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Desenvolupament de la sessió
La presidenta del Districte de Sant Martí, la Ima. Sra. Marilén Barceló Verea, obre la sessió.

En primer lloc, saluda el regidor de Govern, els consellers tècnics, els consellers portaveus que els acompanyen a la
sala i la secretària, i sobretot vol saludar i donar les gràcies a l’equip tècnic que fa possible poder fer telemàticament el
Plenari. També saluda els veïns i els consellers que els acompanyen telemàticament.
Abans de tot, informa que faran un minut de silenci, tal com van acordar tots els grups municipals, en record, en
primer lloc, del senyor Hilario Cabezas, president de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú, que ens va deixar fa uns dies.
Glossa la seva persona entranyable i diu que tothom que el va conèixer sap que moltes persones com ell deixen la
vida terrenal però que el seu llegat continua entre nosaltres. Faran aquest minut de silenci també, com fa un any en
aquests dies, quan va començar aquesta pandèmia, en record de totes les víctimes que hi ha hagut.
Es posen tots drets i fan un minut de silenci.
Comenta que els veïns avui també participaran en el Consell, connectant-se per via telemàtica. Demana que siguin
concisos en el temps. Agraeix la paciència i l’interès dels veïns per poder participar en el Plenari ni que sigui
telemàticament. Els diu que tindran dos minuts de temps per a cada intervenció.

A)

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Actes de la sessió extraordinària del 23 de novembre de 2020 i de la sessió ordinària del 3 de desembre
de 2020.
La presidenta demana si algú hi vol fer esmenes.

S’aproven per unanimitat.
B)

Part informativa

1)

Despatx d’ofici

Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat) dels mesos de
desembre de 2020 a gener de 2021.

El Consell se n’assabenta.

2)

Cartipàs

RESTAR ASSABENTAT de la designació del Sr. Joan Pujol Gómez com a portaveu adjunt del Grup
Municipal de Districte del Partit Socialista de Catalunya-CP en substitució de la consellera Sra.
Inmaculada Bajo de la Fuente des del passat 2 de desembre de 2020.

El Consell se n’assabenta.

3)

Informe del regidor

La presidenta recorda la distribució del temps: el Govern disposa de vuit minuts; la resta de grups de l’oposició, de
quatre minuts. Informa que si cap conseller vol que l’avisi del temps transcorregut, només cal que li ho digui quan
comenci la seva intervenció.
El regidor del Districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, comença sumant-se a les condolences per tots els veïns i
veïnes i altres ciutadans que ens han deixat des del darrer Plenari i, evidentment, per l’amic i company Hilario, la veu
del qual trobaran a faltar –la seva potència de veu, especifica– en totes les reunions que es feien al Districte, per la
defensa del seu estimat barri de Provençals. Vol donar suport a totes les famílies i a la de l’Hilario, i també als cossos i
forces de seguretat que han viscut episodis de la ciutat que mai no haurien volgut veure, als quals felicita per la feina
que fan cada dia.

També vol mostrar agraïment a tots els tècnics i tècniques perquè el passat 14 de febrer hi va haver les eleccions creu
que més complicades, organitzativament parlant, de la història, amb més nombre de col·legis electorals. I pensa que,
tot i les dificultats, gràcies als treballadors i treballadores municipals, i als tècnics, la jornada va tenir èxit al Districte,
amb molt poques incidències comparat amb el que hauria pogut ser, de manera que es pot qualificar de normal.
Reitera la felicitació a tothom per fer-ho possible.
Recorda que enguany les festes de Nadal han estat diferents, però pensa que s’ha aconseguit impregnar d’aquest
esperit els barris i moltes de les entitats que, amb formats diferents, han pogut celebrar-les. Per això els ho agraeix.
Fa referència a diversos episodis que han aparegut als mitjans de comunicació i que creu que són d’interès de tothom.
En primer lloc, parla de la finca del carrer Llacuna en la qual van sortir esquerdes per les obres del costat, que van fer
que els veïns i veïnes haguessin d’abandonar els domicilis fins que aquelles esquerdes fossin reparades i s’assegurés al
cent per cent que els habitatges eren segurs. Assegura que s’està treballant en això.
També recorda que es va haver de desallotjar La Escocesa i garanteix que Serveis Socials treballa per reallotjar
cadascuna de les famílies que hi vivien, i en tots els processos que es fan en aquests casos.
També admet, com tothom sabia ja, que no hi ha hagut PAM-PAD del Districte, però afirma que això no vol dir que no
hi hagi un full de ruta, que esperen compartir amb tots els grups municipals del consistori. Recorda que sí que hi ha
hagut un acord de pressupost, amb el qual el Grup d’Esquerra Republicana ha fet possible que algunes de les
inversions es puguin fer, i que després en parlaran. Diu que entre aquestes inversions hi ha velles reivindicacions que
enguany seran possibles, com poden ser el parc de Can Miralletes i la seva masia històrica, per als veïns i veïnes del
Camp de l’Arpa. Insisteix que després hi entraran, en aquesta i en altres coses.
També es refereix a les «cuines fantasma», que han sortit als mitjans de comunicació i que assegura que els
preocupen a tots, sobretot pel malestar que causen als veïns i veïnes, i avança que la feina del Districte –en aquest cas
del regidor, precisa, i dels grups, suposa que també els de l’oposició– és fer costat als veïns, entendre la seva situació i
acompanyar-los en aquests moments que per a ells són complicats.
Anuncia també que la setmana passada s’han recuperat tots els locals que hi havia a la Vila Olímpica, cosa que li
sembla un pas més en la recuperació absoluta del Port Olímpic per als veïns i veïnes i per a la ciutat.
Pensa que és destacable igualment que el casal de grans Joan Casanelles s’hagi habilitat també per a les vacunacions,
i que la Guàrdia Urbana i els Bombers, de mica en mica, quasi ja...
Diu que entre les coses que volia destacar hi ha les obres finalitzades, com la del passatge Antoni Gassol, i altres obres
que van a molt bon ritme. Augura que a la tardor podran anunciar l’obertura de la Biblioteca García Márquez, per dir
un exemple. També diu que va molt bé la consolidació estructural de la nau annexa de Can Ricart, o la urbanització de
Via Trajana, que ja està veient la llum al final del túnel. Anuncia que avui s’ha aprovat en Comissió de Govern les
millores del pàrquing de la plaça dels Porxos, que és una altra de les feines que han fet conjuntament amb el grup
municipal que comentava abans. Esmenta també el pont de Santander, la substitució de la coberta de la nau de
Pallars, prevista per al segon semestre del 2021, la reforma de la masia de Can Miralletes o l’equipament de l’antic
cinema Pere IV.
Ho deixa aquí, perquè la portaveu del Govern també vol comentar algun tema, i passa la paraula a la senyora
Campos.
La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, vol agrair al Grup d’Esquerra Republicana el suport al fons de
30 milions d’euros per a projectes de proximitat que el Govern ja tenia previstos. I els anima a seguir en aquesta línia
perquè, si es llegeix el PAD amb atenció, es veu que hi han afegit 150 mesures aprovades per la ciutadania. Pensa que
serà un treball de continuïtat que anirà més enllà de l’anunci d’aquest acord. Afegeix que han donat suport al teixit
productiu de reforç de serveis socials i d’atenció. I vol que se sàpiga que, malgrat que no es va aprovar en l’anterior
mandat, per a ells el PAD serà el document de referència, el full de ruta i de compromís d’aquest Govern envers la
ciutadania de Barcelona.
La presidenta dona la paraula als grups de l’oposició.

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, vol mostrar en primer lloc el seu suport i la seva solidaritat
amb els membres de l’URPE de la Guàrdia Urbana, que diu que ho han passat molt malament aquests dies, i
manifesta també aquesta solidaritat amb la Brimo. Pensa que de vegades s’oblida que aquests servidors públics són
pares i mares, són éssers humans.
Al regidor li respon que no té res a comentar sobre el que ha dit, perquè ha fet una llista de coses positives i el felicita.
Repeteix el que ja ha dit alguna vegada, que caldria parlar del Port Olímpic i altres coses. Però sobre el que ha dit
reitera que té tot el seu suport i que els felicita.
La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, vol agrair a les entitats i associacions del Districte la seva
tasca en uns moments tan difícils en què elles arriben on l’Administració no pot arribar. També vol agrair la feina dels
cossos de seguretat, que aquests dies ho han passat malament, i espera que tot això acabi, per al bé de tots.
Comenta que, per la situació de pandèmia, els consells de barri són telemàtics, i cal acceptar-ho, però entenen que la
situació no és fàcil i que s’haurien de millorar, perquè s’estan convertint en un espai polític on, de l’hora i mitja o dues
hores que tenen de duració estimada, més d’una hora és per al Govern. Consideren que hi ha temes importants que
s’han d’exposar i explicar, però creuen que no és raonable que els veïns només disposin de vint minuts entre tots per
poder-hi participar. Recorda que en algunes comissions de seguiment han exposat que, quan hi hagi temes per
explicar que requereixin molt de temps, es valori fer dos consells, i així els veïns recuperarien el seu espai per
excel·lència, que és el Consell de Barri, que qualifica d’espai de participació veïnal i no com a espai polític.
Voldria saber per què consideren el Polígon de la Verneda un espai turístic, cosa que s’ha dit en un Consell de Barri.
Posa en boca del Govern unes declaracions que diu que són textuals i que li sembla que ho demostren. Creu que per
vendre el seu model de ciutat i d’economia social i solidària, no cal dir el que no és. Afirma que la Verneda no és un
barri turístic, sinó que és un barri abandonat per l’Administració i que tant de bo hi tinguessin turisme per reactivar
l’economia.
Atribueix al Govern que parla d’una ciutat més amable i segura, però assegura que el que veuen cada dia és tot el
contrari, que la inseguretat empitjora i que l’okupació s’ha convertit en l’alternativa al fracàs de la política d’habitatge.
Creu que la convivència s’ha deteriorat i que es toleren i justifiquen accions que perjudiquen veïns i comerciants.
Denuncia que la degradació de Barcelona es produeix a un ritme cada vegada més gran i que el model urbanístic,
tàctic del Govern, amb pilons, pintades i carrers tallats, no ajuda gens a millorar la vida dels veïns, que diu que estan
en una situació precària, sense mitjans econòmics per subsistir i amb centenars de negocis tancats que creu que mai
més obriran.
Exposa a més que ara els veïns de la Verneda i la Pau tenen un problema afegit, el de les «cuines fantasma». El grup
que representa considera que aquest tipus de negocis ha de complir les mesures sanitàries i legals, i construir-se en
ubicacions més adequades, i no en edificis o zones residencials. Entenen que un sector que ha quedat tan perjudicat
com la restauració s’adapti i exploti altres vies de negoci, però també es fan ressò de la justa preocupació i alarma que
ha generat aquesta possible activitat entre els veïns. Pensen que no es pot amagar una activitat industrial en edificis o
zones residencials, per les partícules de fum i greix que provoquen contaminació ambiental, i també per l’acústica per
als veïns confrontants, provocada pel soroll de les cuines, i pels problemes de mobilitat i logística que suposa el tràfec
de desenes de repartidors, molts dels quals amb moto. Recorda que aquesta mena de negoci no té pròpiament un
epígraf a l’Ordenança municipal d’activitats de plats preparats, en haver-hi un obrador i una cuina industrial per a
l’elaboració sense servei al públic. Per tant, Ciutadans considera que s’ha de corregir aquest buit legal per adequar els
reglaments a la realitat i s’han de buscar zones apropiades a la ciutat per instal·lar aquestes macrocuines, sense que
perjudiquin de manera tan directa els veïns.
Volen també aprofitar aquest Plenari per agrair a l’oposició el seu vot a favor, per segona vegada, a la proposta de
Ciutadans a l’Ajuntament de Barcelona per fer accessible de forma urgent el CAP del Besòs i millorar la il·luminació del
seu entorn. Pensa que ara, per fi, serà una realitat. Afegeix que estenen la seva mà, com diu que han fet sempre,
perquè la seva feina és millorar la vida dels veïns.

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, s’afegeix en primer lloc al condol pel senyor Hilario, que
considera un gran lluitador dedicat al seu barri i a les persones del seu barri, i també per tots aquells que han patit o
ens han deixat per culpa de la covid.
Continua reivindicant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, i denuncia alhora la repressió exercida sobre
tantes persones que pateixen en l’actualitat per les seves idees.
Considera que l’atenció d’aquests dies, per la situació acumulada, genera tota una sèrie de conflictes a la contenció
dels quals creu que tots haurien de col·laborar. Pensa que han de ser capaços d’entendre’s i de buscar solucions i no
haver de veure els esdeveniments que es viuen al carrer últimament. Pensa que cal que entre tots tinguin seny i es
busqui el consens.
Respecte a les «cuines fantasma», pensa que els veïns estan patint una situació d’estrès important, i no entén com ha
sorgit aquest problema de cop i no s’han comunicat les coses. Li sembla que és ja una dinàmica d’aquest Govern.
Pensa que potser hi ha moltes peticions dels veïns que no són importants per al Govern però que ho són molt per a
ells, i constata que la ciutat no és només del partit que governa i dels seus votants, sinó que tira endavant gràcies a la
col·laboració de tothom. Ho remata dient que, els agradi o no, cal tenir en compte a tothom.
Es refereix al projecte d’ampliació del CAP del Besòs, que diu que el presenten tan amples havent canviat la gran
proposta que havien venut als veïns de portar al nou edifici de Pere IV els Serveis Tècnics de Sant Martí, per dinamitzar
el barri. I critica que no n’han informat prèviament els veïns de la zona. Pensa que està molt bé que s’ampliï el CAP,
però creu que haurien de deixar de tractar els veïns com si no existissin.
Assegura que aquest és només un cas i que això passa en altres circumstàncies. Recorda que fa mesos es va aprovar
que es constituís un observatori per controlar la contaminació de la zona de TERSA, i que els veïns encara s’esperen.
Rectifica que no fa mesos, sinó anys.
Afirma que el manteniment d’algunes zones del Districte és lamentable. Diu que es van queixar per l’estat del carrer
Rogent i que van millorar aquest carrer, però creu que no n’hi ha prou amb resoldre els problemes per zones, que cal
avançar-s’hi i fer que el manteniment es dugui a tot el Districte. Informa que aquesta setmana ha registrat tot un
seguit de precs, amb fotos diverses de manteniment sobre l’estat del Districte. Es queixa que no poden gastar diners
per reurbanitzar el carrer Bolívia i alhora obviar aquest carrer amb un manteniment nul. Lamenta que ara hi ha hagut
despesa per treure’n tot el que no servia i que després hi tornarà a haver despesa per posar en ordre el mateix tram
de carrer que ja es va reurbanitzar. Proposa que, si s’hi han de fer tantes obres com s’hi havien de fer, d’oficines i
altres, s’esperin per reurbanitzar-lo, perquè si no es llencen els diners de tothom. Conta que a casa seva, si refà una
cosa, no l’abandona, o bé s’espera a refer-la quan és el moment. Diu que el mateix passa amb Pere IV, que hi ha tot
de zones enjardinades que s’han engabiat i s’han convertit en una paperera de porqueries. No sap per què tanquen
les plantes, si s’estan morint asfixiades. Li sembla un altre exemple de despesa sense recompensa.
Creu que cal posar atenció general en tot, en especial també en la quantitat d’assentaments i persones que es veuen
obligades a viure al carrer. Denuncia que es vulgui presumir de ciutat i s’arreglin determinades coses quan...
La presidenta li recorda que hauria d’anar acabant.
La senyora Arenillas demana que mirin el voral de la ronda Litoral. Denuncia que la misèria creix. Tampoc sap què
passa amb La Escocesa, que hi ha tota una sèrie de gent que són allà, fins que s’ensorri. Demana quant temps fa que
es va comprar.
Acaba dient que el que ha exposat és només una mostra de tot el que hi ha.
El regidor demana als intervinents que s’apropin més al micro, perquè no se’ls sent bé.
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, assegura que estan satisfets perquè, tot i que –
havent guanyat les eleccions– no són al Govern, han estat capaços d’assolir un acord pressupostari en benefici dels
veïns i veïnes, com deia el regidor en el seu informe. Entenen que aquesta és la seva responsabilitat: seure, parlar i
arribar a acords, sempre que això sigui possible. Indica que no volen ser els del no a tot i que la seva feina perdria el
sentit si no tinguessin com a objectiu ser útils als veïns. Especifica que per a ells no és només un acord pressupostari,

