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ACTA DEL CONSELL PLENARI 
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Secretària tecnicojurídica 
Rocío Benito 
 
El president dona inici al plenari extraordinari, que recorda que consta d’un únic punt: una 
proposició presentada pel GMDDemòcrata, el GMDCs i el GMDPPC. 

Es disculpa pel retard amb què comença la sessió a causa de la reunió prèvia de la Junta de 
Portaveus. Explica que hi haurà una primera intervenció per part dels grups proposants, després 
s’obrirà el torn de paraula dels veïns i veïnes que han sol·licitat intervenir, amb un temps màxim 
de dos minuts per intervenció, i posteriorment intervindran la resta de grups municipals. 
Assenyala que hi haurà un segon torn de paraules amb el mateix ordre i que, si queda temps, es 
donarà novament la paraula als tres grups proposants per tancar el punt. Precisa que els grups 
proposants disposen d’un temps màxim de quatre minuts, i la resta de grups, de tres minuts. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que vol deixar clar i que consti 
en acta que els consellers del Consell Plenari no es representen a ells mateixos, sinó les 
persones que els van votar i partits polítics. En relació amb això, explica que ahir va viure un 
incident incòmode i que vol aprofitar per demanar respecte per les opinions de tothom, no només 
les que emeten els consellers i els partits polítics, sinó les de tots els veïns i veïnes. 
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, assenyala que ahir va succeir un fet que creu 
que ha d’esmentar. Explica que la senyora Sílvia Casorrán va escriure un tuit en què deia el 
següent: «¿Hay un límite de velocidad en el carril bici? Me sabe mal por Muriel y su familia. Su 
imprudencia también hizo caer al ciclista». Opina que no s’ha de perdre mai el respecte, i més 
quan pot fer mal, i que aquest missatge és ofensiu i lamentable. Afirma que quan es cobra un 
sou públic com a assessora de mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha de ser un 
exemple. 

Desenvolupament de la sessió 

ÚNIC. Proposició / declaració de grup presentada pels grups municipals de Districte del 
Partit Demòcrata, Ciutadans i Partit Popular 

Que el Consell de Districte de Sant Martí acordi: 

- Que el Govern municipal respecti i doni compliment al resultat de la consulta relativa 

a la superilla del Poblenou tot retirant les intervencions realitzades 

- Que el Govern municipal continuï impulsant els projectes de dignificació de l’entorn 

amb la construcció dels habitatges per part del Patronat Municipal de l’Habitatge, les 
urbanitzacions de les places de Dolors Piera, Isabel Vila i Tísner entre altres 
actuacions  

- Que el Govern municipal treballi buscant l’acord amb les diverses parts implicades 

en la implantació de futures superilles al districte 

El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, assenyala que farà una intervenció molt 
breu perquè creu que el que avui interessa és escoltar els veïns. Explica que tothom té el text de 
la proposta de resolució que han pactat amb el GMDCs i el GMDPPC, i que ha estat 
transaccionada a última hora amb el GMDERC-AM. Llegeix la proposta definitiva, en la qual s’ha 
modificat el segon punt, que queda de la manera següent: «Que el Govern municipal continuï 
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impulsant els projectes de dignificació de l’entorn amb la construcció dels habitatges per part del 
Patronat Municipal de l’Habitatge, les urbanitzacions de les places de Dolors Piera, Isabel Vila i 
Tísner, entre d’altres, i que tinguin el consens veïnal».  

La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, remarca que novament s’ha posat de 
manifest la preocupació dels veïns per la situació de la superilla del Poblenou. Diu al senyor 
Montaner que es podia haver consultat els veïns abans, però que han arribat a la conclusió que 
al regidor només li agrada la participació dels que pensen com ell.  

Assenyala que esmentarà casos reals del que viuen els veïns de la superilla. Pregunta al Govern 
si s’ha preocupat d’algun veí del carrer Pallars que ha hagut de gastar-se els estalvis 
insonoritzant el seu habitatge, situat a un primer pis, pel soroll dels sis autobusos que passen per 
davant de casa seva; si sap que alguns veïns que sopaven a la terrassa de casa seva ara ja no 
ho poden fer per culpa dels sorolls i els fums; o si sap que dos nens amb asma han tingut 
problemes de salut després de la implantació de la superilla. Així mateix, pregunta al Govern si 
ha valorat els problemes de les entrades i sortides dels pàrquings; si coneix les pèrdues que han 
patit els petits comerços que tant defensa en els seus discursos, que són d’entre el 30 i el 90%, 
amb fins i tot el possible tancament d’algun negoci. Manifesta que, a més, el Govern ha comès 
errors en la senyalització. Afirma que tot això és conseqüència d’una gestió ineficaç, i que ha 
s’ha fet evident que el Govern no té capacitat de negociació, que ha actuat arbitràriament i sense 
consens, i que s’ha equivocat. Afirma que, per tot això, el GMDCs demana la retirada de la 
superilla.  

El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, assenyala que l’illa sobre la qual avui 
debaten es va implantar «amb nocturnitat i traïdoria», sense acord amb els ciutadans ni amb els 
grups polítics i sense una presentació pública. Afirma que allò que havia de ser una millora per al 
barri i els veïns ha generat una divisió entre els veïns. Explica que els veïns que viuen dins de la 
superilla, que haurien de gaudir d’una millor qualitat de vida, no hi estan conformes, mentre que 
els que viuen al voltant pateixen problemes de trànsit. Manifesta que, per tant, s’ha creat un 
problema on no n’hi havia cap, tal com han expressat els veïns. 

Afirma que el Govern municipal no es pot passar dos anys fent bandera de la participació i no 
fer-ne cas quan es produeix. Opina que el Govern ha de fer marxa enrere amb el projecte de la 
superilla atès el resultat de la consulta que han fet els veïns, que ha demostrat que ningú no hi 
està conforme. Pregunta quan es començarà, doncs, a desmantellar la superilla.  

El president obre el torn de paraula dels veïns i els demana que se cenyeixin al temps establert.  

