així com les botigues, per 
evitar que es converteixi en una zona turística. A continuació, recorda al regidor que encara 
no s’han reunit pel tema de les antenes. El Districte es va comprometre a notificar si es feien 
obres en les antenes de Mejía Lequerica, ja han començat i ningú ha dit res. Ells tenen unes 
fotos que ho demostren, en què es pot veure un home que les està reparant sense cap 
mesura de protecció. Per acabar, continua demanant poder fer servir, com la resta 
d’associacions, els llocs públics per fer reunions i tenir-hi les seves coses, i estar presents 
en les diferents comissions del Districte a les quals no són convocats. Aquesta anomalia es 
produeix malgrat que els van comunicar que ja estan registrats i s’han enviat tots els papers 
necessaris.  
 
El president dona la paraula al Sr. Juan Esparza. 
 
Al principi de la seva intervenció el Sr. Juan Esparza reconeix que desconeix la normativa 
d’intervenció als plens. Diu que volia parlar dels comptes de l’Ajuntament, i fa una digressió 
sobre la política, els diferents grups municipals i l’actitud d’algun regidor, com la del Sr. 
Jaume Collboni.  
 
El president dona, a continuació, la paraula a la Sra. Adela Gelet. 
 
La Sra. Adela Gelet comenta, per començar, que venen dues persones amb el seu nom 
perquè una veïna vol plantejar la seva situació personal i ella mateixa hi vol afegir alguna 
qüestió relacionada, i demana permís per fer-ho així. 
 
La veïna acompanyant de la Sra. Adela Gelet es presenta com a María Teresa Moreno. 
Explica que té 65 anys i que viu a l’edifici del Picadero des de l’any 66, amb un contracte 
indefinit. Comenta que havia llegit que el Barça els reallotjaria, però fa dos mesos 
l’administrador li va trucar, a ella i a una altra veïna en circumstàncies semblants, per 
comunicar-los que l’any que ve no haurien de pagar el lloguer, i que d’aquí a dos anys 
haurien de marxar. Assegura que fa molts anys que hi viu, que la casa, malgrat no ser gaire 
gran, l’han condicionat i millorat, i que assisteix a aquesta Audiència per veure quina solució 
li poden donar. 
 
A continuació, la Sra. Adela Gelet pren la paraula i afegeix que en l’avaluació de les 
al·legacions presentades pels veïns i als serveis municipals hi ha un apartat titulat “Sobre el 
reallotjament dels habitatges existents”, al final del qual diu: “En aquest sentit, el document 
d’aprovació provisional estableix en la normativa que el Futbol Club Barcelona assumeix les 
despeses generades per l’efectivitat dels drets de reallotjament dels residents.” Manifesta 
que aquest paràgraf els ha posat en alerta sobre el grau de compliment que pensa assumir 
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el Futbol Club Barcelona. Declara que és un reallotjament per part de la iniciativa privada, i 
que recentment també s’ha produït un cas semblant amb el reallotjament dels veïns del 
carrer de Joan Gamper del Pla Anglesola. Per acabar amb aquesta qüestió, reivindica que 
aquest reallotjament s’ha de fer en el mateix àmbit, ja que el lloc on es faci és tan important 
com el reallotjament. Tot seguit, parla d’un veí que viu davant de la biblioteca del carrer dels 
Comtes de Bell-Lloc que al setembre de l’any passat es queixava de botellons i soroll fins a 
les tres de la matinada, i que, de vegades, després marxaven fins al parc de les Infantes. 
Aquest veí, un any després, ha tornat a plantejar la mateixa queixa. Demana que s’estudiï el 
fenomen, perquè creu que com que es tracta d’un problema repetit, potser caldria saber-ne 
la raó. 
 
El president Francisco Sierra dona la paraula, a continuació, a la Sra. Ana Ramón. 
 