sinó un primer pas per descentralitzar les decisions, empoderar els districtes i dotar-los de poder de decisió. Defensa
que Esquerra hi creu i que seguiran treballant perquè així sigui, que les decisions es prenguin allà on passen les coses i
no als despatxos de la plaça Sant Jaume. Creu que l’Ajuntament encara té, malauradament, una cultura massa
centralista. Afegeix que, si li ho permeten, l’acord també serveix per valorar la tasca que fan a peu de carrer les
conselleres i els consellers de Districte, ja que han estat ells els qui han portat el pes de la negociació, que vol remarcar
que és una tasca sovint invisibilitzada i oblidada. Reivindica que, en aquest cas, l’acord no hauria estat possible sense el
coneixement que tenen del Districte i dels seus barris.
Matisa que ha parlat d’un acord, però que en realitat inclou set projectes que s’han d’executar el 2021. Admet que el
regidor n’ha esmentat alguns; ella n’esmentarà uns altres: el carril bici Badajoz-Independència –un eix vertical– i el de
Cantàbria-Santander, amb un pressupost de 600.000 euros; la masia que esmentava, i l’arranjament del parc; el
projecte d’urbanització de diversos parcs al Clot - Camp de l’Arpa; la redacció del projecte de pacificació del carrer
Muntanya, que considera molt important; les millores de l’Escola Novella; la compra i l’arranjament de locals per a
entitats del Besòs i el Maresme; un primer pas per a la reurbanització del carrer Pallars, molt reivindicada pels veïns i
veïnes; i les millores necessàries dels centres cívics de Sant Martí, del Piramidón o del Casal de Barri de la Verneda.
Detalla que tot això suma 3,5 milions d’euros, i sospita que potser algú deu pensar que no són molts, però adverteix
que s’han de gastar durant el 2021 i que per això calia tancar l’acord ràpid, com s’ha fet.
Aprofita l’avinentesa per agrair als grups de Govern la predisposició que han tingut per arribar a aquest acord. I es
feliciten, però sobretot feliciten i agraeixen la feina que fan totes les entitats i plataformes que amb la seva reivindicació
fan que aquests temes estiguin sobre les taules dels partits polítics. Espera que sigui un primer pas i que en els
pressupostos vinents el Districte també pugui gaudir de partides directes per decidir i executar sense marejar a tothom
amb processos eterns que sovint acaben en res.
Conclou que per Esquerra no és només un acord amb els grups de Govern –Partit Socialista i Comuns–, sinó que és un
acord amb els veïns i veïnes, que és en realitat amb qui pacten. I confirma que ells són de complir pactes.
La presidenta dona la paraula al Govern en el segon torn d’intervencions i indica al regidor el temps de què disposa.
El regidor admet que no pot entrar en les qüestions, però vol agrair a tothom el to i el contingut de les intervencions.
A la senyora Angulo li diu que comparteix cent per cent el que ha dit respecte a les cuines. Explica que va estar ahir
amb els veïns i veïnes. Defensa que haurien d’estar fora dels nuclis poblacionals, però es lamenta que la llei és la llei i
no la poden incomplir.
Promet a la senyora Arenillas que pren nota del que comentava i li agraeix la seva feina al carrer i fent-los arribar els
desperfectes i fallades de manteniment, perquè això els ajudarà a millorar.
I, evidentment, a la senyora Arrando i al Grup d’Esquerra Republicana els agraeix la facilitat per a l’acord, i coincideix
que comparteixen aquesta obsessió per empoderar els veïns, els barris i els districtes, en aquest cas el de Sant Martí,
perquè creu que és la manera de valorar la feina que fan. Per tant, creu també que és un pas més en la
descentralització que tots defensen, i creu que és aquí on s’entenen i on tenen un objectiu comú, que és millorar la
vida dels veïns i veïnes.
La presidenta dona la paraula als grups de l’oposició per a la rèplica.
Els grups que encara tenien temps disponible, GMDBxCanvi i GMDERC-AM, hi renuncien.

El Consell se n’assabenta.

4)

Informes del Govern

Informe de tancament del pressupost del Districte, exercici 2020

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, explica que l’informe del tancament pressupostari del Districte es fa
com un exercici de transparència de la gestió del Govern. Recorda que ja és una tradició al Districte i que la volen
mantenir perquè tothom pugui accedir en detall a qualsevol ingrés o despesa.
El primer que vol destacar és el nivell de compliment d’aquest pressupost, que ha arribat a un 95%, i per aquest motiu
volen agrair des del Govern la feina feta en un any com el de la pandèmia, a tots els equips tècnics, treballadors i
funcionaris del Districte, per mantenir els serveis públics municipals que s’hi gestionen. Exposa que bona part del que
no s’ha pogut fer té a veure amb l’estat d’alarma, que va fer tancar equipaments públics, cosa que va obligar a
indemnitzacions; que també es van reduir dràsticament els ingressos per les activitats dels casals, centres cívics,
ludoteques; i que ha estat impossible fer activitats en l’espai públic, com les festes majors, la qual cosa ha reduït la
contractació d’infraestructures. Explica també que hi va haver algunes licitacions que es van haver d’ajornar, com les
senyalístiques de l’eix Pere IV o de l’apropament al riu Besòs. Afirma que hi va haver també una reducció d’ingressos
en tot allò que té a veure amb les taxes de llicències, com les terrasses.
Pel que fa a les despeses, descriu que les partides més importants, com cada any, són les que tenen a veure amb
serveis socials, amb la neteja –que diu que ha crescut pel reforç que s’hi ha hagut de fer per la pandèmia–, juntament
amb les partides habituals, de quasi 700.000 euros, per a les gestions cíviques dels equipaments, o les subvencions a
les entitats, si bé potser algunes d’aquestes tornaran, si les activitats subvencionades no es van poder fer.
Creu que és un document molt dens, que difícilment es pot explicar aquí en detall, però es posen a disposició de tots
els consellers perquè el puguin consultar.
Acaba donant les gràcies a tot l’equip del Districte, perquè, com tants altres treballadors de serveis públics i serveis
bàsics de la ciutat, es van haver d’adaptar a la situació inesperada de la pandèmia i van poder tirar endavant els
serveis, i que ho van fer fins i tot els qui no els corresponia, perquè de manera voluntària molts treballadors municipals
i també alguns consellers del Districte es van posar a la primera línia, per exemple, als hospitals de campanya, i que
inclús el gerent va acabar sent gerent d’un hospital durant unes setmanes, cosa que creu que tots han d’agrair.
La presidenta dona la paraula als grups de l’oposició.
El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. Dona les gràcies per la presentació
de l’informe, que considera molt complet, perquè creu que és la manera de retre comptes del que ha passat al
Districte l’últim any des d’una visió comptable, i per tant de saber en què s’ha gastat cada euro dels pressupostats i
quines desviacions hi ha hagut. Creu que la informació és molt interessant, però que no n’han pogut fer una valoració
en detall per la magnitud de l’informe i el poc temps que han tingut. Promet que l’analitzaran els dies vinents per si hi
hagués cap aspecte destacable que convingués comentar o consultar, i que llavors ho farien per les vies
corresponents.
Vol remarcar que, ja que parlen del 2020, ni els pressupostos del Districte ni els de la ciutat van tenir en el seu
moment el suport del grup municipal que representa, perquè eren uns pressupostos amb un esperit clarament
recaptatori, que es van conèixer com l’«impuestazo» perquè augmentaven de manera desmesurada totes les taxes i
impostos. Ells entenien que no contribuirien a millorar la vida dels ciutadans, sinó més aviat tot el contrari.
També vol recordar que la realitat imposada per la pandèmia i la crisi econòmica conseqüent ha fet que aquells
pressupostos quedessin desdibuixats, atès que ni els ingressos ni les inversions han estat els previstos.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, agraeix igualment el lliurament de l’informe. Vol
aprofitar la seva intervenció per agrair també tota la feina que fan les entitats socials del Districte per arribar on no ha
pogut arribar el Districte; donar les gràcies i el suport a tots els professionals i empreses que, malgrat la crisi
econòmica, segueixen endavant; i donar suport també a tots els treballadors que han patit ERTO, acomiadaments, i
que es troben en situacions complicades, i a totes les entitats del Districte que no han pogut fer la seva activitat
habitual però que han aguantat i que, com ara deixava entreveure el conseller Martín, hauran de tornar part de les
subvencions perquè el Districte no els permet reconvertir-les en inversions estructurals, o ampliar terminis, ni vol
ajudar les entitats en un moment tan complicat.

Creu que l’avaluació d’aquest any és que el Govern del Districte o el Govern municipal no han estat prou al costat de
les entitats, de les persones, dels treballadors, de les empreses, i que això fa que, malauradament, la seva situació
econòmica, a Barcelona, no és tan bona com podria ser, tenint el Districte i l’Ajuntament la capacitat que tenen per
ajudar-los.
Diu que és per aquest motiu que no hi votaran a favor.
La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, agraeix a l’Equip de Govern de Sant Martí que presenti aquest
informe sobre l’execució del pressupost, perquè hi ha pocs districtes en què l’Equip de Govern reti comptes. Vol valorar
la feina de l’equip tècnic del Districte per la seva tasca en el servei públic, i en especial a les persones del Departament
de Recursos Interns per facilitar les dades i fer que els comptes siguin més entenedors, més encara en la difícil situació
que es viu ara a conseqüència de la covid.
Pel que fa a l’informe, vol comentar dues dades: la primera, la caiguda dels ingressos gestionats pel Districte en un
56,78% respecte a l’any anterior, vinculada a l’oferta cultural i al funcionament dels diversos equipaments afectats per
la pandèmia; la segona, l’execució de les inversions del Districte en un 48,52%. Entenen les dades referides a la
caiguda d’ingressos, però els preocupa el nivell d’execució de les inversions. Esperen que aquesta dada només sigui
conseqüència de la covid i no deguda a altres circumstàncies. Pensa que, com a Districte, s’han de posar a treballar de
cara a aquest any, perquè tenen un acord pressupostari en el qual s’han aconseguit 3,5 milions d’euros per a projectes
que milloraran la vida dels veïns i veïnes de Sant Martí, com l’adequació de la masia i els jardins de Can Miralletes i la
pacificació de l’entorn de l’Escola Dovella i el carrer Muntanya, entre altres. Recorda que tot això s’ha d’executar dins
d’aquest any.
Comenta, per acabar, que totes les dades a què fa referència aquest informe, com les subvencions i contractacions
fetes pel Districte, seran degudament fiscalitzades pel seu grup municipal, a partir del mes vinent, en el marc del
Compte general, on correspon, a fi que els comptes de l’Ajuntament puguin ser auditats per la Sindicatura de
Comptes.
La presidenta dona la paraula al Govern per al segon torn.
El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, diu que té poc més a afegir. Respon al que deia el senyor Alcalde de
l’«impuestazo» argumentant que és el pressupost amb més inversió social de tot el país. Al senyor Gómez li assegura
que s’han donat opcions a les entitats perquè adaptin les seves subvencions, i caldrà veure com acabaran. I creu que
és evident que cal agrair qualsevol acord amb la resta de grups per poder impulsar aquest tipus de pressupost, que al
final els dota de més recursos per tirar endavant i cobrir les necessitats dels veïns i veïnes.
La presidenta dona opció als grups de l’oposició, però recorda que en aquest punt de l’ordre del dia no cal posicionarse ni es vota, perquè és un informe.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, diu que hi faran un vot de confiança, perquè pensa que s’ha parlat
molt de la baixada de recaptació i comenta que mentre aquesta baixada vagi a favor dels ciutadans, ells hi votaran a
favor, perquè creu que va en aquesta línia.
La presidenta torna a recordar que pot fer el discurs a favor o no, però que no consta com a vot perquè és un informe.
El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, intervé en castellà. Respecte a l’esment que ha fet el senyor Martí de
l’«impuestazo», argumenta que és una qüestió que tothom coneix, que li pot enviar una relació de la pujada
d’impostos desmesurada que es va fer. I pensa que encara que hagi estat el pressupost amb més inversions de la
història no deixa de tenir la part negativa de la pujada tan gran d’impostos.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, insta el Govern a fer els possibles per ajudar les entitats perquè no
hagin de retornar les subvencions, o que, com a mínim, això no els comporti un daltabaix en les seves finances.

C)

Part decisòria/executiva

1)

Propostes d’acord

1.