El senyor Isidro Monferrer Mas, en nom propi, afirma que l’afectació de la superilla en el comerç i 
l’activitat econòmica ha estat nefasta. Manifesta que des del principi ha dit que un carrer de 
vianants no es converteix necessàriament en un carrer comercial. Remarca que fins i tot això ho 
diu el regidor d’Arquitectura de l’Ajuntament de Barcelona, el senyor Mòdol, en una entrevista a 
La Vanguardia, on afirma que el trasllat del model del Poblenou a la trama de l’Eixample 
provocaria el caos econòmic. En aquest sentit, assenyala que els comerços no viuen només dels 
vianants, sinó també de ser vistos, tant en vehicle com en transport públic. Afirma que, en el 
model que s’ha volgut imposar al Poblenou, els bucles de circulació maten l’activitat econòmica 
tant de les botigues com de les empreses i els autònoms, ja que s’han posat obstacles per 
accedir-hi i s’ha complicat la mobilitat. Opina que carrers pacificats que no trenquessin la 
linealitat no afectarien tant l’activitat econòmica. 

Pregunta als polítics que prenen decisions si dormen bé quan saben que les seves decisions han 
portat algunes persones al «pacte de la fam», ja que han de tancar el negoci, perdre els diners 
de la inversió i canviar de lloc, amb els costos afegits que això comporta, sense que l’Ajuntament 
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els hagi donat cap compensació econòmica, tal com diu la llei. Explica que molts botiguers, 
treballadors i autònoms els van fer arribar el seu neguit en la consulta veïnal que es va fer. 
Assenyala que es tracta d’una zona amb poques botigues, atès que la ràtio d’habitatges és 
massa baixa per permetre’n la subsistència i els preus de lloguer actuals fan inviable que s’hi 
estableixi cap comerç. Remarca que si, a més, es posen obstacles a les poques botigues que hi 
ha, el barri acabarà sent un desert. 

Afirma que el Govern ha canviat «les normes del joc a mitja partida» i ha fet mal a molta gent. 
Assenyala que el fet que Amazon s’instal·li en un extrem de la superilla no vol dir que sigui un 
èxit, ja que això farà pujar el mercat del lloguer dels futurs comerços i l’únic que hi haurà al 
voltant seran bars.  

Remarca que un arquitecte municipal va dir en un consell de barri que aquest era «un canvi 
bestial per a Barcelona». Afirma que, si és tan «bestial», s’hauria d’haver consultat tota la 
ciutadania de Barcelona. Manifesta que, per tant, espera i desitja que el Govern rectifiqui. 

La senyora Mari Carmen Simarro, en nom propi, explica que vol expressar la seva disconformitat 
i la de tota la seva família, com a veïns de la superilla, sobre com s’ha dut a terme aquest 
projecte, que se’ls va dir que seria provisional.  

Assenyala que resulta difícil exposar en només dos minuts el gran nombre de perjudicis que els 
causa la superilla. Explica que, per exemple, no poden anar a treballar als polígons de fora de 
Barcelona amb bicicleta, ni desplaçar-se amb dos infants que necessiten cadireta sense el cotxe.  

Afirma que el Govern ha decidit fer aquest projecte sense tenir-ne en compte les conseqüències, 
i que sembla que sap el que interessa als veïns, quan la majoria han votat en contra de la 
superilla. A més, assenyala que el Govern diu que els ha donat veu en un procés participatiu, 
quan tot el que van poder fer va ser expressar-se mitjançant uns Post-it grocs que van lliurar a 
empleats de l’Ajuntament. Opina que el concepte de procés participatiu és completament 
diferent, i que el Govern no escolta ni fa cas. Remarca que es van trobar amb la superilla al 
setembre i van ser-ne informats després, que és una cosa que no havia passat mai en 
democràcia. 

Afirma que la zona s’han convertit en un gueto, amb veïns de primera i de segona, i que l’únic 
que s’ha fet ha estat traslladar la contaminació i la congestió d’un carrer a un altre. A més, 
explica que els autobusos passen més lluny, en perjudici de la gent gran i sense cap justificació 
coherent, i que els comerços han reduït la seva facturació, tal com es pot comprovar parlant amb 
els afectats. 

Assenyala que es va publicar una notícia a la premsa que deia que sortia a concurs la licitació de 
«parcs asfàltics provisionals». Afirma que tenen espais de sobra per fer parcs amb arbres, 
gronxadors, tobogans o sorrals, on els nens estaran millor, com les places de Dolors Piera i 
d’Isabel Vila, i que no calen parcs provisionals perquè no hi ha tants nens per gastar tant. 

La senyora M. Ángeles Vázquez Martínez, en nom propi, explica que el senyor Marc Andreu va 
escriure un tuit en el qual deia que els resultats de la consulta veïnal sobre la superilla «semblen 
clars però no quadren amb la realitat». Pregunta al conseller tècnic si els tracta de mentiders o 
de manipuladors.  

D’altra banda, assenyala que el senyor Montaner, en una entrevista a BTV, va dir que la 
participació en la consulta veïnal havia estat d’un 2%. Li pregunta si no li fa vergonya parlar d’un 
2%, quan és evident que no s’ha interessat per conèixer el perímetre de la consulta veïnal, en la 
qual no va participar tot el barri. Li pregunta d’on ha tret aquest percentatge, i remarca que potser 
hagués estat feina de l’Ajuntament organitzar una consulta perquè pogués votar-hi tot el barri. 
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Opina que, amb la seva actuació en aquest procés, el senyor Montaner ha perdut tota credibilitat 
per a la gran majoria de veïns afectats que avui assisteixen al plenari. 

El senyor Jordi Campins Punter, en nom propi, agraeix la proposta de resolució als grups que 
l’han presentat, ja que recull una part important dels objectius de la Plataforma d’Afectats per la 
Superilla. Assenyala, però, que vol fer un petit matís al punt 3 de la proposta, en el qual es parla 
de buscar el consens per a futures implantacions de la superilla al districte. Explica que està 
d’acord que es busqui el consens previ, però que, a partir de l’experiència que ara tenen del que 
és una superilla, no poden rebutjar-la per a ells i desitjar-la per a altres veïns del barri. 

Manifesta que el Govern municipal ja té l’evidència que la superilla del Poblenou és àmpliament 
rebutjada. Recorda que es van recollir 4.074 firmes durant cinc mesos, s’han fet manifestacions 
amb una gran participació i s’ha fet una consulta veïnal, en la qual un 85% dels veïns del 
perímetre d’afectació directa que hi van participar rebutgen la superilla i un 15% hi estan d’acord. 
A més, remarca que una dada significativa és que el 95% dels comerciants i treballadors no 
residents s’hi van mostrar en contra.  