La Sra. Ana Ramón, que té diverses qüestions per plantejar, comença assegurant que 
darrere de la xemeneia que hi ha als jardins de Ceràmiques Vicens s’han trobat com a 
mínim mitja dotzena de xeringues, i que en tenen fotos. Considera que és un greu problema 
perquè és un lloc molt freqüentat pels joves, i algunes persones fan el que volen, no 
respecten la gent gran, i utilitzen l’espai per fer-hi les seves necessitats. Declara que s’ha de 
prendre alguna mesura, i si cal s’haurà de tapiar l’entorn. Manifesta que està d’acord amb el 
Sr. Pedro Alonso en l’assumpte dels autobusos. Insisteix en el tema de tancar la travessera 
de les Corts entre gran via de Carles III i Riera Blanca els dies de partit del Barça. Compara 
les quatre o cinc hores com a màxim que hauria de durar el tall amb el dia 11 de setembre, 
que es tanca la Diagonal i pràcticament tota la ciutat, o una vegada cada mes o cada dos 
mesos que es tanca Hostafrancs, i no passa res. A més, cada vegada hi ha menys espai per 
aparcar, i que l’H8 faci trajecte d’anada i tornada, i que pari davant de la porta, facilitaria que 
la gent vingués al camp en autobús. Enllaçant amb el tema del trànsit els dies de partit, es fa 
ressò del nou carril bici i posa l'accent en el fet que les motos aparcaran al xamfrà del carrer 
de la Maternitat, i es pregunta què passarà amb els cotxes. Apunta que als carrers 
Benavent, Regent Mendieta i Conxita Supervia s’han eliminat carrils de cotxes. Tothom sap 
que ella sempre ha manifestat que el barri és vell, com les cases, i que no hi ha pàrquings, i 
que no es vol que hi hagi cotxes al carrer, però s’han de deixar en algun lloc, perquè a més 
es paga l’impost de circulació. Suggereix la construcció d’un pàrquing sota Benavent que és 
on hi ha Bacardí, que ara tenen un pàrquing amb cotxes, des de fa uns deu anys. Referint-
se al carrer de Felipe de Paz, indica que els arbres que queden a mà dreta anant cap a 
Benavent (creu que és la banda dels parells) estan així, i demana que es tallin les branques 
perquè potser estan malalts. Continuant amb la qüestió dels arbres, adverteix que al carrer 
de Benavent en falten uns quants, a més de tres o quatre que han mort, i suposa que quan 
facin allò de les jardineres se’n tornaran a plantar. També en falten a Benavent amb Bacardí 
i a Josep Goday, i espera que es tingui en compte en la propera repoblació. Avisa que la 
barana, sobretot les puntes, de la deixalleria de Comandant Benítez està oxidada, amb el 
perill que això suposa sobretot per als nens, que hi passen molt. També a Comandant 
Benítez, al xamfrà amb Felipe de Paz, hi ha un jardí molt deixat del qual fa temps va enviar 
fotos; el problema més urgent són una mena de palmeretes que queden a l’alçada dels ulls, i 
demana que es tallin o bé que es parli amb els propietaris de l’edifici. També en aquest jardí, 
abans hi havia una tanca que ja no hi és, i tota la terra sobresurt, de manera que amb la 
pluja la gent pot relliscar. Informa que també al carrer de Felipe de Paz, 16-20, hi ha un fiton 
trencat, i demana que es tregui i se’n col·loqui un altre. En relació amb el pipicà, assegura 
que s’ha format un forat molt profund, i la caseta està pelada i s’hi veuen els ferros; per la 
sortida a Bacardí també sobresurt la terra i ja han relliscat i caigut algunes persones. Torna 
a comunicar que un tros del tendal de l’Espai Jove, que queda sobre el jardí de l’escola 
bressol, està desenganxat i encara no han vingut a reparar-lo. A instàncies d’una veïna, 
s’interessa per la situació legal del bar El Rellotge, situat al carrer de la Riera Blanca, 11-13, 
que té com una mica de sortint que està tapat, i vol saber si és legal. Explica el cas d’una 
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noia que ha agafat un pis per a joves al carrer de Benavent, el que hi ha sobre de 
l’associació. Aquest pis té un deute de llum de 1.600 euros que la llogatera no pot pagar i 
per aquest motiu la companyia no li connecta l’electricitat. I, finalment, planteja la qüestió 
dels okupes del carrer de Benavent, 14. Hi van entrar el 2 d’agost, i de seguida van 
aparèixer els Mossos d’Esquadra que van veure com entraven les maletes. Pregunta per 
què en aquell moment no se’ls va fer fora. Pensa que són violents: una ambulància es va 
emportar una noia al Clínic, i assegura que en Joan va veure les fotos d’un veí també 
lesionat. Afirma que no treballen, que són sud-americans (especifica que no hi té res en 
contra, no tenen ni llum ni agua, i tenen una nena; a vegades, dinen en una furgoneta al 
carrer. Vol saber què se’n farà. 
 
I, finalment, el president dona pas a la Sra. Mercè Piqueras. 
 