INFORMAR sobre el Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament
turístic, albergs de joventut, habitatges d'ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents
d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, comenta que es tracta de fer uns petits canvis per adaptar
el pla actual al marc normatiu i al context actual. Pensa que ha de continuar sent una eina fonamental per garantir el
dret a l’habitatge i la vida veïnal. Detalla que el nou text no admet el lloguer d’habitacions turístiques a tota la ciutat,
per evitar una saturació de places, especialment al centre, i que, en canvi, permet, com sempre, els lloguers de
temporada per a estudiants i treballadors temporals. Explica que al sector nord del 22@ no podrà incrementar-se
l’oferta turística i les residències d’estudiants que no s’ubiquin en sòl d’equipament, i que no podran situar-se en zones
de decreixement i de manteniment de places. Conclou que aquest és el resum del nou pla.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, pensa que aquí s’ha fet un paquet de regulacions que és com un
còctel. Considera que són prou importants totes les situacions, i sobretot la qüestió de les llars compartides, per anar a
part.
Anuncia la seva abstenció en aquest punt.
El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, intervé en castellà. Comparteixen la regulació de les zones, però no
poden acceptar en cap cas la prohibició dels habitatges compartits a la ciutat, perquè la normativa de la Generalitat de
Catalunya, en el Decret 75/2020, demanava a l’Ajuntament la regulació d’aquests habitatges. Recorda que el Govern
es va comprometre, en la Comissió d’Urbanisme de setembre de 2020, a proposta de Ciutadans, a regular-los al més
aviat millor, i ara comproven que la manera de regular-los era prohibir-los, la qual cosa deixa malament la paraula
donada. Exposa que les habitacions compartides –bed and breakfast– és una manera de viatjar diferent i molt comú a
Europa, i representa un ingrés complementari per a moltes famílies humils. Creu que amb aquesta prohibició no faran
desaparèixer aquesta activitat, força comuna a Barcelona, sinó que l’enviaran a la clandestinitat, i els seus ingressos a
l’economia submergida.
Anuncia que hi votaran en contra.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, diu que aposten per un model turístic descentralitzat, en el qual
els beneficis d’aquesta activitat econòmica arribin al màxim de sectors i barris de la ciutat. Pensa que només es pot
redistribuir la riquesa si n’hi ha, i que per aconseguir-ho cal que Barcelona tingui un sector turístic potent. Lamenta que
hagi estat un dels sectors més castigats per la pandèmia. Estan convençuts que cal dur a terme una regulació, però
remarca que aquesta regulació no pot castigar els amfitrions que fins al moment han fet correctament tots els tràmits
administratius i fiscals, per culpa d’alguns que han incorregut en males praxis. Es refereix a amfitrions que en molts
casos, i a causa de la crisi que vivim, lloguen temporalment alguna de les habitacions per tenir un complement dels
seus ingressos. Defensa que la llar compartida no és un apartament turístic, perquè l’amfitrió conviu amb l’inquilí, i no
afecta ni la disponibilitat de l’habitatge ni el seu preu. Recorda que ja van demanar al Govern municipal que s’avingués
a negociar amb els grups de l’oposició una regulació de les llars compartides escoltant abans el sector. Denuncia que el
model pel qual aposta el PSC, els Comuns i Esquerra és un model que criminalitza el turisme amb tots els mals
endèmics que pateix la ciutat.
Anuncia que hi votaran en contra.
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC-AM, defensa que Esquerra vol el millor PEUAT per a Barcelona i que
ja ho van fer en l’aprovació de l’anterior, en el qual van introduir diverses mesures a través de la negociació, que és
com entenen que es fan les coses. Li sembla evident que cal actualitzar el PEUAT del 2017, perquè el mateix PEUAT ja
ho preveu i també per donar resposta a les sentències que hi ha hagut i a l’aparició de les llars compartides.
Anuncia una abstenció concebuda com una reserva de vot de cara a les negociacions a la Casa Gran.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, vol reforçar que Barcelona necessitava un PEUAT, que s’ha
mostrat una eina necessària per pacificar certa mena de turisme. I recorda que continuen permetent, en aquest nou
PEUAT, els lloguers de temporada per a estudiants i treballadors temporals.

La proposta d’acord s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E i GMDPSC-CP, els vots en
contra GMDJxCat i GMDCs, i l’abstenció de GMDERC-AM i GMDBxCanvi.
2.

INFORMAR sobre el Pla especial urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de
Barcelona, d’iniciativa municipal.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, recorda que el joc patològic és un problema de salut
reconegut per l’OMS, que és un problema emergent, i que en els últims vint anys s’ha observat un augment de la
prevalença, també especialment entre els joves.
Exposa que han fet un pla d’usos per protegir de la presència de cases de joc i d’apostes la població més sensible, i
que l’han fet a partir dels equipaments com escoles, instituts, equipaments per a joves, centres cívics i culturals i els de
la gent gran. Insinua que altres administracions hauran de vetllar per altres aspectes del tema. Explica que ara es fixa
la distància mínima de 800 metres respecte a qualsevol centre educatiu, i 450 metres respecte a la resta
d’equipaments definits.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, expressa que tenia entès que tot això era competència de la
Generalitat de Catalunya i que estava regulat. Li sembla que vulguin ser més papistes que la Generalitat. No creu que
sigui un problema de distàncies amb centres d’estudiants, etcètera. Pensa que el tema de l’accessibilitat que tenen els
joves a certs jocs predisposa a tenir més endavant certes ludopaties, cosa que està més que estudiada. Reflexiona que
tenen un problema molt greu en la societat actual, i és que tothom –el pares– està enganxat a aquest monstre
(mostra el telèfon mòbil), i això els fills ho veuen. Considera que cal buscar una forma de regular això –o de regular-ho
no, que és molt lleig, però sí d’educar. Posa l’exemple d’un nen que et demana el mòbil i tu vols que et deixi menjar les
patates braves tranquil i li deixes el mòbil. Pensa que en això s’hauria de matar el tema, i que és un tema de
predisposició. Demana disculpes per haver parlat de «matar», suposa que tothom ha entès el que volia dir. Creu que
han de buscar la forma d’educar...
La presidenta l’adverteix que ha esgotat el temps i li demana posició de vot.
El senyor Benítez diu que s’hi abstindran.
El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, intervé en castellà. Assegura que comparteixen l’objectiu de protegir els
més joves de les addiccions al joc, i també les persones amb problemes de salut mental i les que estan en risc de
pobresa i exclusió social. Considera que l’extensió dels jocs en línia i la proliferació de loteries i altres apostes de l’Estat
que permeten fer-ne publicitat indiquen que el camí ha de ser invertir més en la prevenció, amb el foment de valors
com l’autoestima, les habilitats socials, la tolerància a la frustració, etcètera, per aconseguir que les persones siguin
menys vulnerables a les conductes de risc com ho són les addictives, amb abús o no de substàncies. Defensa que és
imprescindible una regulació a escala estatal, que tingui en compte les noves formes en línia d’addicció al joc, que
protegeixi en especial el jovent i que tingui en compte les necessitats dels sectors privats, i no es converteixi en una
croada contra ells. Recorda que ja hi ha una regulació sobre això...
La presidenta l’avisa que ha esgotat el temps.
El senyor Alcalde continua dient que hi ha una regulació de la Generalitat, que impedeix el naixement de nous locals
per exercir aquesta activitat.
I anuncia que s’hi abstindran.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, diu que comparteixen la necessitat de regular i de frenar la
proliferació de locals d’apostes i jocs d’atzar, perquè creixen de manera alarmant els trastorns mentals derivats dels
jocs i les apostes. Considera que el joc compulsiu i l’aposta per addicció són una patologia que s’adquireix en molts
casos en edats molt primerenques, i que per això és molt important limitar les oportunitats d’apostar, i també evitar el
mal exemple que aquests models donen als infants i joves. Comparteixen aquesta necessitat de regular els
establiments, però creuen que és una mesura massa poc restrictiva i que no va a l’arrel del problema, que són els jocs
en línia. Coincideix amb el senyor Benítez que qualsevol persona amb un dispositiu mòbil pot apostar en jocs d’atzar,
fins i tot sense tenir divuit anys. Creu que aquesta tipologia del joc ha fet que la major part de les persones addictes al

joc siguin joves entre divuit i vint-i-cinc anys, un perfil de població que, en un Estat amb més del 40% d’atur juvenil,
busca en les apostes una manera d’obtenir ingressos i de passar el temps. Recorda que aquesta competència és
exclusiva del Govern d’Espanya, i es demana què ha fet el ministre Alberto Garzón...
La presidenta avisa que ha passat el temps.
El senyor Gómez continua demanant-se què ha fet el ministre, en lloc de venir a fer-se fotos amb l’alcaldessa Colau a
l’Ajuntament.
Conclou que hi votaran en contra.
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC-AM, diu que comparteixen l’objectiu de fer front als danys associats
al joc, tenint en compte les conseqüències socials que provoca en la població, i especialment de vetllar per la salut de
les persones més joves de la ciutat. Detalla que a Barcelona hi ha 51 establiments de jocs, molts dels quals ja regulats
pels plans d’usos, però justament en queden fora les zones amb índex de vulnerabilitat més elevat. Descriu que aquest
nou pla estableix distàncies amb els usos protegits, amplia la distància amb els centres educatius –cosa que troben bé
per l’impacte que poden tenir per als adolescents– i regula les condicions de l’emplaçament a la via pública, a
l’habitatge i a altres establiments, condicions en les quals creu que cal aprofundir per veure les possibles interaccions
negatives.
Afegeix que, a l’espera de l’aprofundiment d’aquest pla, s’hi abstindran.
La presidenta dona la paraula al Govern per a un segon torn.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, se sent obligat a repetir una frase que ha dit abans, perquè
creu que algú no l’ha sentida bé. Sap que el problema del joc és un problema amb moltes arestes, i que altres
administracions tenen més competències que l’Ajuntament de Barcelona. Defensa que el que fan és el que pot fer
l’Ajuntament, però tenen clar que l’Ajuntament no pot regular, per exemple, el joc en línia i que això ho han de fer
altres administracions com la Generalitat i el Govern de l’Estat. Convoca a solucionar aquest problema entre tots, i creu
que no s’hi val ni abstenir-se ni mirar cap a un altre cantó.

La proposta d’acord s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E i GMDPSC-CP, els vots en
contra GMDJxCat, i l’abstenció de GMDERC-AM, GMDCs i GMDBxCanvi.
La presidenta informa que, per acord de la Junta de Portaveus, els tres punts que segueixen se substanciaran sense
intervenció dels grups, només amb els posicionaments de vot.

3.

INFORMAR sobre la MPPMU de l'illa delimitada pels carrers Pere IV, Selva de Mar, Marroc,
Treball i parcel·la del carrer Marroc 98-108, Illa Fito, districte d'activitats 22@.

La proposta d’acord s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDJxCat,
GMDCs i GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDERC-AM.
4.

INFORMAR sobre la Modificació de l’ordenació dels sòls qualificats de 22@T de l’illa delimitada
pels carrers Àlaba, Tànger, Sancho de Àvila i Pamplona.

La proposta d’acord s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDJxCat,
GMDCs i GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDERC-AM.
5.

INFORMAR sobre Pla especial per a la delimitació d’una superfície de venda superior a 2.500
m2 al centre comercial Diagonal Mar.

La proposta d’acord s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDJxCat,
GMDCs i GMDBxCanvi, i els vots en contra de GMDERC-AM.

2)

Proposicions

No hi ha assumptes a tractar.

D)

Part d’impuls i control

1)

Proposicions/declaracions de grup

Presentada pel GMDERC-AM
El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda:
Instar el regidor del Districte de Sant Martí per tal que dugui a terme les accions suficients i
necessàries perquè durant l'any 2021 es faci un procés participatiu i es redacti el Pla especial
urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres
activitats (Pla d'usos) del carrer Rogent i el seu entorn al barri del Clot - Camp de l’Arpa.
La presidenta avisa que, després de la intervenció de la consellera en la primera proposició, intervindrà el senyor
Miquel Catasús.
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC-AM, llegeix la proposició.
La presidenta dona la paraula al senyor Miquel Catasús Lacruz, però sembla que a última hora li ha fallat la connexió i
la presidenta deixa la seva intervenció per a més endavant. Mentrestant, dona la paraula als consellers dels grups. Just
en aquest moment se sent la veu del senyor Catasús i la presidenta li dona la paraula. Després de diversos problemes
d’audició, finalment intervé.
El Sr. Miquel Catasús Lacruz agraeix a Esquerra Republicana que hagi plantejat aquest tema, que ja fa anys que
treballen. Diu que el seu objectiu és denunciar que els carrers Rogent, Sèquia Comtal i algun altre comencen a estar
saturats...
La connexió s’interromp.
La presidenta proposa que es pronunciïn els grups i que el senyor Catasús miri d’arreglar la connexió i, si no, que passi
la seva intervenció per escrit i ja la llegiran.
El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, entén que la proposició té molt bona voluntat i entén que
s’ha de regular aquest carrer, però li preocupa que en aquesta regulació no es parli de les terrasses dels bars i
restaurants. Pensa que en aquest moment tan delicat, si no s’assegura això, poden clavar el cop de gràcia a aquests
comerços. Anuncia que s’hi abstindran perquè no acaben de veure la qüestió dels usos de les terrasses en un carrer
tan estret com aquest.
El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, intervé en castellà. Expressa que sempre estan a favor dels processos
participatius, perquè els qui millor coneixen els problemes i les possibles solucions per al desenvolupament dels barris
són els veïns. Està convençut que el carrer Rogent i el seu entorn, que és un eix comercial i de vida, s’ha de cuidar i
millorar, perquè és el carrer emblemàtic i allà s’articula la vida del barri. Exposa que els últims anys molts joves s’han
traslladat al Clot i al Camp de l’Arpa, en molts casos expulsats, per la gentrificació, de zones més cèntriques. Diu que
aporten nova vida als carrers del barri, i pensa que això cal equilibrar-ho i regular-ho per garantir la convivència.
Explica que la proposició demana obrir un procés participatiu destinat a crear un pla d’usos per al carrer Rogent i
l’entorn, i el seu grup hi estaria d’acord, però creu que aquest pla d’usos no ha d’estar limitat únicament a restringir les
terrasses, sinó que hauria de ser molt més ambiciós. Entén que en determinades zones hi pot haver molts bars i
poden causar molèsties als veïns, i que això cal regular-ho, però creu que la regulació del comerç és molt més que
això. Demana si el comerç de proximitat, que tothom diu que cal defensar contra els grans centres comercials i contra
la venda en línia de les grans empreses, té algú que li doni realment suport de manera efectiva. Pensa que se li dona
poc suport, com s’ha vist en la política d’ajudes al comerç durant els últims mesos, quan necessitaven pal·liar les
enormes pèrdues d’aquest sector durant les restriccions de la pandèmia.
Assegura que comparteixen la conveniència d’aquest procés participatiu, però creuen que en aquest procés cal
integrar-hi tots els actors, amb els comerciants com a principals protagonistes. Insisteix que no es pot fer un pla d’usos