Conclou que hi ha motius suficients i molt contundents per tenir clar que s’ha rebutjat la superilla. 
Opina que, a partir d’aquí, és el moment de rectificar allò que tots els grups municipals han 
definit com una cosa entre dolenta i imperfecta. 

El senyor César Ochoa Díez, en nom propi, assenyala que, com a matemàtic, és amant de les 
dades i, per tant, n’oferirà algunes. Explica que la Plataforma d’Afectats per la Superilla va 
recollir 4.000 signatures en contra de la superilla, que es van transformar en 1.500 vots a la 
consulta. Assenyala que, per tant, el 60% de persones que van signar no van fer l’esforç d’anar a 
votar. A més, remarca que les 1.500 persones que van participar en la consulta representen un 
2% de les 75.000 persones del barri. 

Opina que el problema que té la superilla del Poblenou és que està sola i que en calen més cap 
a la rambla, cap a baix i cap a la resta de Barcelona. Remarca que calen més superilles perquè 
el trànsit ocupa entre el 60 i el 70% de l’espai públic per al 24% de desplaçaments i per a gent 
que va en cotxe amb una sola persona, ja que la mitjana d’ocupació dels cotxes que circulen per 
Barcelona és d’1,2 persones. D’altra banda, afirma que està d’acord que hi ha veïns de primera i 
veïns de segona. Assenyala que els de la rambla del Poblenou i els de Marià Aguiló, on està 
restringit el trànsit i hi ha pilones per impedir el pas dels cotxes són de primera, mentre que la 
resta són de segona. Assenyala que els veïns de la superilla estaven en mig d’aquestes dues 
categories, però ara se’ls vol tornar a convertir en veïns de segona.  

Explica que va llegir en algun lloc que sempre que es fa una millora urbanística trencadora, com 
va passar al Portal de l’Àngel, al Born, a Gràcia o a la mateixa rambla del Poblenou, hi ha 
reticència al canvi, que es calcula en un 30% aproximadament. Opina que és clar que avui a la 
sala hi ha gent que pertany a aquest 30% i una altra que és del 3%. 

El senyor Martí Ballada, en nom del Col·lectiu Superilla Poblenou, afirma que la proposició que 
avui es presenta té un plantejament trampós, al parer del Col·lectiu Superilla Poblenou, ja que 
vol atorgar un caràcter vinculant a una consulta feta de manera parcial i interessada. Opina que 
aquesta consulta no pot tenir de cap manera aquest caràcter i que els 1.500 vots en contra de la 
superilla no representen tot el barri.  

Explica que RAC1 es va fer ressò d’un comunicat que deia que el 90% dels veïns del Poblenou 
estaven en contra de la superilla. Afirma que això és trampós perquè els veïns que s’hi han 
manifestat en contra no representen tot el barri i són molts menys que les 4.000 signatures que 
la Plataforma d’Afectats va recollir fa uns mesos. 
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Manifesta que ha costat molt arribar fins aquí per desfer tot el que s’ha fet, i que la superilla, amb 
els seus encerts i els seus errors, ha ajudat a posar sobre la taula un debat pendent i urgent: el 
de la ciutat que volen en el futur, menys contaminant i més sostenible. Destaca que la superilla 
del Poblenou és una petita peça d’un gran trencaclosques que aplegaria totes les actuacions per 
a la potenciació del transport públic i la creació de zones verdes, i que aquest trencaclosques ja 
no s’entén ni funciona sense aquesta petita peça. Afirma que té només nou mesos, però que ha 
nascut amb personalitat i té moltes ganes de viure.  

El senyor Pere Piquet Tomàs, en nom propi, manifesta que, malgrat que algú es pugui 
sorprendre, són molts els afectats de la superilla que no la gaudeixen directament però que 
estan contents que hi hagi més veïns de primera i que aquest percentatge es vagi ampliant. 
Afirma que, si tenen en compte això, potser evitaran malentesos, com el de la primera i última 
reunió d’afectats a la qual va assistir, convidat per un usuari de Twitter que li deia que allà li 
donarien molta informació. Remarca, però, que hi va anar sense saber que en realitat anava a 
una reunió dels veïns contraris a la superilla. 

Explica que, en aquesta reunió, el president del col·lectiu va dir que comptaven amb un bufet 
d’advocats que s’havia ofert a portar el seu cas i que els havia aconsellat buscar un arquitecte 
que pogués fer un dictamen tècnic que servís per aturar el projecte de la superilla. Manifesta que 
el va sorprendre molt que, després de lloar la trajectòria acadèmica i professional de la persona 
que s’havia trobat, el president digués que l’arquitecte en qüestió estava a favor de la superilla, 
però que aquesta en concret estava molt mal feta, ja que s’hauria d’haver fet dos carrers més 
amunt i no s’havia tingut en compte la xarxa ortogonal, entre altres coses. Remarca que, per 
tant, l’únic arquitecte que va trobar aquest col·lectiu, que curiosament havia treballat en 
administracions governades per CiU, no s’oposa al fons del projecte, sinó que en critica la forma. 
Explica que, en aquell moment, es va adonar que el conflicte que provocava la superilla era 
essencialment polític, ja que, tot i que hi havia veïns que es queixaven amb bona fe, al darrere hi 
havia partits que havien trobat en el projecte una nova arma electoral per guanyar vots.  

Opina que si aquest projecte s’atura no serà perquè sigui un mal projecte sinó perquè els grups 
que el van aprovar en el mandat anterior volen desgastar el Govern municipal. Afirma que no 
serà tampoc perquè no sigui bo per a la majoria de veïns, sinó perquè alguns saben que quan 
s’actua es poden cometre errors i els errors es paguen, tot i que alguns els paguen a un preu 
més alt que d’altres. Remarca que no actuar és molt més fàcil i dona més vots, com no 
implementar el pla d’organització de terrasses per no tenir restauradors en contra, o no aplicar la 
moratòria hotelera per no tenir hotelers en contra.  

Opina que encara hi ha una cosa pitjor que anar en contra d’allò que un havia aprovat en el 
mandat anterior per guanyar vots: que passin els mesos i un no es decideixi, que és el que 
sembla que ha fet el Grup Municipal d’ERC, que suposa que ha estat valorant fins a l’últim minut 
què li donaria més vots. Afirma que almenys els altres, tot i buscar un rèdit electoral, tenen les 
coses clares. Manifesta que, tanmateix, vol donar les gràcies als veïns i veïnes dels dos bàndols 
que han dedicat el seu temps a aquesta causa, i als pocs polítics que tenen principis i anteposen 
el bé públic als interessos privats. 