La Sra. Mercè Piqueras avança que no farà cap queixa sinó un suggeriment. D’una banda, 
es refereix als horts urbans que proliferen pel districte i per tota la ciutat, una iniciativa que li 
sembla molt bona. De l’altra, informa que l’Institut de Cultura de Barcelona impulsa un 
projecte de Ciència Ciutadana per mesurar la contaminació. Els mesos de febrer i març es 
va dur a terme a l’Eixample amb col·laboració d’una vintena d’escoles, i es van col·locar 
vuit-cents sensors per mesurar la contaminació, sobretot els nivells de diòxid de nitrogen, un 
dels compostos més contaminants perquè es tracta de partícules molt petites. Reflexiona 
sobre la situació dels horts urbans: es refereix concretament a un de magnífic, situat a 
Pedralbes, zona per on passen una gran quantitat de cotxes. Afirma que no menjaria bledes 
collides d’allà, perquè les verdures de fulla acumulen molts contaminants. Aleshores, 
suggereix la possibilitat que el Districte de les Corts participi en aquest projecte, creu que es 
diu xAire i que els escolars, famílies i professors instal·lin sensors en diferents llocs, entre 
d’altres, els horts urbans, per veure la conveniència de la seva situació. Explica que en 
algunes ciutats, com per exemple Boston, ha vist la mateixa idea, però en comptes de horts 
eren jardins, situats també en llocs molt transitats però on es cultivaven flors, i que servien 
per entretenir-se i de tant en tant endur-se’n un ram. Per acabar, ara que ha sentit aquest 
tema de la legalitat o no d’aquest bar del qual s’ha parlat anteriorment, recorda que a la 
travessera de les Corts amb Galileu de vegades hi ha una terrassa que ocupa la meitat de la 
vorera, i, una mica més enllà, una granja amb dues taules a la part del carrer, un espai gran 
al mig i més taules, de manera que la gent que circula ha de passar entre les taules. Dubta 
si això és correcte o no. Recorda que fa anys l’espai per a les terrasses estava marcat al 
terra, i pregunta per què ara no se segueix aquest mètode per saber exactament on s’han de 
col·locar les taules. 
 
El president cedeix la paraula al regidor Agustí Colom per contestar les últimes 
intervencions. 
 
El regidor Agustí Colom respon a les diverses qüestions plantejades pel Sr. Joan 
Hernández. En relació amb les xarxes col·locades a la Maternitat per prevenir la caiguda de 
rajoles, el Districte va demanar informes als serveis tècnics de la Diputació (que és qui se 
n’encarrega), que van donar diverses respostes. En tot cas, s’ha actuat segons les 
indicacions dels informes, i les xarxes es van col·locar quan la Diputació ho va recomanar. 
Al comentari sobre la Masia, diu que la institució està obligada a fer allò que marca la 
normativa. S’ha fet un projecte de restitució que ja s’ha presentat a la coordinadora, i s’ha 
parlat amb Patrimoni sobre l’assumpte de la fitxa. Comenta que quan s’acabi l’Audiència 
Pública li donarà les dades de la persona encarregada. En relació amb el comerç, fa saber 
que s’han constituït dues noves associacions de comerciants, una a la zona de Sant Ramon 
i l’altra al Cor de l’Eixample, feina en la qual ha tingut un paper important en Carlos, cosa 
que demostra que el comerç està viu al districte. Per evitar la presència excessiva de 
turistes, recentment s’ha aprovat una ampliació del Pla d’usos de les botigues de souvenirs. 
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Una actuació concreta ha estat la publicació del Comerç de la teva vida, que ja va per la 
segona edició, on es publicita i visibilitza el conjunt de comerços i parades del mercat, molt 
arrelades al districte. Comenta que aquesta publicació ha esdevingut un exemple per a la 
resta de la ciutat, i que alguns grups municipals han demanat que aquesta experiència 
s’ampliï a altres districtes, ja que és una manera de fer visible la riquesa comercial de 
Barcelona. 
 
Al Sr. Juan Esparza, que no ha formulat cap pregunta, el regidor li contesta que si no hi ha 
cap pregunta tampoc no hi ha resposta. 
 
En resposta a la qüestió plantejada per la Sra. Adela Gelet sobre si el Futbol Club Barcelona 
ha de complir amb les obligacions especificades en el document aprovat, el regidor afirma 
que és clar que sí i que no pot ser d’una altra manera, i que el Districte vetllarà perquè sigui 
així. Dirigint-se a la Sra. María Teresa Moreno, la convida després a explicar-li amb més 
detalls la seva situació personal, ja que en aquests moments ell no disposa de la normativa 
aprovada i no pot respondre amb concreció al seu cas. En referència a la queixa feta pel veí 
del carrer dels Comtes de Bell-Lloc i plantejada per la Sra. Gelet, el regidor Agustí Colom 
apunta que en aquests casos d’incidència en l’espai públic és important trucar en el mateix 
moment a la Guàrdia Urbana, perquè d’aquesta manera s’hi poden presentar i verificar la 
dimensió de la situació. Manifesta que, com que es tracta d’un problema que s’arrossega de 
l’any anterior, efectivament s’han realitzat les tasques que comenta la Sra. Gelet, ja que els 
educadors de carrer han treballat en els comportaments esmentats en aquest espai i es 
compromet a revisar la situació si aquests comportaments es cronifiquen. 
 