per al comerç sense comptar amb el comerç, perquè l’objectiu final hauria de ser millorar el comerç de proximitat,
professionalitzar-lo i enfortir-lo per garantir la seva continuïtat, sense criminalitzar cap de les activitats que l’integren,
per al bé del mateix sector i també de tots els veïns, que són els que se’n beneficien.
Com que no tenen clar quina és la intencionalitat d’aquest procés ni com es vol desenvolupar, en principi hi votaran en
contra.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, recorda que aquesta proposta ja l’havia feta fa uns tres anys la
CUP. Pensa que en aquell moment potser tenia més sentit que ara, atesa la situació actual, en què fer un pla d’usos
seria donar pals de cec en una situació completament inestable, perquè no se sap com evolucionarà el comerç. Sí que
sap tothom que hi ha gent que ho està passat malament i que no sap si tornaran a obrir els seus establiments. Li fa
l’efecte que no s’ha consultat els comerços afectats de la zona. Per això creu que donar suport a aquesta proposta no
seria prou responsable per la seva part.
Augura que més endavant segurament sí, perquè un pla d’usos fet amb bisturí i ben estudiat –no generalitzat i a
l’engròs, sinó pensat per a una zona que és conflictiva i molt concentrada– pot ser una bona opció, tenint en compte
les opinions de tot el comerç de la zona. Insisteix que la situació del moment és massa complicada, i molt poc normal
respecte a l’anterior, per prendre una decisió com un pla d’usos.
Anuncia que hi votaran en contra.
La presidenta informa que els grups del Govern intervindran separats en aquest punt.
La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, demana a la presidenta que l’avisi quan li falti un minut.
Recorda que el seu grup ha defensat des del primer dia la necessitat de donar suport al comerç de proximitat, i que
han tirat endavant diverses iniciatives, aquests anys, amb l’objectiu de tenir un espai de diàleg amb els eixos i
associacions per poder debatre col·lectivament les polítiques que cal tirar endavant. Reitera que el seu grup també
defensa el pla d’usos com un bon instrument per protegir el comerç de proximitat i la diversitat enfront de la
massificació d’activitats amb impacte directe en l’espai públic. Considera que els plans d’usos protegeixen el petit
comerç i permeten mantenir la diversitat d’activitats que garanteixen un bon servei a la ciutadania. Fa avinent que ja
s’ha utilitzat aquest instrument al Districte i el tornaran a utilitzar en el moment que ho considerin necessari. Recorda
que va ser necessari limitar algunes activitats a la rambla del Poblenou amb Marià Aguiló, com era la proliferació de
terrasses, per l’abandonament patit durant el Govern de Convergència, igual com el Pla d’usos i la normativa singular
de terrasses, i creu que van ser unes bones eines que han valorat molt positivament els comerciants de l’eix del
Poblenou. També recorda que en l’anterior mandat van donar suport a una proposició similar de la CUP, que va tirar
endavant juntament amb els vots d’Esquerra. Rememora que van iniciar un procés intern tècnic, que amb el canvi de
mandat, i l’arribada de la covid fa un any, va quedar aturat.
Admet que, amb la pandèmia actual i la crisi econòmica que vivim, l’obertura de noves activitats s’ha reduït
dràsticament, i per això considera que la necessitat de tirar endavant el pla ja no és la mateixa d’abans. Promet que
continua sent ferm el seu compromís per protegir la mixtura d’usos del carrer Rogent, en suport d’una activitat
econòmica dinàmica i diversa, per impedir que en el futur aquest carrer de tot el Camp de l’Arpa esdevingui un espai
monocultiu d’oci i restauració. Entenen que no ha estat responsable per part dels proposants anunciar un procés com
el que plantegen, perquè això pot encoratjar els actuals propietaris dels locals...
La presidenta l’avisa que li falta un minut.
La senyora Campos acaba: ...que volem evitar.
La presidenta demana disculpes al senyor Mesía, perquè havia de parlar abans que la senyora Campos.
El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, descriu que el teixit comercial –en general, i més encara certs
establiments de concurrència pública– ha patit i pateix serioses restriccions en la seva activitat, la qual cosa ha
provocat tancaments definitius d’establiments perquè no podien generar prou recursos econòmics per mantenir-se. Fa
presents les conseqüències negatives que la crisi sanitària i econòmica provoca en el comerç, amb incidència especial
en l’hostaleria i la restauració. Constata que han pogut comprovar la necessitat veïnal d’espais per socialitzar...
Es perd la connexió i la presidenta informa que la reprendran més endavant.
En aquest moment es connecta el senyor Catasús dient que ara podria parlar, la qual cosa provoca una riallada
general i aplaudiments. La presidenta dona les gràcies al senyor Catasús perquè els ha arrencat un somriure i creu que
en aquests moments és molt important no perdre el sentit de l’humor. Li assegura que després li donarà la paraula.

El senyor Mesía recupera la connexió i reprèn la seva exposició. Creu que no és un moment de prendre mesures que
signifiquin posar bastons a les rodes del comerç. Considera que han de fer esforços per reforçar la viabilitat i la
supervivència del comerç, perquè el comerç perduri, tingui prou múscul econòmic i, sobretot, capacitat per dinamitzar
els barris.
Anuncia que, com van fer en el mandat anterior, la seva posició és contrària a la proposició.
La presidenta dona la paraula al senyor Catasús per dos minuts.
El senyor Miquel Catasús precisa que del que es tracta és de salvar el comerç existent. Creu que els plans d’usos estan
fets per evitar les massificacions que als carrers Rogent i Sèquia Comtal estan començant a patir, i que perjudiquen
precisament el comerç. Matisa que no ho plantegen com una qüestió d’urgència actual, perquè la van presentar ja el
2017 i llavors se’ls va dir que esperessin a la modificació del Pla d’usos del Districte del 2018, i que llavors no es va fer.
Observa que ara, al PAD, hi surt una revisió del Pla d’usos del Districte, i que a ells no els vindria d’aquí esperar uns
mesos per fer-ho. Però creu que no pot ser que hi hagi massificacions d’activitats que perjudiquen els comerços
existents i que perjudiquen els carrers, perquè són carrers estrets i amb poc espai. I assegura que volen prevenir que
hi hagi noves superfícies més grans en els nous edificis que es fan, que perjudicarien la vida veïnal en aquests carrers.
Insisteix que no ho volen amb fer amb pressa, però sí que ho volen fer bé, i per això volen que s’hi comenci a
treballar, que no passi com en el mandat anterior. Creu que no poden permetre que el carrer Rogent, que té un
encant i un teixit comercial encara valuós, s’hi posin, per exemple, cada vegada més forns. Això no li sembla lògic,
perquè no va en favor del comerç sinó en contra dels forns existents. Raona que si s’hi posen més bars, saturen
l’espai.
Resumeix que no estan en contra del comerç existent, sinó a favor, i el que volen prevenir és que hi hagi més
massificació en més trossos. Els sembla prou evident i constata que ha funcionat en molts altres llocs. Repeteix que, si
volen, es pot fer després de l’estiu, però creu que s’ha de començar, perquè, si no, passaran cinc anys i és possible
que la represa econòmica...
La presidenta li demana que vagi acabant.
El senyor Catasús acaba: ...perjudiqui els comerciants existents. Perquè creu que, si no es fa res, es perjudicarà els
comerciants.
La presidenta dona la paraula al grup proposant.
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC-AM, recorda que, tal com han dit altres grups, això ja es va portar el
2017 al Plenari –l’hi va portar el Grup de la CUP i es va aprovar–, però no s’ha dut a terme. El pretext era que s’havia
de fer un Pla d’usos per a tot el Districte, i lamenta que la realitat actual mostra que ni a tot el Districte ni al carrer
Rogent. Admet que sí que es va fer una protecció especial per al barri del Poblenou.
Comparteixen amb la resta de grups la necessitat de protegir el comerç i de garantir la seva viabilitat i continuïtat. I diu
que el que no volen és fer tard. Són conscients que estem en un moment en què el comerç està paralitzat i el que no
voldrien és que, quan s’aixequin les barreres, el carrer Rogent pateixi el que han patit altres espais del Districte que
tots coneixen. Creuen, per tant, que cal protegir el nostre comerç de proximitat i creuen que el pla d’usos ben fet és
una molt bona mesura per fer-ho. Demanen que es tiri endavant en el cas que s’aprovi la proposició i que es faci amb
la complicitat de l’eix comercial, perquè ningú millor que ells coneix la mena de comerç que tenim.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, vol recalcar l’exposició que ha fet abans: que no estan en contra
del pla d’usos, i del Clot encara menys, però que el que passa és que creu que no és el moment en absolut fins que no
es vegi una situació més estable i clara. I insisteix que, en el moment de plantejar un pla d’usos, s’ha de tenir en
compte que el més important són els comerciants, i que això ha de ser així tant sí com no.
El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, puntualitza també que, com ha dit la senyora Arenillas, no estan en
contra d’un pla d’usos, i que potser és necessari, però que s’ha de fer en coordinació no sols amb el teixit veïnal sinó
sobretot amb el teixit comercial, és a dir, amb la gran associació que hi ha, l’Eix Clot, i amb l’altra associació més petita
que hi ha al carrer Rogent. Defensa que ells són coneixedors dels batecs i de les necessitats de la zona. Aventura que
potser podrien parlar també d’una certa ordenació, més que d’un pla d’usos, perquè no estan en contra de fer-ho.
Insisteix que la situació econòmica actual no és favorable.
La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, troba evident que han d’estar atents a la possible reactivació d’un
procés que els hauria de portar a fer un nou pla d’usos, que els hauria de servir per evitar processos de gentrificació
derivats de convertir l’espai proper a la plaça de les Glòries en un nou centre neuràlgic de la ciutat. Sap que això
requerirà un procés participatiu amb els comerciants, entitats i veïns del barri. Creu que un exemple d’èxit ha estat el

procés viscut al barri de Sant Antoni, on van treballar conjuntament els diversos sectors del barri. I pensa que el més
important és que s’iniciï amb una suspensió de llicències per evitar que qui tingui intenció d’especular amb els seus
locals no es pugui avançar a la modificació, cosa que els proposants no contemplen en la seva proposició.
Recorden a Esquerra Republicana, per tant, que si volen tirar endavant una iniciativa com aquesta tenen, com sempre,
oberts els despatxos del seu grup, per treballar-les.
Anuncia que s’abstindran, doncs, en aquest punt.
La senyora Lourdes Arrando i Bellés, del GMDERC-AM, lamenta molt que això no tiri endavant. Expressa que
continuaran treballant perquè es dugui a terme un pla d’usos al carrer Rogent i als seus entorns.
Aclareix al senyor Mesía, el qual deia que estarien a favor d’una ordenació, que un pla d’usos no és altra cosa que un
pla especial urbanístic d’ordenació.
Considera que perden una oportunitat de començar a treballar pel futur del nostre comerç de proximitat. Diu que ho
lamenten sincerament, perquè al final s’haurà de fer, conjuntament –com deia la senyora Campos– amb l’eix
comercial, les botigues i els veïns, que són els qui hi viuen i hi treballen i són els que en tenen el coneixement. Creu
que l’Administració ha de dipositar la seva confiança en aquest coneixement i treballar-hi conjuntament.
Assegura que compartirien una suspensió de llicències, si el Grup de Comuns la proposa, però recorda que des de
l’any 2017 no han proposat ni suspensió de llicències ni pla d’usos, o sigui, no han fet res.

La proposició es rebutja amb els vots en contra de GMDPSC-CP, GMDJxCat i GMDCs, els vots
a favor de GMDERC-AM, i l’abstenció de GMDBComú-E i GMDBxCanvi.
Presentada pel GMDJxCat
El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda instar el Govern del Districte a:
Donar resposta, informar i establir línies de diàleg i participació, en temps present, amb els
veïns i entitats del Districte de Sant Martí interessats i afectats pel projecte de la plaça de les
Glòries, per a poder acabar definint i realitzant un projecte el més ajustat possible a les
seves necessitats, per tot el que fa als equipaments reivindicats en repetides ocasions,
serveis i urbanització d’aquesta plaça i els seus entorns.
La presidenta informa que en aquesta proposició també està prevista la intervenció del senyor Miquel Catasús.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, exposa que la plaça de les Glòries és un dels punts més importants
del Districte i que actualment està en plena reurbanització, com tothom sap. Recorda els anys de reiterades peticions
de col·laboració, per part dels veïns de la zona, al Govern del Districte, que no han aconseguit que se’ls faci partícips
del projecte d’aquesta reurbanització. Explica que per això fan aquesta proposició.
Tot seguit, llegeix la proposició.
Exposa que la clàusula «en temps present» fa referència al fet que quan es convoca els veïns per parlar de Glòries és
per anunciar decisions que ja s’han pres sense comptar amb ells, com diu que ha estat el cas del PMU aprovat al
gener i, per tant, en temps passat, perquè no s’hi contempla cap opinió ni modificació feta pels veïns. Explica que els
consells de barri afectats –com el de Sant Martí de Provençals– per les sortides de la C-31 van exposar el projecte de
mobilitat que tenen previst per a Gran Via - Glòries. Es pregunta com es pot estudiar i resoldre la mobilitat d’un
projecte tan gran quan encara no s’ha acabat de definir la seva urbanització: quins equipaments hi haurà, on aniran,
com s’acabarà distribuint tota la superfície de la plaça. Creu que potser és moment de reflexionar i començar a
planificar una ciutat com un tot, i no persones determinades com si estiguessin desvinculades les unes de les altres.
Considera que cada metre de ciutat que es construeix o es modifica afecta tot l’entorn, que alhora afecta la resta de la
mobilitat de la ciutat, sigui el trànsit de vehicles, sigui el de persones. Pensa que cal escoltar els veïns i pensar més com
s’han de fer les coses.
La presidenta dona de nou la paraula al senyor Miquel Catasús, per dos minuts.
El senyor Miquel Catasús agraeix l’oportunitat i agraeix també al Grup de JxCat que hagi proposat el tema. Reconeix
que el Compromís per Glòries i el seu desenvolupament participatiu anava mig bé fins fa dos anys, però es queixa que
de fa dos anys, amb el canvi de Govern i amb l’excusa de la pandèmia, no funciona. Pel que fa a equipaments, dels

quals parla el text de la proposició, diu que s’han trobat que l’Ajuntament ha volgut fer canvis importants en els
equipaments previstos, i assegura que no hi estaven en contra, però que demanaven parlar-ne més a fons, amb tot el
conjunt d’equipaments, però que l’Ajuntament ha tirat pel dret. Admet que els han dit que en parlarien, però recorda
que ells els van enviar una carta al juliol –una carta propositiva, constructiva– i no n’han rebut resposta, no hi han
pogut treballar. Per això demanen que es treballi immediatament el tema, perquè li sembla que dels equipaments de
barri se’n parla quan hi ha campanya electoral i que després se’n fan molt pocs.
Lamenta que, pel que fa als que corresponen al Camp de l’Arpa –que serien l’auditori-cinema entorn de La Farinera, el
casal de joves i la residència–, hi ha un preacord del 2018 que s’hi havia de treballar, i no s’ha fet res. Per això demana
al Districte, al regidor i al gerent, que es treballi amb ells aquest tema –recorda que també ho van demanar la
Federació d’Entitats i el Casal de Joves–, perquè estan esperant que se’ls convoqui. Saben que les obres d’aquests
equipaments no podran començar en aquest mandat, però demanen que s’hi treballi per concretar els projectes, i així
en el començament del mandat vinent es podran fer, perquè, si no, passen els anys i no es fa res. Recorda que
aquests equipaments estaven dins del Compromís per Glòries i s’haurien d’haver fet gairebé fa nou o deu anys. Creu,
per tant, que ja és hora de treballar-hi i avançar.
La presidenta l’avisa que se li ha esgotat el temps just quan ell acabava.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, expressa que veuen la plaça de les Glòries, amb el pas del temps,
com la plaça maleïda d’aquesta ciutat. Afirma que cada Govern que arriba vol canviar-hi coses i que mai s’acaba
d’enllestir. Pensa que és un centre neuràlgic d’entrada i sortida de Barcelona, que hauria d’estar dissenyada ja fa
temps i que s’haurien de respectar els acords a què s’arriba. Troben l’exposició de Junts per Catalunya molt correcta i
molt ben endreçada, i per això hi votaran a favor, però sobretot perquè vol que d’una vegada entre tots posin fil a
l’agulla, sense personalismes, en aquesta plaça.
El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, intervé en castellà. Exposa que el projecte de transformació de la plaça
de les Glòries ha comportat, des del començament, un cúmul de despropòsits, i que l’obra, que hauria d’haver-se
acabat fa anys i hauria d’haver costat molt menys del que al final ha costat, ha estat carregada d’incidències: sospites
de cobrament de comissions, el famós cas de corrupció del 3%, múltiples endarreriments i fins i tot mesos de
paralització, múltiples sobrecostos. Tot plegat, diu, ha fet d’aquesta obra una de les més polèmiques que s’hagin fet
mai a Barcelona. Creu que la mala planificació i la nefasta gestió ha comportat per als barcelonins –tant per als veïns
que hi conviuen cada dia, com per als transeünts que han de travessar la zona– patir durant anys múltiples trastorns.
Recorda que el Compromís per Glòries, que és de l’any 2007, incorporava, de manera obligatòria, mesures de
participació ciutadana específica per a cadascun dels processos, i també un informe participatiu que recollís les
actuacions fetes. I recorda també que, segons aquest compromís, un cop fet el procés participatiu, les entitats
afectades i l’Ajuntament havien de mantenir reunions periòdiques en una comissió de seguiment. Detalla que en tots
els projectes amb certa importància, com els d’urbanització, edificis, mobilitat, s’havia de comptar amb la participació
veïnal des del començament, i abans de decantar-se per un model o tipus de projecte determinat. Observa que, si bé
aquest compromís no s’havia complert mai del tot, els veïns consideraven que abans hi havia uns mínims acceptables
d’informació i de participació, però en els últims dos anys això ha empitjorat. Denuncia que l’últim any la participació ha
estat gairebé inexistent, com demostra l’aprovació del PMU el passat mes de gener, que es va presentar als veïns un
dia abans d’aprovar-lo, sense tenir en compte l’informe amb propostes que el mes de juliol anterior havien presentat
els veïns i que ni tan sols va ser respost. Constata que un altre incompliment són els quinze equipaments que
contemplava el Compromís per Glòries, dels quals avui només se n’han fet quatre i la resta ni tan sols estan inclosos
en el PAM ni el PIM de 2020-2023, ni tan sols els habitatges de lloguer social previstos, dels quals diu que no se n’ha
construït cap. Fa saber que els veïns exigeixen participar en totes aquestes decisions, i en totes les que els afectin, com
les de mobilitat, tramvia, disseny i millora del parc, obertura del carrer Pamplona per descongestionar la mobilitat de la
zona, etcètera.
Creuen que és imprescindible la participació ciutadana, i per això donaran suport a aquesta proposta.
El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC-AM, dona les gràcies a la gent que segueix la sessió per
YouTube.
Recorda que al darrer Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional es va fer patent que les entitats veïnals
que formen part del Compromís per Glòries no estaven al dia del desenvolupament d’aquest pla. Diu que es va
constatar, quan s’explicava com seria la zona de Gran Via entre la plaça de les Glòries i el carrer Bilbao, que aquestes
entitats no n’estaven informades. Coincideix amb la senyora Arenillas i amb el senyor Catasús que tampoc estaven
informats de quin és l’estat dels equipaments i de les diverses àrees previstes a la plaça. Observa que en aquell mateix
Consell de Mobilitat es va convidar l’Associació de Veïns del Camp de l’Arpa a adreçar-se a la comissió de seguiment,