El senyor Àngel Marí González, en nom propi, manifesta que agrairia no haver de sentir que el 
que vol aquesta proposta és defensar la superilla però no aquesta en concret, perquè el que farà 
aquesta proposta és lapidar el que suposa la superilla, que és guanyar espai públic per als 
vianants en detriment de l’abús d’utilització de l’espai públic per part dels cotxes. Remarca que, 
per tant, la proposta aniquilarà totes les superilles i no només aquesta. 

Afirma que, en segon lloc, també agrairia que no es titllés de fracàs la implantació de la superilla 
perquè encara no està del tot implementada. Explica que ell és educador i que, quan es fa una 
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prova pilot en un projecte educatiu, normalment es preveu un curs escolar. Assenyala que 
després cal introduir-hi els ajustos pertinents i fer-ne una avaluació. Remarca que, en aquest 
cas, parlen d’un projecte de gran envergadura que no és només de mobilitat, sinó també 
d’urbanisme i de treball comunitari.  

Explica que, en tercer lloc, també li agradaria no haver de sentir que estan parlant d’una 
proposta que ha sortit d’una gran majoria popular i del barri. Afirma que, amb les dades que ha 
donat el company matemàtic que ha intervingut abans, ha quedat clar que això no és cert. Opina 
que aquesta proposta respon a uns interessos particulars i a uns interessos polítics, ja que es vol 
desgastar un govern que ha dut a terme una idea concreta sobre la qual abans hi havia un 
consens polític important. Remarca que, com que aquests interessos s’han recolzat en 
processos veïnals inapropiats i mal fets, s’estan legitimant algunes coses de manera incorrecta.  

Anima els grups d’esquerra a ser valents i avançar en la creació de superilles, i demana a la 
resta de grups que reflexionin sobre el fet que, si ara es tira enrere la superilla, potser els que en 
són partidaris també faran molt de soroll i l’any vinent caldrà tornar a desfer el que s’ha desfet. 

La senyora Sílvia Casorrán, vocal de l’Associació de Veïns del Poblenou, diu a la senyora 
Angulo que s’informi millor perquè ella no ha estat mai assessora ni té cap càrrec polític. 

Afirma que el temps ha demostrat sobradament que els problemes inicials que s’argumentaven 
en contra de la superilla han anat desapareixent. Explica que tothom pot arribar amb cotxe fins a 
casa seva, i les ambulàncies també. Així mateix, assenyala que les parades d’autobús s’han 
anat acostant a la superilla, ja que els veïns s’havien queixat que quedaven lluny. A més, 
destaca que l’Àrea Verda agrada als veïns, que abans no en tenien, i fa que menys treballadors 
es desplacin en cotxe a la superilla, que és un dels objectius que persegueixen. En relació amb 
això, explica que el seu fill és un afectat respiratori des que va néixer i justament per això creu 
que cal anar reduint el trànsit a la ciutat, i no pas eliminar les superilles.  

Afirma que els vials perimetrals no estan congestionats, tot i que en algun moment puntual del 
matí al carrer Tànger hi ha més trànsit del que hi havia abans del maig del 2016, però no pas 
abans del setembre del 2016, quan es va implantar la superilla. D’altra banda, destaca que s’ha 
obert el carrer Roc Boronat per crear una nova connexió muntanya-mar, de manera que ara ja 
no cal anar des del carrer Bilbao fins al carrer Àvila per baixar. Subratlla que la mobilitat 
funciona, encara que queden alguns ajustos per fer, com els relatius a la convivència entre 
vianants i ciclistes als trams totalment pacificats. Pel que fa a això, opina que si la mobilitat no 
funcionés, tot el barri hauria anat a votar en contra de la superilla. 

Recorda que fa anys es van recollir 53.000 signatures en contra del pas de l’AVE pel carrer 
Mallorca perquè hi havia gent que pensava que la Sagrada Família cauria, mentre que avui 
l’AVE passa pel carrer Mallorca i la Sagrada Família encara no s’ha enfonsat. 

El senyor Jordi Ginabreda Ferrés, en nom propi, recorda que darrerament han sortit dades 
específiques sobre la vinculació de la mortalitat amb la contaminació atmosfèrica a la ciutat. 
Remarca que aquestes dades parlen d’una reducció de mesos de l’esperança de vida. Manifesta 
que, per tant, vol demanar a tots els representants polítics que, quan es fa una proposta o 
s’intenta implementar una mesura encaminada a reduir la contaminació, no hi posin pals a les 
rodes només per interessos polítics. Afirma que, com a persona i com a ciutadà de Barcelona, no 
pot entendre això, independentment de la seva adscripció política. 

El senyor Joan Sarsanedas Palau, en nom propi, afirma que cal implantar les altres superilles 
planificades per veure realment el seu impacte sobre la contaminació. Opina que, per baixar els 
nivells de contaminació, també són importants els busos elèctrics, que no emeten diòxid de 
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carboni. A més, assenyala que cal millorar encara més el transport públic de la zona per tal que 
els treballadors i els estudiants de la UPC puguin arribar al barri en tramvia des de tota la ciutat. 
En aquest sentit, opina que seria positiu connectar el Trambesòs amb el Trambaix. D’altra 
banda, manifesta que també seria important fer algun tipus de monitoratge del flux de trànsit per 
dur a terme actuacions de reducció del soroll allà on calgui. 

El senyor Pere Mariné Jové, en nom de l’Associació de Veïns del Poblenou, remarca que el que 
avui debaten és una proposició que parla de la consulta que s’ha fet sobre la superilla i que, per 
tant, se centrarà en aquest tema. Manifesta que, abans de res, vol dir que l’Associació de Veïns 
ha expressat en diversos comunicats el seu suport a la implantació de les superilles des d’una 
posició crítica, perquè van valorar que el procés d’implantació no va ser exemplar. Assenyala 
que no s’estendrà sobre això perquè al web de l’Associació es pot trobar tota aquesta informació. 