A continuació, el regidor respon a les diverses qüestions formulades per la Sra. Ana Ramón, 
i comença abordant el tema de les xeringues trobades als jardins de Ceràmiques Vicens, i li 
comunica que passarà el tema a la Guàrdia Urbana. En relació amb el tancament de 
travessera de les Corts els dies de partit del Barça, considera que existeix un bon espai de 
convivència on hi ha tots els operadors, i és aquest el marc adequat per abordar el 
condicionament de l’espai els dies de futbol. Comenta, que fa poc, se li va preguntar a TMB 
quines actuacions posaria en marxa els dies de partit respecte a les noves línies de bus. 
Parlant de la pèrdua de places de pàrquing a diferents carrers, considera que amb la 
superilla de Sant Ramon-Maternitat s’ha guanyat en termes de pacificació i s’evita que sigui 
un espai que es pugui fer servir com a drecera a l’hora de circular. És conscient que totes 
aquestes modificacions en la urbanització impliquen afectacions sobre els vehicles, però en 
aquests casos sempre s’han fet les anàlisis corresponents. Manifesta que no està prevista la 
construcció d’un pàrquing, però sí que es disposa del pàrquing de l’Espai Barça, i se’n 
podria negociar la utilització per part dels veïns més enllà dels dies de partit. Passarà la 
qüestió dels arbres malalts del carrer de Felipe de Paz a Parcs i Jardins. Anuncia que la 
urbanització de la major part de carrers es va acabar just abans de vacances d’estiu, i 
aquesta no és l’època més adient per plantar arbres; aquesta tasca es farà durant la tardor. 
En relació amb el tema del pipicà, explica que ja s’hi està treballant. En referència a la 
legalitat o no de la situació del bar El Rellotge, així com el de travessera de les Corts que 
comentava la Sra. Mercè Piqueras, diu que desconeix la situació i per això els demana més 
dades dels establiments per mirar de fer-hi una inspecció. Quant als deutes del pis per a 
joves del carrer de Benavent, declara no conèixer el cas, però sap que els deutes no 
s’associen a l’habitatge sinó a les persones. Recomana que demani informació a l’Oficina de 
l’Habitatge on la informaran millor. Respecte als okupes del carrer de Benavent, el regidor 
suposa que la Sra. Ramón fa una crítica a la passivitat dels Mossos d’Esquadra. Explica que 
la propietat ha de fer la denúncia i és als Mossos d’Esquadra a qui correspon actuar. Si no 
es va fer la desocupació exprés, es posarà en marxa la via judicial i el jutge dictaminarà el 
que consideri i, d’acord amb això, els Mossos d’Esquadra actuaran. També han d’actuar de 
forma immediata si detecten qualsevol comportament delictiu. 



 

9 
 

 
A la primera qüestió de la Sra. Mercè Piqueras referent a la terrassa del bar de travessera 
de les Corts, el regidor li respon en la mateixa pregunta que fa la Sra. Ana Ramón. Valora 
els productes dels horts urbans, considera que són molt millors que els que porten molts 
additius, i que n’hi ha prou de rentar-los bé. Sap perfectament, perquè és obvi, la gran 
contaminació que hi ha a la ciutat, i això justifica la política que s’hi està fent de pacificació 
de carrers, de carrils bici, de canvi de comportaments, de fer servir el vehicle privat només 
en casos imprescindibles, del foment del transport públic, etcètera. Reconeix que els horts 
urbans s’ubiquen on es pot, perquè el problema de districtes com el de les Corts és que està 
molt consolidat i hi ha molt poc espai públic disponible. Alguns són provisionals, com el del 
carrer de Benavent, on s’espera que algun dia hi hagi una residència; com el de la Colònia 
Castells, que és zona verda, però en aquest cas són compatibles els dos usos; apunta que 
n’hi ha dos més, un a la zona alta de Pedralbes i un altre al terrat de Can Deu. Recorda que 
hi ha estudis que afirmen que la contaminació afecta molt especialment el rendiment dels 
infants en edat escolar, i per tant totes les polítiques per intentar disminuir el grau de 
contaminació, i que sigui possible menjar amb tranquil·litat un tomàquet cultivat a prop de 
casa són desitjables. Moltes ciutats, com per exemple Berlín, també estan fent de manera 
paral·lela la pacificació i la reverdificació dels espais ciutadans. Finalment, es comenta que 
els horts urbans, en ser projectes col·lectius, són un element de cohesió social: ajuden a la 
socialització, en la creació de xarxes i en la col·laboració amb escoles, de persones amb 
discapacitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes, i essent les 20.05 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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