quan sabien que aquesta comissió de seguiment feia dos anys que no es convocava. Informa que, sabent això, i
coneixent el malestar creat per l’anunci dels nous equipaments fa uns mesos, el 29 de gener Esquerra Republicana, a
través de la seva portaveu Elisenda Alamany, va presentar un prec a l’Ajuntament de Barcelona, en el qual demanava
que es convoqués el Compromís per Glòries, que entenen que és el lloc on tots els partits, entitats i el veïnat poden ser
partícips i el lloc on es poden decidir, debatre i informar de totes aquestes propostes. Entenen que el Compromís per
Glòries consistia precisament en això: informar i participar conjuntament per decidir el futur d’aquesta zona.
Esperen, doncs, que es convoqui aquesta reunió del Compromís per Glòries, on correspon informar de l’esdevenidor
de la plaça i la futura planificació de la plaça, i esperen que així serà quan el Govern entomi el repte.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, recorda que l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb
els representants de les entitats veïnals i ciutadanes de la plaça de les Glòries i el seu entorn, van constituir la Comissió
de Seguiment per al Projecte de Remodelació de la Plaça de les Glòries l’any 2003. Afegeix que aquesta comissió va
encarregar al grup de treball una proposta de planejament que es va signar el 2007 amb el nom de Compromís per
Glòries. Assegura que des de llavors, malgrat els inconvenients i els entrebancs, el Compromís per Glòries ha estat el
seu objectiu, especialment en el Govern de l’anterior mandat i en aquest. Afirma que la realitat mostra que s’han
concretat algunes coses.
Diu que la comissió de seguiment esmentada s’ha anat trobant de manera regular i que en formen part les
associacions de veïns tant de Sant Martí com de l’Eixample, com ara l’Associació de Veïns de la Sagrada Família.
Reconeix que, a causa de la pandèmia, especialment, l’última reunió es va endarrerir i es va fer el 12 de gener. Nega
que sigui cert que no s’hi escolta els veïns o les federacions, i aporta com a prova els canvis que de mica en mica s’han
anat produint en el Compromís per Glòries, tant pel que fa als equipaments com pel que fa als habitatges. Recorda
que en la darrera reunió això es va veure amb la reducció d’alçades de certs edificis o en la concreció, per exemple, de
l’Escola Gaia, l’escola bressol, la reserva d’espai per a joves o diverses propostes per a l’edifici Ona.
Informa que ara mateix la prioritat són els túnels, que diu que aquest estiu seran una realitat. Prioritzen també la
urbanització de la part mar del parc de la Canòpia i el parc del Tramvia, que consideren una infraestructura
absolutament important no només per al transport sinó per a la reactivació econòmica. I diu que en això estan.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, al·lega que tot el que ha explicat el senyor Carmona ja ho sabien,
però creu que no respon al que s’ha comentat, perquè el que demanen és que hi hagi implicació i participació dels
veïns, i protesta que les últimes decisions s’han pres sense la participació d’aquests veïns. I aclareix que quan diu veïns
vol dir Compromís per Glòries i els veïns que hi estan afectats. Afegeix que hi pot haver persones o entorns que no
estan inclosos dins el Compromís per Glòries però que també hi estan afectats. Té la impressió que cada vegada que
es parla de Glòries és com un joc de trilers, que es van movent les coses i ara són aquí i ara allà. Creu que una
residència, el centre integral de formació professional, l’espai per a joves, l’ampliació de La Farinera, l’espai poliesportiu
de Sancho de Àvila, tot són equipaments molt importants, i no pot entendre que estiguem acabant els túnels i ningú
no sàpiga què hi haurà a la plaça. Recorda que és un dels projectes més cars i més importants de la ciutat en molts
anys, i li sembla que és com una improvisació. Creu que no es pot improvisar i que un projecte ha de saber on s’ubica i
dependre del seu entorn. No pot entendre que es planifiquin les coses d’aquesta manera. Demana diàleg amb els
veïns i que es prenguin acords, que se’ls tingui en compte i que es tiri endavant una proposta seriosa per a Glòries.
El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC-AM, diu que el conseller Carmona ha demostrat que la plaça de
les Glòries és un punt cabdal en la transformació de la zona del Parc i la Llacuna, de la Sagrada Família, del Clot Camp de l’Arpa i del Fort Pienc, entre altres. Li sembla necessària, per tant, la participació veïnal, i per això es va fer el
Compromís per Glòries l’any 2007. Entenen que es convocarà aquell compromís més sovint, i no solament en trobades
parcials amb algunes entitats. Pensa que tot plegat demostra que cal seguir planificant en el dia a dia, que no poden
esperar a un futur incert per planificar les qüestions, sigui el carrer Rogent o sigui la plaça de les Glòries i els seus
equipaments.
Conclou que, evidentment, votaran a favor que s’hi participi per via veïnal i que es convoqui el Compromís per Glòries,
amb els veïns inclosos.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, assegura que el seu Govern continua amb el Compromís
per Glòries i continua pensant que no té sentit crear una comissió de Districte, sense tenir en compte el conjunt de la
plaça. Respecte als equipaments, admet que l’Escola de Música havia d’anar a la plaça de les Glòries i el Govern
anterior la va traslladar a l’edifici Pere Calafell. Promet que serà una realitat per a tot el Districte, de manera que els
equipaments segueixen en marxa. Reclama, si es parla d’equipaments, que el Govern de la Generalitat s’hi impliqui,
pensi en les persones i concreti, per exemple, la residència centre de dia que fa falta.

Pel que fa a processos participatius, anuncia que, lògicament, quan s’acabin els túnels en faran un per parlar de la
urbanització provisional de la Gran Via. Creu, per tant, que continuen treballant i que compten amb els veïns i el seu
ajut perquè la plaça de les Glòries sigui, en definitiva, la que volen entre tots.
Anuncia que el Govern votarà en contra de la proposició.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, ja suposava que, després de totes les seves reflexions, hi votaria
en contra, però insisteix que el que es demanava aquí era la implicació dels veïns, no comissions. Volien que se’ls
informés. Admet que, si volen dir que no, hi tenen dret, però conclou que el que fan és estar en contra de la petició
dels veïns, que és la raó per la qual s’ha presentat aquesta proposició.

La proposició es rebutja amb els vots en contra de GMDBComú-E i GMDPSC-CP, i els vots a
favor de GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi.
Presentada per GMDCs
Que el Districte de Sant Martí es coordini amb l’IBE per a facilitar una ubicació adequada a la
Federació Catalana de Criquet en el barri del Besòs i el Maresme, tenint en compte que hi ha
més de 40.000 infants i joves en el Districte de Sant Martí, dels quals un gran nombre volen
practicar aquest esport.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, exposa que la Federació Catalana de Criquet volia intervenir però
van tenir un problema tècnic i no es va poder registrar la seva petició d’intervenció. Explica també que s’ha negociat la
proposició amb Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, els quals van fer-hi alguna esmena, que ells han acceptat.
Llegeix una exposició de motius escrita originalment en castellà, on es diu que el criquet és el segon esport que té més
seguiment al món, amb 2.500 milions d’espectadors, després del futbol, que en té 3.500 milions; que la Federació
Catalana de Criquet, fundada el 2011 i amb seu social ubicada a la rambla Guipúscoa 23, és l’organització pionera a
desenvolupar les activitats oficials d’aquest esport a Catalunya, dirigir-lo, impulsar-lo i promoure’l al país. Explica també
que té més de 70 clubs registrats i al voltant de 800 jugadors, i que és una de les federacions més joves i actives
d’Europa. Afegeix que la federació està compromesa a organitzar, tant per als júniors com per als sèniors,
competicions d’alta qualitat, i que un dels seus principals reptes és desenvolupar la selecció nacional i formar jugadors
locals per al criquet, promovent l’esport en els nivells d’edat tant masculins com femenins. Consideren que l’esport és
imprescindible per al desenvolupament personal de nens, nenes i joves, i que a més els beneficia en aprenentatges i
desenvolupaments vitals per al seu futur. Conclou, per això, que, tal com diu la proposició, el Districte es coordini amb
l’IBE per facilitar un camp a la Federació Catalana de Criquet en el barri del Besòs i el Maresme, amb les dimensions i
característiques adequades per promoure i estendre la pràctica d’aquest esport en més zones del Districte, amb
l’objectiu d’arribar a tots els nens, nenes i joves, tenint en compte que n’hi ha més de 40.000 al Districte, dels quals un
gran nombre volen practicar el criquet.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, aplaudeix tot el que sigui promoció de l’esport, diu que ho signen ara
mateix. Formula una queixa, que és que es deixa de banda els adults que també voldrien jugar-hi, que voldrien provar
nous esports, noves tendències. Insisteix que tenen el seu vot a favor, però que si hi afegeixen els adults, també.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, constata que l’esport és salut, és inclusió social, i que per tant un
element com aquest, i més amb perspectiva juvenil, és essencial. Li sembla correcte, sigui en el Besòs, com proposa la
consellera de Ciutadans, o sigui en un altre espai del Districte si no fos possible en aquell barri, intentar trobar un espai
per a aquest esport i per a aquest col·lectiu, i per això donen suport a la iniciativa.
La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, portaveu adjunta del GMDERC-AM, assegura que Esquerra Republicana sempre
està a favor de l’esport com a eina imprescindible de foment de la salut, en primer lloc, i, evidentment, pel seu paper
bàsic en la integració social, en el foment de la igualtat i en la gran feina que fa, ja des de l’esport de base, en
l’adquisició de valors com el treball en equip, la constància, el sacrifici, l’amistat, la responsabilitat i la superació, entre
altres. Afirma que Esquerra coneix bé la importància del criquet en un barri com el del Besòs i el Maresme, i recorda
que ja en el mandat anterior van estar treballant amb un equip femení que hi havia, per intentar garantir la seva
continuïtat. Es refereix a l’equip que estava emmarcat dins del projecte Ma’isah, que va ser el nom del mateix equip.
Pensa que amb l’esmena la proposició és molt més clara, perquè queda palès que se sol·licita un espai adient perquè
la canalla i el jovent puguin practicar el criquet en una zona del Districte, i per això votaran a favor que hi hagi una

coordinació entre el Districte i l’IBE amb aquest objectiu. Pensen que no hauria de ser difícil, atès que el regidor
d’Esports de l’Ajuntament és exactament la mateixa persona que el regidor de Sant Martí, el senyor Escudé.
El senyor Joan Pujol Gómez, portaveu adjunt del GMDPSC-CP, per part del Govern, vol fer un incís inicial per enviar
una abraçada al company Hilario, allà on estigui, i per dir que el trobaran a faltar.
Entenen que l’esport és sagrat. L’Ajuntament sap que l’esport, amb el lideratge del senyor Escudé, es fomenta sigui
quina sigui la seva disciplina, per fer-lo arribar a infants, a joves i a gent gran, tal com demanava el senyor Benítez.
Respecte al criquet, els consta que actualment l’IBE ja està en contacte amb la Federació Catalana de Criquet per tirar
endavant la tasca de promoció i foment d’aquest esport, per la inclusió que comporta a escala juvenil –i especialment
de noies, perquè diu que al Govern li interessa moltíssim l’esport femení–, però crida a ser conscients que hi ha un
problema d’espai, tant en general com pel que fa a l’esport. Admet que els agradaria tenir un espai per practicar esport
en cada cantonada, ja no de Barcelona sinó del Districte en particular. I lamenta que trobar un espai per practicar
criquet en exclusiva al Besòs i el Maresme, avui dia no és possible.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, veu que tots estan d’acord en la promoció i la inclusió, i que
fomentar l’esport és correcte. Creu, però, que no es pot dir que al Districte de Sant Martí no hi ha espais per fer un
esport d’aquesta mena, que requereix 30 m2 i un mínim adequat –demana al regidor que la corregeixi si no ho ha dit
bé–, quan el que sobren al Districte són camps i quan els nens i joves –i els no tan joves, com deia abans el senyor
Benítez– ja estan jugant al criquet. El que diu que els falta és un lloc per entrenar-se, on els ensenyin. No està gens
d’acord amb el que ha dit el senyor Pujol.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, voldria fer un acord respecte a la resta d’esports que fins ara han
estat minoritaris o minoritzats, però que estan aflorant i generen una diversitat i una connectivitat del jovent, i que
també necessiten espais al Districte. Desitja que puguin trobar un model d’espais multifuncionals, on tots aquests
esports que fins ara no han tingut un espai públic de l’Ajuntament, els seus usuaris puguin practicar-los en condicions
adequades i de seguretat.
La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, del GMDERC-AM, està d’acord que s’haurien de trobar espais multifuncionals,
que es puguin utilitzar per a diversos esports. Constata el mal que ha fet la pandèmia, precisament, a l’esport, i creu
que s’haurien de posar les piles, dit col·loquialment, perquè tot aquest any que la canalla i el jovent, i els adults, han
passat amb dificultats per practicar esports es pugui superar. Creu que aquesta és una manera també de començar.
El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, accepta tot el que han comentat els altres consellers respecte a l’esport:
estan per fomentar-lo, i per fomentar en particular els esports minoritaris. Reitera a la senyora Angulo que tenen un
problema d’espai, referint-se a un espai exclusiu. Explica que des de l’IBE, en particular –i tenen davant el regidor que
els ho pot confirmar–, el que es busca són llocs on es puguin fer esports multidisciplinaris, i no llocs exclusius, perquè
tenen una demanda molt gran de gent practicant, però l’espai, desgraciadament, és limitat.
Pel que fa a la proposició, tal com està redactada i com està exposada, no els la poden acceptar. Però assegura que
això no vol dir que no es continuï treballant, sobretot l’IBE en conjunció amb la Federació Catalana de Criquet, per
trobar llocs i espais on tothom pugui practicar el criquet i, com deia el senyor Gómez, tots els altres esports minoritaris.
Tal com ha dit, doncs, no poden acceptar la proposició.
El regidor del Districte intervé perquè li sembla molt estrany no dir res sent el regidor d’Esports de l’Ajuntament.
Assegura que la gent que l’acompanya sap que allà on va, si veu un espai buit, hi acaba veient una pista esportiva.
Rebla el que ha dit el conseller Pujol: tant de bo tinguessin espai per poder fer un camp com el que... Els convida a
tenir una visió metropolitana de la ubicació d’instal·lacions i d’espais esportius, perquè, si no, pensa que no se’n
sortiran. Es pregunta si això vol dir que mai no hi haurà un camp de criquet, en exclusiva, al barri del Besòs i el
Maresme, i respon que no vol dir això, però sí que avui dia no existeix aquest espai. I raona que, si fos que sí, la
senyora Arenillas li diria que per què el criquet sí i el futbol americà no, que és una altra demanda tradicional en aquest
Districte. Pensa que el futur, tal com ha explicat el senyor Pujol, és buscar espais on sigui viable la pràctica de diversos
esports. Reitera que això no vol dir que estiguin en contra de la pràctica del criquet, perquè no és així, atès que amb la
nova Federació de Criquet hi col·laboren i hi treballen, i que ara juguen en una instal·lació meravellosa, un dels millors
camps de criquet en territori català, que és el camp de beisbol i softbol que hi ha a Montjuïc, a l’espai Pérez de Rozas,
on creu que ells estan també molt contents. Diu que volia puntualitzar-ho: que no hi estan en contra, sinó que han
d’ampliar una mica la visió i no centralitzar-ho tot, perquè diu que, si no, seria impossible.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, dona les gràcies als grups que hi voten a favor, i matisa que en cap
moment de la proposició es parla d’exclusivitat. Acusa el Govern d’inventar-s’ho, perquè diu que s’entén perfectament.