Explica que se centrarà en el primer punt de la proposició, ja que creu que és obvi que tothom 
donarà suport als altres punts, i que s’hi vol referir també des d’un punt de vista personal perquè 
ell viu en aquest perímetre. Manifesta que ell, com a veí, no ha rebut cap comunicat que 
l’informés sobre la votació, i que només va veure dos o tres cartells sobre la consulta, en els 
quals la papereta que entrava a l’urna posava «no». Afirma que, per tant, va entendre que allò no 
era la convocatòria d’una consulta, sinó la convocatòria de qui volia que sortís el «no». A més, 
explica que no ha vist cap debat o cap lloc en què es convoqués tant els partidaris com els 
detractors de la superilla a expressar les seves posicions, ni tampoc que el dia de la consulta hi 
hagués un control rigorós de la votació. D’altra banda, assenyala que sap que hi van participar 
persones que treballen a la zona, però que creu que no s’haurien de tenir tant en compte.  

Afirma que, des de l’Associació de Veïns, tenen molt respecte per tots els veïns i veïnes que han 
participat en aquesta consulta, però que creuen que no es pot tenir en consideració per eliminar 
una proposta que s’ha treballat durant molts anys. Explica que si, per exemple, ara es fes una 
consulta per eliminar totes les terrasses de la rambla del Poblenou en la qual només poguessin 
votar els veïns que viuen a una primera planta que dona a la rambla, és evident quin en seria el 
resultat.  

Opina que aquesta situació ha de tenir alguna sortida, i proposa que tots els grups polítics tirin 
endavant d’una vegada el nou Reglament de participació ciutadana, que estableix un sistema per 
fer consultes amb un procés rigorós, i que l’any vinent es faci una consulta com cal amb totes les 
garanties necessàries.  

El senyor Genís Barrera Barris, en nom propi, llegeix el fragment d’un article escrit per Carles 
Capdevila: «Barcelona té uns índexs de contaminació inacceptables i perillosos, i ha de trobar 
solucions. I no sempre es pot estar a favor de tot. Si et poses a favor de les persones, t’has de 
posar per força en contra dels cotxes.» 

Remarca que la posició de tots els grups amb relació a la proposta presentada determinarà el 
sentit de les seves prioritats. Manifesta que espera que aquests apostin per les persones, ja que 
el mateix Carles Capdevila deia que el fet que una cosa hagi funcionat tota la vida d’una manera 
és gairebé motiu suficient per canviar-la. En aquest sentit, opina que amb la superilla ha arribat 
aquesta oportunitat de canvi. 

La senyora Cristina Gordo Rodríguez, en nom propi, manifesta que a ella no li han ensenyat mai 
que les coses siguin blanc o negre, sinó que hi ha matisos de grisos. Explica que no creu que 
ningú s’oposi a la disminució de la contaminació a Barcelona, que efectivament és un problema. 
Afirma que la qüestió és si la superilla és el motiu oportú per reduir aquesta contaminació. 
Recorda que la superilla es va fer per crear espais verds i reduir l’ús del cotxe, però que les 
dades que el mateix Ajuntament va presentar a Can Felipa fa uns quants mesos demostraven 
que s’havia produït una disminució del trànsit dins del perímetre de la superilla, però que aquest 



  

 

 

 
9 

havia augmentat als carrers perimetrals. Subratlla que, per tant, no s’està aconseguint reduir el 
trànsit, sinó traslladar-lo a altres carrers, de manera que hi ha veïns que es veuen afectats per 
aquest augment. 

Remarca que les signatures que va recollir la Plataforma d’Afectats per la Superilla eren de tot el 
barri, a diferència de la consulta, que es va limitar a uns carrers. Assenyala, però, que aquest 
perímetre incloïa les persones que suposadament es veuen més beneficiades per la superilla, 
que són les que hi viuen dins, mentre que només un 13% de les persones que van participar en 
la consulta van votar-hi a favor. A més, explica que, tot i establir un perímetre d’afectació directa, 
molts altres veïns del Poblenou, com ara del carrer Perú, la Gran Via o fins i tot Diagonal Mar, els 
van dir que volien votar perquè notaven els efectes de la superilla. 

D’altra banda, afirma que es van penjar dos tipus de cartells: uns on s’informava de la consulta i 
d’altres específics de la Plataforma d’Afectats que deien «vota no». A més, explica que es van 
fer diverses assemblees de veïns al Casal de Barri del Poblenou per informar de la consulta.  

La senyora Sandra Cabrerizo Padilla, en nom propi, explica que viu a la superilla i que és família 
monoparental, cosa que significa que sempre ha d’entrar i sortir de casa sola amb una nena. A 
més, assenyala que, com moltes altres persones que formen part de la Plataforma d’Afectats, va 
votar Barcelona en Comú a les eleccions municipals però ara ja no se sent d’aquest partit.  

Afirma que es va informar de la consulta a les xarxes socials i amb cartells. Opina que, per tant, 
l’excusa que no se n’ha informat no és vàlida. Explica que se’ls va «vendre» que l’objectiu 
d’implantar la superilla era disminuir la contaminació i recuperar espais, però que no entén que 
es parli de recuperar espais quan tenen una vorera de quinze o més metres. D’altra banda, 
afirma que estan entrant en «una zona zero», amb la zona de T-Systems que s’omple de gent 
itinerant que treballa en grans empreses i l’absència de petits comerços. Així mateix, es queixa 
que hi ha hagut robatoris, fins i tot a ambulàncies. 

Manifesta que, en definitiva, vol posar èmfasi en l’aïllament que pateixen. Opina que l’únic que 
s’ha aconseguit amb la superilla ha estat enfrontar els veïns, envair els espais perimetrals, aïllar 
la gent de dintre de la superilla excepte en l’horari laboral, i gastar diners en actuacions de 
senyalització a la via pública que s’han hagut de rectificar perquè no s’havien fet bé. 

La senyora Manuela Rosero Calero, en nom propi, manifesta que, com a veïna de la superilla, 
està una mica cansada d’haver de justificar sempre per què li agrada la superilla i que se la 
criminalitzi pel fet d’estar-hi a favor. Afirma que és evident que els primers dies van ser una mica 
desconcertants, però que, a mesura que ha anat passant el temps i el veïnat ha començat a 
apoderar-se del nou espai guanyat al cotxe, la superilla brilla per si mateixa i està guanyant la 
partida al cotxe. Destaca que els bancs i les taules de pícnic, tot just instal·lades, han suposat un 
gran canvi en l’ús de l’espai, com també els jocs pintats a terra i les taules de ping-pong. Explica 
que cada dia que passa se senten més còmodes amb el nou espai i no entenen per què es 
planteja eliminar aquest «nou oasi» dins de la ciutat. Pregunta si han de deixar de passejar per la 
superilla i anar a la rambla, que està saturada i no s’hi cap, i si algú s’imagina que tornés a 
haver-hi cotxes a la rambla.  

Explica que és usuària de la bicicleta des de fa més de disset anys i que recorda que al principi 
eren molt poques les persones que es desplaçaven en bici i ara en són milers. Destaca que hi ha 
hagut un canvi important en la mobilitat, sobretot gràcies a polítics valents que han implementat 
estructures ciclistes, sovint contra una opinió pública mal informada. Opina que hi ha canvis que 
molesten perquè alteren els hàbits d’alguns veïns i veïnes, i que això pot explicar la seva queixa, 
però que trigar dos minuts més a aparcar al garatge o a agafar un autobús no és un perjudici. 
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Afirma que hi ha qui diu que la superilla és un desert i que els carrers bàsics estan col·lapsats, 
però que ella convida els assistents a fer-hi un tomb per comprovar que això no és veritat. 

Pel que fa a la consulta, manifesta que, encara que els resultats semblin clars, no quadren amb 
la realitat dels veïns que viuen allà. A més, afirma que no ha semblat un procés net. Explica que, 
com a veïna, està disposada a construir amb sensibilitat i amb compromís amb la mobilitat i la 
gent del barri, però que s’ha de comprendre que cal estendre ràpidament aquest model perquè la 
ciutadania s’ofega i els responsables polítics han d’actuar. Subratlla que el 51% dels barcelonins 
estan a favor d’això. 

El president dona pas al torn de paraula dels grups municipals no proposants. 

La senyora Ainhoa Ruiz Benedicto, del GMDCUP-PA, explica que ja van expressar a la 
plataforma que va impulsar la consulta que creuen que tots els debats que hi ha entorn de la 
superilla no es resolen amb una consulta. En aquest sentit, afirma que amb una sola pregunta de 
«sí» o «no» ni s’aborda ni es resol el debat sobre com reduir la contaminació, com recuperar 
l’espai públic per als vianants o com democratitzar els espais de la ciutat, i que com a mínim cal 
fer una consulta molt més àmplia. 

Assenyala que tots els partits i ciutadans presents són conscients dels problemes de 
contaminació i de pèrdua d’espai públic a favor del trànsit privat contaminant. Opina que la 
qüestió és qui vol prendre mesures per combatre això i qui vol fer només retòrica sense 
substància o propostes descafeïnades que no solucionen aquests problemes. En relació amb 
això, afirma que no han escoltat dels partits impulsors del plenari d’avui cap altra opció viable per 
resoldre el gran nombre de problemes dels quals parlen quan tracten de la superilla. 

Explica que, des del GMDCUP-PA, volen manifestar el màxim respecte cap a les consultes i els 
processos participatius, i que per això no poden permetre una banalització ni una 
instrumentalització d’una eina que està al servei de la societat. Assenyala que la consulta que 
s’ha fet ha aixecat polèmiques per certes possibles irregularitats i que, a més, creuen que una 
participació unilateral amb números que no quadren no pot tenir prou validesa per desmantellar 
tot el projecte. 

Diu a la senyora Angulo que, si no es comença a entorpir l’ús del cotxe a la ciutat, no es 
resoldran els problemes de salut als quals s’ha referit. Afirma que és una mesura que troba 
resistència i costa de fer, però que és un procés progressiu necessari i que s’han de continuar 
implantant superilles per poder millorar la salut de la població. Finalment, demana als grups que 
han impulsat la proposta que diguin si tenen alguna opció alternativa que sigui viable. 

La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, manifesta que el motiu pel qual se 
celebra aquest plenari és perquè el Govern de la ciutat té la capacitat de generar conflictes on no 
n’hi ha i ha estat incapaç d’arribar a acords amb els veïns i veïnes i les diferents plataformes.  

Remarca que el seu grup no és sospitós de no donar suport a les superilles, tal com ho ha 
demostrat tant en el passat com en el present, però que la superilla de l’urbanisme tàctic no 
funciona en espais de baixa densitat com aquest, on es perverteix el concepte. En aquest sentit, 
afirma que guanyar verd i espai per a la gent no és posar quatre bancs i uns arbres en testos 
sobre l’asfalt. A més, assenyala que aquesta superilla tampoc no compleix amb els criteris 
d’urbanisme inclusiu.  

Manifesta que Barcelona s’ha caracteritzat sempre per un urbanisme de qualitat, i que, per tant, 
cal un urbanisme estructural i cal inversió. En relació amb això, opina que el Govern ha reduït el 
concepte de superilla a mesures de mobilitat i a una mena de decorats propis d’un parc temàtic. 
Destaca que el seu grup creu en el model, però que sempre han estat convençuts que s’havia de 
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fer des del diàleg. En aquest sentit, remarca que la transparència i el govern obert no són només 
elements discursius, sinó que s’han de dur a terme. Opina que el Govern es va equivocar en 
desautoritzar la consulta sobre la superilla i no acompanyar-la, i que, de fet, va caure en 
l’autoritarisme. 

Manifesta que el GMDERC-AM no comparteix al cent per cent el text que s’ha presentat, però sí 
el fons de la proposta, per la qual cosa hi votaran a favor. Remarca que aquest no és un vot 
contra les superilles, sinó un vot que vol donar veu al veïnat i promocionar que el Govern de Sant 
Martí es mostri disposat a reconsiderar el que ha fet fins ara i busqui des del diàleg les millors 
solucions, tal com hauria d’haver fet abans d’implantar la superilla. 

Explica que al seu grup, que és ferm defensor del concepte de superilla des de fa molts anys, el 
decep profundament que un bé per a la ciutat absolutament necessari com són les superilles 
s’hagi convertit en un problema, i que el que havia de ser l’exemple a seguir s’hagi convertit en 
un malson per a molts veïns o, si més no, en un conflicte veïnal. Afirma que, si es vol que els 
barcelonins estiguin a favor del model de superilla per als seus barris, la del Poblenou ha de ser 
modèlica. Demana al Govern que resolgui el problema que hi ha al Poblenou i que arribi a 
acords. 