A més, afegeix que se’ls va enviar quatre vegades el text i es va modificar dues vegades més, i que els van dir: «Fes el
que vulguis.» Per això no accepta tot el que li han dit, en absolut.

La proposició es rebutja amb els vots en contra de GMDBComú-E i GMDPSC-CP, i els vots a
favor de GMDERC-AM, GMDJxCat, GMDCs i GMDBxCanvi.
Presentada per GMDBxCanvi
Proposem la creació d’un Centre de Coordinació per a la Prevenció i la Convivència
Comunitària, que aixoplugui sota una mateixa Direcció Estratègica tots els actors
institucionals com Mossos d’Esquadra, GUB, Agents Cívics, Assistents d’Emergències Socials,
Protecció de Menors, Agents de Mediació, etc., amb l’objectiu principal de ser coproductors
de polítiques de prevenció integral en el barri, on la proactivitat i la transparència en les
seves actuacions siguin el denominador comú d’una nova filosofia preventiva,
complementària de les polítiques de seguretat que el Govern del Districte ja té en marxa. Un
model recolzat en la metodologia CPTED (Prevenció del Delicte Mitjançant el Disseny
Ambiental), estudiat i implantat en altres països d’Europa, que pretén anar més enllà de la
resposta proactiva dels cossos policials; un model que ens ha de portar a uns majors nivells
de benestar, de confiança en les institucions, i també, per què no, de confiança en el
sistema.
Per tal d’assolir el grau suficient de complicitat amb els veïns i veïnes del Besòs i el
Maresme, caldria, entre d’altres, situar aquest Centre Operatiu de Prevenció Social a prop del
CAP Besòs i el Col·legi del Sagrat Cor, i millorar el model de patrullatge a peu de la policia de
proximitat, permetent la visualització quotidiana de persones uniformades que inicien el seu
servei des del mateix punt d’origen, propiciant amb la seva sola presència el benestar social
necessari per neutralitzar en origen qualsevol risc potencial delictiu o de convivència, però
també millorar la percepció subjectiva dels nostres veïns i veïnes que no estan sols.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, demana a la presidenta que l’avisi quan faltin dos minuts, perquè la
proposició és llarga.
Reconeix que la proposició és embullada, inclús de llegir, però vol deixar clar que no és una proposta que parli de
seguretat, sinó de prevenció social, i que per tant no implica treure competències ni a la Guàrdia Urbana, ni als
Mossos, perquè insisteix que no parla d’això. Informa que porta set punts de preàmbul, que recomana que llegeixin
per no dedicar tot el seu temps al preàmbul.
Tot seguit, llegeix la proposició. Aclareix, durant la lectura, que el nom de Centre de Coordinació per a la Prevenció i la
Convivència Comunitària es pot canviar, que això no ho discutiran. També demana disculpes si es deixa cap entitat en
la relació dels actors institucionals que s’esmenten al començament. Respecte a la ubicació que proposen del centre
esmentat –entre el CAP Besòs i el Col·legi del Sagrat Cor–, diu que és una zona de pas que hi ha entre el metro i el
CAP de la Mina, que recorda que és el CAP de venopuncions i que per allà hi ha un passatge amb certa gent que
complica el barri.
Repeteix que no parla de seguretat, sinó de tranquil·litat del barri, i que això no s’ho ha inventat ell, sinó que ho van
inventar els Mossos d’Esquadra quan es van desplegar pel territori català i van decidir de posar les comissaries en
aquells llocs que calia dinamitzar, la qual cosa, assegura, va donar un resultat excel·lent. Proposen, doncs, col·locar en
un mateix punt, sota la direcció estratègica del Districte, tots els cossos uniformats, i que la gent els vegi entrar i sortir
quan van a treballar. Assegura que això fa que certa gent es desplaci cap a altres llocs.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, recorda que qui des del 2015 presenta aquí propostes sobre
seguretat és Ciutadans, i que quasi sempre, per no dir sempre, els les han tombat. Matisa, però, una cosa al senyor
Benítez: entenen molt bé el que planteja la proposta, però creu que el Districte no té la potestat de dir a la Guàrdia
Urbana o als Mossos com han d’organitzar la seva feina. I, en segon lloc, li ha de dir que, tal com està presentada la
proposició, sent bona, és com si volguessin fer un districte petit al Besòs i el Maresme, quan el pla hauria de ser per a
tot el Districte.
Anuncia que li sap greu, però que de moment s’hi abstindran.

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, fa palès que el que presenta aquesta proposició és un canvi de
paradigma en el model de gestió de la seguretat ciutadana que hi ha al Besòs. Pensa que aquesta proposta afecta el
funcionament, l’estructura i l’ordenació de tot el Districte, fins i tot de la ciutat. No creuen que sigui aquesta la manera
correcta de fer-ho, si volen atendre les problemàtiques de civisme o de seguretat que pateix el Besòs. Pensa que si
volen realment, el seu grup municipal, apostar per aquesta via, el que han de fer és treballar-ho a escala de ciutat,
perquè igual com hi ha aquests problemes al Besòs, també poden haver-hi problemes en altres punts de la ciutat que
podrien merèixer la mateixa atenció. De manera que els emplacen a treballar-ho en l’àmbit de la ciutat, i no en el
Districte o el barri, perquè a més a més tampoc és viable.
Diu que per tot això hi votaran en contra.
La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, del GMDERC-AM, accepta que la música de la proposició la podrien compartir,
perquè tracta de coordinació i cooperació entre cossos policials, i això els sembla un bon model. Però entenen que el
que diu la proposició depassa l’àmbit del Districte, perquè parla d’un model de ciutat.
Recorda que el passat octubre, a proposta d’Esquerra, al Consell Plenari de l’Ajuntament es va aprovar, per unanimitat
de tots els grups, el Compromís pel Besòs i el Maresme. Explica que aquest compromís té com a objectiu el diàleg,
l’estudi, el debat i l’acord entre els actors socials i polítics en aquells temes i decisions que afecten el barri del Besòs i el
Maresme, i un d’ells és la seguretat. Per tant, remata que el compromís ja contempla un pla de seguretat, un pla que
haurà de ser elaborat partint d’una diagnosi acurada, després d’escoltar tothom. A Esquerra creuen, doncs, que
aquestes decisions s’han de prendre en el marc de la taula de treball, i s’hi remeten. Emplacen a tothom a participar-hi.
El regidor del Districte, en nom del Govern, agraeix la proposta, com agraïa a la senyora Angulo les propostes sobre
seguretat en el Districte. Pensa que la seguretat és un dels elements que a tots els preocupa, i per això agraeix totes
les aportacions que de manera constructiva els han fet des del començament del mandat. Creu que el Districte és un
lloc molt interessant per parlar de polítiques de districte, i aquesta ho és, però pensa, com ja han dit, que s’escapa de
l’àmbit del Districte. La proposta és una nova manera d’organitzar la Guàrdia Urbana, i en això la Guàrdia Urbana hi té
molt a dir, perquè són els que en saben.
Considera que el seu plantejament partia d’una premissa errònia, que és que hi ha una manca de cooperació,
col·laboració i complicitat entre les forces de l’ordre, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, i assegura que li podria
exemplificar –però no ho farà, perquè ja van tenir un Consell de Prevenció i Seguretat fa dues setmanes, i a més se’l
menjaria el temps– algunes de les accions que podria qualificar d’històriques, com la del Mercat del Besòs o la
cooperació que s’ha fet entre els dos cossos en tota la franja del Besòs, que ja venia d’abans i que ha donat resultats
realment espectaculars. Accepta que tot és millorable, però remet al que deia la senyora Alemany sobre la Taula de
Seguretat, on s’escoltarà també els veïns, i lloa la tasca extraordinària que fan els Mossos i la Guàrdia Urbana com a
policia de proximitat. Explica que també fan molt bona feina conjunta amb l’Agència de Salut Pública, en el seguiment
de les sales de venopunció.
Recorda que, avui precisament, amb el Grup d’Esquerra Republicana, s’ha presentat una nova mesura, que són les
polítiques de gènere i la violència de gènere: com es tractava aquesta violència per part de la Guàrdia Urbana i quina
és la compenetració entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i entre les entitats i els centres d’atenció primària per
erradicar-la. Conclou, per tant, que hi ha molta feina conjunta, amb els Mossos i amb altres institucions i
administracions. Pensa que no cal un espai físic, perquè ell sap que doblar espais físics vol dir també disminuir efectius
que patrullen i, per tant, una disminució de la presència al carrer que reclamava.
Creu que són qüestions molt tècniques, admet que molt interessants, però que cal un espai diferent que el d’un
Plenari, no per desmerèixer el Plenari, sinó perquè no tenen temps per discutir-ho amb el cos de la Guàrdia Urbana.
Conclou que per això hi votaran en contra.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, dona les gràcies a tots, els uns i els altres. Insisteix en el mateix: que,
per l’experiència que té en seguretat, de canvis de model n’ha vist cinc-cents –aclareix que és una xifra que vol dir que
n’ha vist molts. Creu que només falta la voluntat de canviar-lo. Està convençut que anquilosar-se en un model és no
avançar. Diu això per defensar la seva proposició. Si alguna cosa no funciona –i parla de percepció, no de resultats de
l’última taula de no-sé-què, i diu que si es fa una volta per aquell barri es veurà la pujada de Vox, bastant superior a la
que ha tingut a Catalunya–, els veïns tenen la percepció d’estar deixats de la mà de Déu. Avisa que d’aquí a dos anys
hi tornarà a haver eleccions municipals, i llavors anirem a fer-los la pilota descaradament, dient-los que són els més
guapos i els estimem molt, quan hem estat quatre anys... Assegura que ell ho proposava per això, perquè no hi hagi
altres alternatives polítiques que agafin espai per una situació d’«els hem deixat sols».

El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, fa èmfasi que els consellers de Districte que representen Junts fa
anys que denuncien la problemàtica d’inseguretat i d’incivisme que hi ha al barri del Besòs i el Maresme, i que durant
tot aquest temps se’ls acusava de populistes i d’estigmatitzar el barri. Per això celebren que, encara que sigui tard,
grups com Esquerra o PSC o els Comuns s’hagin avingut a reconèixer la problemàtica i a intentar posar-hi solució.
La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, del GMDERC-AM, recorda que no s’hi havien posicionat. Afegeix que s’hi
abstindran, perquè creu que aquesta proposta no es pot votar, i els emplacen a participar en el Compromís del Besòs i
el Maresme, perquè aquest hi és un punt important. Comenta que mai s’ha deixat de banda el barri ni se n’han
oblidat: ni d’aquest ni de cap dels del Districte, en cap tema.
El regidor del Districte reconeix que també li preocupa la qüestió, perquè quan es parla de percepcions hi ha un
element subjectiu i un altre d’objectiu, i diu que l’element objectiu és el que han d’anar a atacar, per reduir la part més
subjectiva. Admet que els agradaria ser més ràpids en algunes coses, però creu que s’han produït fets històrics –o
importants, almenys– que considera que en poc temps han de donar resultat. Posa com a exemple la desaparició dels
cotxes que hi havia aparcats al litoral, que pensa que és un dels elements que ha comportat més seguretat, perquè ha
baixat percentualment el nombre de delictes al Districte.
Però considera que s’ha de començar a notar també que tenen el cos operatiu complet al Districte, cosa que és una
notícia important des de l’inici del mandat; i, en segon lloc, que s’ha aconseguit una cosa que tothom reclamava, que
era la separació de la unitat de Sant Martí respecte a la de Ciutat Vella. Afegeix que no sols s’ha aconseguit això, sinó
que també la seu física, on estarà l’inspector de la unitat nocturna i, per tant, també els vehicles, sigui al mateix territori
de Sant Martí. Li sembla un avenç molt significatiu, que ajudarà que, en aquesta franja –que no limitaria al Besòs, sinó
que agafaria la Verneda i la Pau, des de la Via Trajana fins a baix i, per tant, tot l’eix de Prim–, aquella percepció que
moltes vegades és per fets nocturns i per un nombre important de trucades a la nit, es redueixi, en augmentar la
presència i sobretot la velocitat dels companys de la Guàrdia Urbana. Creu que són elements importants, que s’han de
tenir en compte en el debat futur, i espera i desitja que, juntament amb la feina de prevenció, tan important com la
reactiva, la part objectiva també es redueixi.
Admet que hi ha molts actes incívics i que cal separar l’incivisme dels fets delictius. Creu que cal anar a l’arrel del
problema, i per això parla de la prevenció. Pensa també que la multireincidència –i estarà d’acord amb ell, que el que
poden fer és exigir a Madrid que es tracti d’una manera més dura o contundent la multireincidència– provoca també
que la part subjectiva s’hagi de treballar moltíssim.
Agraeix al senyor Benítez la proposició, com agraeix als altres grups que els presentin propostes. Fa esment del que
comentava la regidora d’Esquerra Republicana, que hi haurà una taula...
La presidenta l’adverteix que se li ha acabat el temps.
El regidor acaba dient que pensa que és el futur, i es posa a la seva disposició.