El senyor Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, opina que tant és el que diguin perquè no 
saben si es busca la seva resposta o convertir això en un tema central quan no ho és i a la resta 
dels barris ni se’n parla. Afirma que no estan disposats a «jugar aquest partit», i que és curiós 
veure com alguns grups es constitueixen ara en garants de les consultes i el diàleg, mentre que 
quan van governar la ciutat no van arribar a fer cap de les consultes que anunciaven al seu 
programa electoral, com les relatives a la Model, a la mobilitat a Gràcia o al parc del centre del 
Poblenou, i van votar en contra de fer consultes sobre el Pla d’usos de Ciutat Vella o la Marina 
del Port Vell.  

El regidor opina que aquest ple extraordinari és una clara maniobra amb voluntat de desgast 
polític, de la mateixa manera que ho ha estat la consulta veïnal contra la superilla, que no ha 
estat representativa ni ha tingut garanties democràtiques. Assenyala que es tracta de formes de 
protesta i de desgast legítimes, però poc útils si realment el que es vol és debatre seriosament i 
recapitular sobre la superilla i tot el que comporta. Remarca que aquest debat no ha faltat i que 
el Govern l’ha promogut des de l’inici de la prova pilot al setembre passat, amb assemblees al 
carrer, audiències públiques, comissions de seguiment i debats en plenari i en comissió. A més, 
destaca que han tingut la valentia d’aplicar un acord de ciutat de mandats anteriors i han 
acceptat les errades inicials de coordinació, comunicació i participació que hi va haver. Afirma 
que, per tant, aquesta prova pilot s’ha anat retocant i millorant significativament, amb canvis 
importants respecte al disseny inicial, fruit d’haver escoltat tot el veïnat i dels canvis introduïts 
pels grups polítics, especialment ERC. A més a més, recorda que aquest grup va impulsar una 
mena de pacte de ciutat sobre les superilles fa alguns mesos. 

Afirma que avui la superilla funciona i és un èxit quotidià. Opina que dir el contrari és faltar a la 
veritat o tenir ganes de seguir enredant i manipulant per desgastar el Govern. Remarca que ni la 
superilla és la causa de cap col·lapse de trànsit ni està més deserta de gent del que ho havia 
estat fa un any. Manifesta que, de fet, ara hi ha més vida als carrers pacificats, i només cal 
passar-hi per veure nens i nenes que juguen, treballadors i treballadores que hi dinen i 
descansen, patinadors, ciclistes i persones que fan tot tipus d’activitats, o jubilats que hi 
passegen. Assenyala que això també s’ha demostrat en activitats associatives com les festes de 
maig o l’Open Day.  

Afirma que tampoc no és cert que la superilla vagi en contra de l’activitat econòmica, i que si fos 
així no s’explicaria que una empresa tan astuta com Amazon s’instal·li precisament al cor de la 
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superilla. Manifesta que els signes dels temps demanen un nou model de ciutat més sostenible i 
pensada per a les persones i no pas per als cotxes. Assenyala que es tracta de canvis culturals i 
profunds que no són fàcils, però que van entrar al Govern de la ciutat per transformar-la i 
millorar-la, i continuaran amb aquest repte. 

El president obre el segon torn de paraula dels grups proposants. 

El senyor Boadella dona les gràcies als veïns que han assistit i han intervingut en el plenari. 
Manifesta que avui s’han fet evidents dues posicions, i també que Barcelona ha esdevingut la 
ciutat del conflicte. En aquest sentit, posa com a exemples el problema de la rambla del 
Poblenou i els restauradors, la preocupació d’alguns veïns per la platja de gossos i el debat 
sobre el tramvia. Afirma que la dicotomia que estableix el Govern entre rics i pobres acaba 
perjudicant la classe mitjana i que la seva voluntat de reduir-ho tot a un conflicte l’ha convertit en 
especialista a generar-lo.  

Manifesta que és cert que hi ha dues realitats diferents a la superilla: el model i la implantació. 
Explica que el seu grup sempre ha defensat el model, però ha criticat la implantació. Recorda 
que van dir que aquesta implantació podia acabar condemnant el model, tal com ha succeït, fins 
al punt que avui es posa en dubte el model per culpa d’aquesta implantació, així com per les 
declaracions de membres del mateix Govern de la ciutat, com el senyor Mòdol. Opina que, per 
tant, la implantació d’aquesta superilla ha fet fracassar el que era un model de consens de tots 
plegats. Afirma que segurament s’hauria pogut fer millor si s’hagués treballat des del consens i 
no des del sectarisme ideològic que sempre ha denunciat.  

Remarca que la presentació d’aquesta proposta no és cap maniobra de desgast polític, tal com 
s’ha dit, sinó que respon a la constatació d’una realitat que s’ha produït els darrers caps de 
setmana al Poblenou. Subratlla que un plenari extraordinari del districte amb un punt únic és un 
fet excepcional. Assenyala que, malgrat això, el senyor Bañón es limita a dir que el que puguin 
dir no interessa i el senyor Montaner, que això és una jugada a curt termini. Diu al senyor Bañón 
que el PSC ja fa temps que «no juga cap partit», i demana al regidor que miri amb una mica més 
de perspectiva el que està passant a la ciutat actualment. 

La senyora Angulo assenyala que, contràriament al que s’ha dit, sí que està ben informada. 
Explica que el GMDCs no està en contra del concepte de superilla, està a favor de la 
sostenibilitat i és molt conscient que hi ha molt de trànsit i que la gent pateix. Precisa, però, que 
s’oposen a la manera com s’ha implantat la superilla.  

Manifesta que, com que la portaveu del GMDCUP-PA li ha demanat que ofereixi alguna 
alternativa, n’esmentarà una de ben senzilla. Explica que el model alternatiu a la superilla al lloc 
on s’ha implantat hauria de ser una xarxa de carrers connectats entre si on els vianants 
tinguessin prioritat. Afirma que això no hagués comportat tots els problemes que ha causat la 
superilla. A més, opina que si s’ha fet la consulta que s’ha fet és perquè el Govern ha estat 
incapaç de fer-la, quan era responsabilitat seva. A més, destaca que tots els projectes 
urbanístics han d’estar sustentats per estudis rigorosos de mobilitat. Pel que fa a això, remarca 
que potser dins de la superilla es respira molt bé, però que ha augmentat la contaminació al seu 
voltant. Opina que, per tant, aquest projecte no està ben gestionat i el Govern encara és a temps 
de rectificar. 

Manifesta que és comprensible que hi hagi veïns que estiguin a favor de la superilla i d’altres que 
hi estiguin en contra, perquè en tot passa igual, però que si s’hagués consultat els veïns abans 
ara no tindrien aquest debat. Afirma que, al cap i a la fi, aquest debat és fruit d’una mala gestió, 
una falta de consens i una falta de diàleg.  
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El senyor Gallardo afirma que és indubtable que la convivència és difícil, però que cal buscar-la 
en els punts de trobada. 

Afirma que, quan es fa una consulta, el que es posa de manifest és la quantificació dels 
enfrontaments. Assenyala que, a més, els números es poden expressar i interpretar de moltes 
maneres. En aquest sentit, manifesta que és cert que la mostra de l’univers d’aquesta consulta 
és petita, però que és molt significativa. Remarca que només el 0,21% de les persones que hi 
han participat s’han mostrat a favor de la superilla, mentre que l’1,27% s’hi han mostrat contraris, 
de manera que la distància entre uns i altres és molt significativa.  

D’altra banda, manifesta que no sap si les paraules del regidor obeeixen a una qüestió de 
convicció política o a un desconeixement de la situació, ja que els que han passejat per la 
superilla han vist realitats diferents de les que ha explicat. Remarca que això no ho diu només ell 
com a conseller, sinó també els veïns que hi viuen. Explica que, d’una banda, hi ha veïns que 
viuen a la superilla que s’han adonat que es troben aïllats i, de l’altra, veïns que viuen al voltant 
que també se senten perjudicats. Opina que això és conseqüència de fer les coses sense diàleg 
i sense buscar consensos, i que cal buscar el mínim denominador comú per anar resolent els 
problemes, en comptes de fer-los més grans.  

El president obre el segon torn de paraula de la resta de grups municipals. 

La senyora Ruiz opina que el que s’està fent amb aquest plenari no és pensar en les veïnes, 
com diuen els partits de la dreta, sinó «tirar llenya al foc» d’un conflicte veïnal, ja que hi ha tant 
opinions a favor com en contra de la superilla. Afirma que li sembla una absoluta irresponsabilitat 
fomentar aquest enfrontament amb aquest plenari, i que el que avui s’està fent és 
instrumentalitzar les consultes amb interessos polítics a fi d’amagar les problemàtiques que ha 
assenyalat abans.  

Opina que alguns grups estan començant a fer campanya electoral, cosa que passa per 
desgastar el Govern, tot i que també hi hagi altres temes per fer-ho. Pel que fa a això, assenyala 
que, per exemple, els partits de la dreta han presentat plenari rere plenari propostes per 
criminalitzar la bici, mentre demanaven més carrils per fomentar encara més l’ús del cotxe. Diu a 
aquests partits que avui poden guanyar la proposta, però que estan perdent el debat. 

Finalment expressa el vot en contra de la proposta. 

El senyor Bañón diu al senyor Boadella que només es fa seves les declaracions d’algú quan 
l’interessa. Pel que fa al comentari que el seu grup no juga cap partit, afirma que ells van fent 
com les formiguetes i van pujant, mentre que el GMDDemòcrata no «jugarà ni de reserva» com 
segueixi baixant. 

Manifesta que voten en contra de la proposta. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, opina que el PDeCAT ha perdut el 
seu model i és un vaixell que s’enfonsa. Afirma que és per això que ha de fer alguna cosa i el 
motiu pel qual es fa aquest plenari extraordinari.  

Manifesta que és cert que el veïnat està dividit en relació amb la superilla, però que el 
GMDDemòcrata ha atiat aquesta divisió. A més, afirma que és difícil arribar a consensos amb 
aquells que només diuen «no». D’altra banda, afirma que li sap greu el paper que avui ha fet la 
portaveu del GMDERC-AM. Opina que aquest partit té la intenció de substituir el PDeCAT com a 
força majoritària però que no ha començat bé, ja que la seva indefinició respecte al model de 
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mobilitat li pot costar molt cara. Manifesta que ells tenen un model de mobilitat perquè pensen en 
els seus fills i en el futur de la ciutat, i que el mantindran. 

Acaba expressant el vot en contra de la proposta. 

El president assenyala que l’únic grup proposant que encara té temps per tancar el punt és el 
GMDDemòcrata. 

El senyor Boadella agraeix el vot a favor dels grups que han donat suport a la proposta.  

En relació amb la intervenció del senyor Carmona, afirma que el PDeCAT recull la millor 
herència de CiU, que és generar consensos, com es demostra en aquesta proposta, que ha 
posat d’acord els grups del GMERC-AM, el GMDCs, el GMDPPC i el GMDDemòcrata, mentre 
que això és una cosa que el Govern no ha sabut fer en tot el mandat.  

Destaca que volen generar consensos i recuperar el model de participació del mandat anterior, 
com el model de participació sobre l’asfalt de la rambla del Poblenou, sobre la Vila Olímpica, 
sobre la reforma de l’avinguda Icària o sobre La Flor de Maig, que es va acabar comprant. 

Afirma que «la música» que sentiran durant els propers dies és que la consulta no té valor. Diu al 
Govern que, si pensa així, sigui valent i faci la consulta, tal com se’n va fer una sobre la Diagonal 
al seu dia. Remarca que no fa falta aprovar les normes de participació ciutadana per fer-la, i 
demana al Govern que, si no la fa, almenys sigui democràtic.  

Recorda que el Consell Plenari del districte és l’expressió de la representació dels veïns, i que 
els grups del GMERC-AM, el GMDCs, el GMDPPC i el GMDDemòcrata hi tenen majoria. 
Subratlla que, per tant, el Consell Plenari ha rebutjat la superilla del Poblenou i ha demanat que 
es faci cas del resultat de la consulta.  

El president conclou que la proposició presentada pel GMDDemòcrata, el GMDCs i el GMDPPC 
queda aprovada amb els vots a favor dels tres proposants i el vot a favor del GMDERC-AM, i 
amb els vots en contra del GMDBComú-E, del GMDPSC-CP i del GMDCUP-PA. 

 