La proposició es rebutja amb els vots en contra de GMDBComú-E, GMDPSC-CP i GMDJxCat,
els vots a favor de GMDBxCanvi, i l’abstenció de GMDERC-AM i GMDCs.

2)

Proposicions amb contingut de declaració institucional

Presentada pels grups municipals de BComú-E i PSC-CP (8 de Març)
1. Que es dignifiquin i es posin en valor les condicions laborals de les dones que es dediquen
a l’àmbit de les cures i el treball domèstic. El treball de les cures, on les dones estem
sobrerepresentades, és un treball invisible, no valorat socialment i realitzat en condicions de
precarietat. Exigim que deixi de ser gratuït, mal pagat o subjecte de l’economia submergida,
pel que reclamem polítiques públiques per socialitzar les cures.
2. Que els homes es facin corresponsables de les cures perquè tots i totes som vulnerables,
ja sigui per edat, per malaltia o simplement com a éssers emocionals. Les persones, al llarg
de la vida, necessitem compartir i ser cuidades, independentment del nostre gènere.

3. Que es garanteixin els drets de les dones migrades per poder desenvolupar la carrera
professional triada. El Ministeri de Treball reconeix que el 70% de les empleades de la llar
són dones estrangeres.
4. Que les dones tinguem accés a un sistema de prestacions i ajuts que garanteixi els drets
socials per a totes, sense condicionar-ho a la seva situació administrativa. Reclamem que
cap dona sigui considerada il·legal.
5. Que no acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni a cobrar menys que els
homes per la mateixa feina. Lluitem contra la precarietat laboral, una precarietat que s’ha
agreujat amb el teletreball i les dificultats per conciliar-ho amb la vida privada, per tenir més
edat, per ser jove, per ser migrada, per estar racialitzada, per tenir diversitat funcional o per
tenir una imatge allunyada de la normativitat.
6. Que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i
autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida: l’embaràs o les cures no
poden ser objecte ni d’acomiadament ni de marginació laboral, ni han de minvar les nostres
expectatives personals ni professionals.
7. Que les dones joves deixin de ser les més damnificades per la gestió de la crisi sanitària i
que se’ls permeti fer el seu projecte vital. Aquestes dones s’han vist afectades de manera
més greu per formar part de sectors amb major taxa de contractes eventuals, major atur i
més precarietat.
8. Exigim igualtat en les pensions que ens pertoquen. Demanem que el temps dedicat a
tasques de cura i de la llar sigui reconegut en el càlcul de les pensions, tant de jubilació com
de viudetat.
9. Que volem decidir sobre les nostres vides i els nostres cossos. Exigim que els nostres
processos vitals deixin de ser vistos com a patologies, i poder triar lliurement si volem o no
ser mares.
10. Que les dones grans puguin viure dignament allà on decideixin, ja sigui en centres
residencials o al seu domicili. Reclamem recursos públics per garantir que la cura no recaigui
únicament en les famílies i que les residències i les seves treballadores puguin disposar de
les condicions i recursos necessaris per desenvolupar la tasca de cures.
11. Una educació pública i feminista, que trenqui amb els rols i estereotips de gènere
imposats des de l'etapa infantil. De la mateixa manera, volem créixer en la diversitat de
models relacionals i construir les nostres identitats sexuals i de gènere, sense pors ni
complexos.
12. Que les diferents administracions desenvolupin polítiques efectives contra la violència
masclista. El confinament ha fet més vulnerables les dones que ja pateixen violència per part
de la seva parella i també ha estat un context potencialment procliu a l’increment de
situacions de violències masclistes. Exigim un sistema judicial amb perspectiva de gènere i
interseccionalitat, que no empari els agressors ni revictimitzi les dones, sigui quin sigui el
seu origen o situació administrativa.
13. Exigim que la sortida d’aquesta crisi posi al centre de les polítiques públiques el
sosteniment de la vida i les cures. La resposta a la situació actual ha d’obligar a un
compromís en què les dones no continuem sent precaritzades i discriminades i puguem viure
en una societat més justa i igualitària, per a tots i totes.
La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, recorda que el 8 de Març reivindiquen el dia de totes les
dones i, per extensió, també del moviment feminista. Descriu aquest moviment com a ampli, interseccional i ple de
sororitat. Per això lamenten presentar aquesta proposició, perquè pensa que hauria de ser una declaració institucional

amb el suport de tots els partits polítics, especialment per respecte al Consell de Dones i a les entitats feministes del
Districte. La seva pretensió és només ser una veu, per la qual cosa llegirà literalment els punts reivindicats en el
manifest creat per la comissió designada pel Consell de Dones el passat 28 de gener, si bé conviden a llegir també la
part argumentativa.
Reclamen i exigeixen, per tant, el contingut del manifest.
Tot seguit, llegeix la proposició.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, expressa que se li fa difícil dir que no, i no ho farà, a tot el que ha
exposat la senyora Domínguez.
Per tant, s’hi abstindrà, tot i que ho deixa obert per al segon torn.
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, exposa que el feminisme és una causa de tots i no és patrimoni de
ningú. Creu que la seva defensa l’abandera cada ciutadà compromès amb la igualtat entre homes i dones. Constata
que, per molts avenços obtinguts, continua havent-hi una desigualtat notable entre les oportunitats de les dones, una
escletxa salarial inacceptable i l’evidència d’una major dificultat de les dones per assolir els seus objectius. Creu que
mentre la igualtat plena no sigui aconseguida, el feminisme serà l’arma principal per guanyar aquesta batalla. Defensa
que cap dona no hagi de triar entre la seva carrera i la seva família, i denuncia que la incorporació de la dona al mercat
laboral no ha anat acompanyada de polítiques efectives que permetin exercir la corresponsabilitat entre dones i
homes, com demanda la societat del segle XXI. Creu que els ciutadans han de ser formats de manera que es
reconeguin amb igualtat de drets i deures, oportunitats i aspiracions, possibilitats i metes. Reclama no fer ni un pas
enrere en la lluita contra la violència masclista. Fa seu el lema «Ningú parla per mi» i demana que, al segle XXI,
paternalisme no, solidaritat entre dones, sí.
Conclou que hi votaran a favor.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, avança que, com a dona, hi votaran a favor, i que hi votaran a
favor com a Junts per Catalunya. Hi troba a faltar, però, en aquesta declaració institucional passada a proposició, que
s’incideixi en les dones amb diversitat funcional. Pensa que estan poc representades, poc anomenades i que cal fer-hi
esment i tenir-les més en compte. Pel que fa a la resta, hi està d’acord. Manifesta que és una gran defensora no ja de
les dones sinó de l’humanisme i la igualtat, en tots els aspectes de la vida, entre tots els éssers humans. Per això
conclou que no pot votar-hi de cap manera en contra. Però insisteix a reclamar que es faci esment en aquesta
exposició de les dones amb diversitat funcional, que són molt importants en una societat que discrimina en molts
sentits.
El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, vol agrair des d’Esquerra als partits del Govern del Districte la
ràpida actuació en convocar una Junta de Portaveus urgent per presentar una proposició amb contingut de declaració
un cop va decaure la declaració institucional del dia 8 de Març, proposada pel Consell de Dones del Districte de Sant
Martí.
Afegeix que abans de posicionar-s’hi els agradaria acabar d’escoltar les intervencions de tots els partits polítics, de
manera que ho faran en un segon torn.
La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, dona les gràcies, reitera el que han dit abans, que és un
manifest que va sortir del Consell de les Dones. Conclou que, sigui com sigui, trobaran les maneres de fer sentir la
seva veu, perquè ningú els farà callar i aquest moviment feminista és imparable, i continuaran aquí.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, recorda que ja ha dit moltes vegades que per ballar necessita que li
agradi la música, però també la lletra. Considera que en certs manifestos troben massa contundència contra l’home
per ser home, i diu que aleshores això és el que els fa grinyolar una mica. Està segur que en el noranta i tants per cent
estan d’acord –i rebla que només faltaria que no hi estiguessin d’acord, perquè voldria dir que estan bojos–, però
admet que de vegades els missatges –i entén que cal fer aquesta mena de missatges, perquè calin– no fan un favor.
Reflexiona que tots els reunits són pares, mares, germans, i no sap, després de dir les coses que diuen –s’hi inclou–,
com poden arribar a casa i fer-li un petó al pare. Considera que és aquí on al seu grup li costen certes afirmacions.
Insisteix que en el concepte, en la música, hi estan totalment d’acord, i que no els acaba d’agradar la lletra. Per això
s’hi abstindran. Recorda que fa un moment s’ha parlat de violència masclista...
Continuen en l’abstenció.
El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, diu que Esquerra no entén que aquesta declaració institucional del
8 de Març s’hagi passat a proposició. Anuncia que votaran a favor de la proposició, tal com van donar suport al Grup

de Treball del Consell de Dones de Sant Martí i de la mateixa manera que haurien signat la declaració institucional. Els
sorprèn, però no els estranya, que algun partit no vulgui signar l’esmentada declaració. Pensa que a poc a poc va
sortint la línia de cada partit i que ara tot són argumentacions per justificar-se. Constata que tots els partits formen part
del Consell de Dones de Sant Martí i que tothom podia presentar esmenes al text, o una declaració institucional
alternativa si no hi estava d’acord. Per tant, creu que no hi ha argumentació que justifiqui no voler signar ara la
declaració, perquè això vol dir que hi ha partits que no respecten la feina de les entitats membres del Consell de Dones
de Sant Martí. Assegura que a Esquerra tots i totes defensen el mateix, i que, independentment de si són homes o
dones, ratifiquen tots els punts de la proposició. Diu que treballen per la igualtat, perquè no entenen la societat de cap
altra manera. Constata que una societat no és lliure si no és justa i igualitària. Desitja un bon 8 de Març a tothom.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, demana intervenir per al·lusions. La presidenta ho consulta a la
mesa. Hi ha una interrupció de la connexió durant un minut, al final del qual la presidenta demana disculpes per
l’errada tècnica. Sigui com sigui, informa que es donen per acabats els torns d’aquesta proposta.

La proposició s’aprova amb els vots a favor de GMDBComú-E, GMDPSC-CP, GMDERC-AM,
GMDJxCat i GMDCs, i l’abstenció de GMDBxCanvi.
3)

Precs

La presidenta avança que el GMDJxCat ha demanat un canvi en l’ordre del dia. Informa també que aquí hi haurà
intervencions dels veïns i que, per tant, s’ajustin al temps previst, tal com ha fet, diu, el senyor Catasús abans.
Presentats pel Grup Municipal de JxCat
Que el govern del Districte atengui la demanda veïnal i associativa del barri del Besòs i el
Maresme i obri un diàleg amb els agents per consensuar la urbanització d'un gran parc
adaptat als nous usos que demana la ciutadania per l'espai públic.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, envia una salutació específica als veïns del Besòs i el Maresme i
particularment a l’Associació de Veïns del Maresme. Explica que el prec fa relació a la demanda veïnal, sorgida les
darreres setmanes, perquè hi hagi més espai públic on poder fer vida social, adequat als nous usos dictats per la
pandèmia, a l’aire lliure i amb seguretat. Ho concreta en un nou parc en l’entorn del barri del Besòs i el Maresme.
Demanen al Govern del Districte que parlin amb els veïns del barri i amb les associacions per establir quin pot ser el
millor lloc per a aquest parc.
La presidenta dona la paraula a representants dels veïns.
En nom del senyor José Manuel López del Campo, la senyora Joana Gómez diu que llegirà un resum del projecte que
va presentar l’Associació de Veïns del Maresme. Recorda que quan es va fer la diagnosi ciutadana del 22@, que
analitzava les necessitats socials i el model de barri, es va detectar que les zones del Maresme eren les que menys
s’havien transformat, la qual cosa ha implicat l’existència de barreres amb la resta de barris del Poblenou i ha dificultat
el desenvolupament de la vida quotidiana per a veïns i comerciants. Denuncia que existeix una gran quantitat de solars
abandonats i en desús per tot el territori, i que n’hi ha que són espais públics de titularitat municipal, i també que
l’espai dedicat a zona verda és residual i està ubicat en les entrades dels grans edificis, en cantonades o entre
habitatges. Creu que, entre els efectes del canvi climàtic, la situació que vivim amb la pandèmia i la necessitat d’una
nova normalitat per a la ciutat, es fa palès que cal introduir més natura, incrementar les zones verdes al barri del
Maresme i als seus entorns, on ha desaparegut el passat agrícola, i dotar-ho de més verd i espais públics dignes per al
passeig i per fer esport. Pensa que cal replantejar l’edificació, recuperar el patrimoni agrícola i que no sigui només
industrial, trobar més natura, corredors verds, camps, parcs. Informa que al barri són 22.609 veïns, amb una densitat
de 181 habitants per hectàrea, i que en aquesta superfície només hi ha edificis, carrers, places i un sol parc urbà, el
parc dels Auditoris, que està molt allunyat de les zones habitades.
La presidenta l’avisa que hauria d’anar acabant.
La senyora Gómez continua dient que poden afirmar que al barri del Maresme i el Besòs no hi ha cap parc enjardinat
ni cap zona d’arbrat que compleixi una funció recreativa, ambiental i cultural, atractiva per a les diverses franges
d’edat, apropiada per al descans, el joc o la pràctica esportiva. Reclama un espai per aprendre allò que ens ensenya la
natura: el cicle de conreu amb els horts, la identificació de les espècies, un espai visitat per les aus i altra fauna. Creu

que la proposta dels eixos verds, tal com es planteja en l’Ordenació general metropolitana per a un 22@ més inclusiu i
sostenible, no respon a la necessitat d’un esplai...
La presidenta insisteix que hauria d’anar acabant.
La senyora Gómez conclou que necessiten anar més enllà i que consideren imprescindible dotar el barri d’aquest parc.
Informa que a aquesta proposta s’hi han afegit les associacions de veïns de Diagonal Mar, Provençals Mar i PerúParaguai, i també la Comissió Memòria i Gènere, que proposa que el nou parc porti nom de dona. Prega, doncs, que
es reculli aquesta proposta, que esdevindrà un projecte de ciutat més enllà del barri.
La presidenta torna a dir que s’haurien d’ajustar al temps previst, tot i que sap que és difícil perquè a ella mateixa li
costa fer-ho.
La senyora Gómez demana disculpes.
La presidenta dona la paraula al Govern per respondre.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, es refereix a la demanda veïnal concreta, que proposava fer un parc
a l’illa compresa entre els carrers Puigcerdà, Cristóbal de Moura, Josep Pla i Marroc, però al·lega que aquesta illa ja té
un planejament aprovat i que, per tant, no és possible ubicar-hi una zona verda. Informen, però, que està previst, en
aquest mateix àmbit del 22@, ubicar-hi una zona verda de més de 4.000 metres, a l’illa situada al carrer Marroc,
Puigcerdà, Pere IV i Josep Pla. Assegura que se’n va informar el passat 3 de febrer l’Associació de Veïns del Maresme.
El senyor Fernando Gómez Carvajal, del GMDJxCat, agraeix la intervenció de la senyora Gómez i la iniciativa impulsada
pels veïns del Maresme i per totes les associacions que després s’hi han afegit. Demana al Govern del Districte que
atengui la demanda veïnal i les característiques que demanen els veïns per a aquests nous espais públics, i que, tant si
és possible en el lloc que demanen com si ho és en un altre, com a mínim compleixin els requisits i les condicions que
han demanat.
La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, respon que en això no hi ha cap problema, perquè el
Govern treballarà perquè sigui un parc en totals condicions. I, per tant, no és que no acceptin el prec per això, sinó
perquè ja estan treballant en la línia que el Besòs i el Maresme pugui tenir un parc.

Es rebutja el prec.
Que el govern del Districte de Sant Martí, en col·laboració amb l'lMPD, atengui les peticions
de les persones amb diversitat funcional, i adeqüi les platges que per territori li corresponen
amb les instal·lacions necessàries, i les tingui en les condicions òptimes des del primer dia de
la temporada general de platja.
La presidenta avança que en aquest punt hi haurà diverses intervencions de veïns.
Dona la paraula al grup proposant.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, recorda que el passat estiu del 2020 les persones amb diversitat
funcional de Barcelona van viure una temporada de platges curta i plena d’incidents, i que això va ser després d’haver
hagut de fer reivindicacions i concentracions a la platja de la Nova Icària, al sol, que van provocar cremades a algun
dels assistents. Afegeix que a la platja del Fòrum els usuaris no van tenir ni un lloc d’ombra on esperar-se. Denuncia
que les gandules que se’ls van proporcionar, en general, eren massa baixes i no permetien l’intercanvi des de la cadira;
que els vestidors, que també eren lavabos, feien de magatzem de lliteres i altres estris que els impedien l’accés, i que
no hi havia serveis perquè els infants amb diversitat poguessin gaudir també d’activitats tan beneficioses per a ells com
són la platja i el mar. Creu que no es pot permetre que les circumstàncies es tornin a repetir aquest any, i per això
s’anticipen a demanar el compromís del Govern del Districte en aquesta reivindicació.
Tot seguit, llegeix el prec.
Informa que hi ha diverses intervencions previstes d’afectats, que demostren la necessitat que rebin amb molt
d’interès i responsabilitat el prec presentat.
La presidenta dona la paraula a les persones que han demanat intervenir en aquest prec.
La senyora Marie Pierre Caire intervé en castellà. Manifesta que és un dret de tots els infants gaudir de l’oci en un espai
públic com les platges. Demana que les platges accessibles tinguin les condicions adequades perquè les puguin usar i

en puguin gaudir totes les persones amb discapacitat, incloent-hi un col·lectiu que de vegades és oblidat, com són els
infants amb discapacitat o, encara més, amb pluridiscapacitat. Reconeix que s’ha treballat molt en l’accessibilitat i
reclama que es treballi per la inclusió real i perquè famílies com la seva, amb nens pluridiscapacitats, puguin anar a
aquestes zones habilitades per a persones amb mobilitat reduïda. Lamenta que els nens amb discapacitat no tenen
espais propis, sinó que se’ls inclou en un grup amb necessitats diferents. Considera que les famílies amb nens
especials abans del confinament ja vivien confinades per la falta d’instal·lacions apropiades, i per això demana una
zona d’oci a les platges amb jocs d’aigua perquè en gaudeixin, atès que pensa que és necessari per al seu
desenvolupament integral i saludable. Demanen un pla inclusiu infantil en què es contemplin aquestes necessitats,
com cadires amfíbies, passarel·les fins a l’aigua, una zona reservada, més espai d’ombra, igual com es destinen espais
per a xiringuitos, pipicans i jocs. Proposen una solució d’oci aquàtic que sigui capaç de convertir-se en un atractiu únic
a la zona i que sigui una font de diversió per als nens i nenes amb discapacitat. Al·lega que hi ha sis quilòmetres de
costa a Barcelona i demana quants en compartiran amb els nens amb discapacitat. Suplica que es tinguin en compte
les seves necessitats, perquè aquests nens existeixen i cal donar-los visibilitat.
El senyor Àngel Urraca Bresciani es presenta com a membre de la Comissió de Platges de l’IMPD, que fa tres anys que
es reuneixen, i confessa que en tres anys no s’ha aconseguit res. Diu que han parlat fins i tot amb el president de
l’IMPD, el senyor Joan Ramon Riera. Reclamen unes instal·lacions com creu que es mereix la gent amb discapacitat.
Lamenta que ni tan sols hi ha vestidor, que fa deu anys que hi ha uns mòduls vells, obsolets i bruts. Detalla que la
gent ha d’anar a orinar al xiringuito del costat, on hi ha un vestidor perquè la gent es pugui canviar el banyador moll i
anar-se’n a casa, però que en realitat allò és un vàter on no hi ha ni tassa de vàter –i insisteix que ja fa deu anys.
Continua dient que ni tan sols tanca bé la porta, la qual té un graó de quatre dits que impedeix que s’hi pugui entrar
amb la cadira, i que tampoc té ventilació, cosa que en qualsevol altre lloc, per sanitat, no seria ni legal. Repeteix que
no és nou d’ara i que l’any passat, després d’estar confinats, ja es van trobar que no s’hi volia banyar ningú. Conta que
es van fer manifestacions i que una persona de nom Carme, de Junts per Catalunya, s’hi va involucrar i ho va proposar
a l’Ajuntament, i que llavors l’IMPD els va posar una empresa, quan ja en pagaven una altra, Eulen, que no els volia ni
tocar, cosa que considera desfasada. Tenien seleccionats quatre punts de platja del Districte: Icària –que és la del
Bogatell–... Denuncia que a la de Llevant, que a l’octubre hi va haver una llevantada, no s’hi ha reposat ni un gra de
sorra i s’ha tancat la platja. I conclou que queda la del Fòrum, que només l’obren dues tardes per setmana.
La presidenta demana que vagi acabant.
El senyor Urraca acaba demanant què han fet aquest any pensant en la gent amb discapacitat. I dona suport
totalment a la persona que ha parlat abans, perquè hi ha platges per a gossos i no hi ha platges per a discapacitats,
com Déu mana.
Dona la paraula al senyor Lluís Sánchez Martínez, a la senyora Montserrat Font Novella, a la senyora Sandra Pérez
Castillo i a la senyora Teresa Nuevo Gayoso, però sembla que no estan connectades. Finalment, dona la paraula a la
senyora M. Carme Riu Pascual.
La senyora M. Carme Riu Pascual dona les gràcies haver-los permès ser aquí, i també vol donar les gràcies a Junts per
Catalunya perquè ha demanat aclariments a l’Ajuntament respecte a l’empresa que han de contractar aquest any a
través d’una licitació, i esperen que no passi com l’any passat. Explica que el suport per al bany de les persones amb
discapacitat va a càrrec d’una empresa, que l’any passat era Eulen, que no va voler exposar-se a la pandèmia i donarnos suport per al bany, i que va ser gràcies al Districte, que en va contractar uns altres, que van poder anar a la platja.
Pregunta com es pot fer perquè l’Ajuntament no faci doble despesa, perquè li sembla vergonyós. Argumenta que, si
era per la pandèmia, tampoc els altres els haurien pogut ajudar i que, a més, hi havia unes recomanacions de l’Institut
Guttmann de com s’havia de fer, i ningú no es va encomanar durant tot l’estiu. Li sembla que va ser una actitud
totalment discriminatòria. Sap que l’Ajuntament té molt bona voluntat amb ells i que no vol que es discrimini ningú, i
per això està segura que faran els possibles perquè no els discriminin una altra vegada i tothom els doni suport.
També reclama que el calendari i l’horari de les persones amb discapacitat sigui el mateix per a les persones amb
discapacitat que per a la resta, perquè són iguals, i per això vol que s’ampliï l’horari i el calendari. Reporta que no es
poden començar a banyar fins a començament de juliol i que a començament de setembre ja només es poden banyar
els caps de setmana. Creu que hauria de ser com per a tothom, perquè, si no, vol dir que no són persones iguals com
qualsevol altre. I addueix que paguen els mateixos impostos que qualsevol.
La presidenta l’avisa que hauria d’acabar.
La senyora Riu demana afegir una última cosa: que hi hauria d’haver algun aparcament més, perquè el metro que
arriba a Icària no és accessible.

La presidenta torna a demanar per les persones que ha convocat abans, per si s’haguessin connectat en aquesta
estona, però continuen sense respondre.
Dona la paraula al Govern.
La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, comenta que l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
promou, des de la creació del servei de suport al bany per a persones amb discapacitat, un espai de seguiment,
valoració i proposta del servei. Afegeix que en aquest grup hi participa el Servei de Gestió Operativa de Platges BCASA, com a ens municipal i responsable del servei, entitats de persones en situació de discapacitat, i usuaris del
servei a títol individual. Informa que, a la darrera reunió del mes de gener, l’SGOP va informar sobre les novetats
previstes de cara a la nova temporada de bany i, respecte a les condicions del servei de suport previst a les platges,
apuntava uns aspectes genèrics: ampliació d’una hora diària del servei en tots els punts –la proposta és de 10.30 a
14.30 i de 15.30 a 18.30–; ampliació de dotze dies del servei, que facilitarà que a partir del segon cap de setmana de
juny s’activi el servei diari en horari de matí i tarda –fins ara el mes de juny només era el cap de setmana–; quant a la
zona de banys del Fòrum, ampliació de serveis a horari de tarda –fins ara era només dels matins. Apunta també que el
mateix SGOP ha pres la decisió d’eliminar el suport dels matins que estava actiu des de la temporada 2018 a la platja
de Llevant, perquè creuen que les condicions de la platja no permeten instal·lar-hi la infraestructura, per falta de sorra.
Assegura que BCASA està desenvolupant un nou plec de contractació que deslligarà la gestió del servei de suport de la
de salvament i socorrisme, que fins ara s’incorporaven juntes en el mateix plec, que això permetrà que les empreses
que ho gestionin estiguin més especialitzades i que s’evitin els problemes que comentaven. Diu que treballen també
per fer reserves d’aparcament temporal en la zona que s’ha d’urbanitzar, assumint que han de ser accessibles. Anuncia
que es modernitza també el mòdul de Nova Icària –que deia el senyor Urraca que no tenia condicions– i que, respecte
a les cadires amfíbies infantils, se’n van comprar unes que no van resultar prou funcionals i que treballen per canviar el
model, perquè sigui efectiu. Preveu també un increment de la dotació econòmica anual del servei en més d’un 48% i
afirma que, a més del punt de suport al bany, es treballa per assegurar que totes les platges del litoral permetin l’accés
al bany a persones amb discapacitat, és a dir, haurien de tenir passeres d’aproximació a l’aigua i reserves públiques
d’aparcament per a titulars de targeta d’aparcament de persones amb mobilitat reduïda.
Responent a la senyora Pierre, diu que anota la qüestió de l’oci aquàtic...
La presidenta li demana que acabi.
La senyora Campos acaba dient que es posaran a treballar immediatament en això i en el manteniment.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, recorda que el seu prec tractava bàsicament d’instal·lacions, i que
ja sap que tot el que és normatiu i adjudicació del servei pertany a la ciutat. Es queixa que la senyora Campos li ha
estat explicant tota una sèrie de coses que ja es van tractar a la Casa Gran la setmana passada o l’altra. El que ells
demanen per a totes aquestes persones és que les condicions d’instal·lacions, que són les que pertanyen al Districte, el
Govern del Districte vetlli perquè les tinguin: que al Fòrum hi hagi un espai d’ombra on puguin refugiar-se per no
cremar-se mentre s’esperen; que les gandules estiguin a l’altura de les cadires per fer la transferència; que dins dels
vestidors no hi hagi lliteres; que puguin accedir al lavabo dignament, sense haver de demanar que apartin els estris
que hi ha al mig; i que puguin tenir una mobilitat el més normal possible gràcies a unes instal·lacions obertes en dia i
hora com per a totes les altres persones. Insisteix que el prec tractava d’això i que de la resta ja saben que a la ciutat
està presentat.
La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, respon que ja hi estan treballant i que han anotat tot el que s’ha
dit per treballar-hi, tant en manteniment com en oci.

Es rebutja el prec.
Presentats pel Grup Municipal de Cs
Que el Govern del Districte de Sant Martí adopti les mesures necessàries perquè la mobilitat
al carrer Fernando Poo i en tots els altres carrers del Districte que tinguin la mateixa
problemàtica deixi de comportar un perill per als veïns i que elabori un informe en un termini
no superior a tres mesos, i que es comuniqui als veïns i als grups municipals quines seran
aquestes mesures.

El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, intervé en castellà. Recorda que de fa alguns anys cada cop són més
habituals els carrers de plataforma única a la ciutat, en els quals es pretén eliminar barreres i augmentar l’espai per als
vianants, de manera que aquests tinguin prioritat sobre els vehicles, cosa que és un pas més per anar pacificant de
mica en mica els entorns i aconseguir una ciutat més habitable. Està convençut que això aporta moltes coses bones,
però creu que també té riscos si els conductors i els vianants no tenen en compte les normes. Diu que la norma
fonamental que han de respectar els conductors és la del límit de velocitat i la dels vianants la cortesia de no
obstaculitzar de manera innecessària el pas dels vehicles. Pensa que això hauria de ser fàcil de complir en una societat
civilitzada en la qual tothom tingués una alta consciència cívica i tot transcorregués harmònicament, però que en la
pràctica no és sempre així i que sovint hi ha comportaments que posen en perill la seguretat de les persones. Per això
creu que és desitjable que, en determinats carrers en els quals conflueixin circumstàncies especials que els
converteixin en potencialment més perillosos –perquè són molt estrets, perquè el cabal de trànsit és més gran o per
altres motius–, s’hi incorporin altres elements que augmentin de manera substancial la seguretat. Suggereix jardineres,
pilones que impedeixin que els vehicles hi aparquin –i també que no passin a pocs centímetres de les entrades de les
cases– o altres elements que ajudin a regular l’espai compartit.
Precisa que en aquest prec es refereixen en particular al carrer Fernando Poo, que, sent un carrer estret, els vehicles
passen molt arran de les portes de les cases. Afirma que ja s’hi han produït casos de molt perill, amb nens que, en
sortir de casa, han estat a punt de ser atropellats tant per vehicles convencionals com per patinets elèctrics que no
respectaven els límits de velocitat.
Tot seguit, llegeix el prec, escrit originalment en castellà.
A mitja lectura, la presidenta l’adverteix que hauria d’anar acabant.
El senyor Alcalde acaba de llegir el text del prec.
La presidenta dona la paraula a la senyora Marta González Ordax.
La senyora Marta González Ordax agraeix que l’hagin convocat per parlar d’un tema tan greu com la quasi mort del
seu fill petit, de sis anys. Narra que el dia 3 de desembre, a tres quarts de nou del matí, quan sortien tan tranquils de
casa, va passar un cotxe just a un centímetre del seu fill, i gràcies a aquell centímetre el seu fill és viu. Assegura que va
anar de segons. Admet que el cotxe va passar a una velocitat limitada. Explica que va agafar un atac de nervis i que
no van poder veure quin cotxe era. Denuncia que la porta seva dona directament a la calçada, de manera que si surt i
passa un camió, l’aixafa. Constata que és esgarrifós pensar que el seu fill de sis anys ara mateix no seria aquí, i que no
pot ser que surti cada dia de casa pensant en això, perquè pateix ansietat, perd la veu i s’ofega. Exposa que tots els
veïns tenen gent gran a casa que també poden sortir, o també persones amb cadira de rodes, o les mascotes.
Reclama seguretat per sortir de casa: concretament, vol unes pilones –finetes, petites, com vulguin–, de manera que
no permetin que els cotxes toquin la seva porta i els pugui atropellar.
La presidenta dona la paraula al Govern.
La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, assegura que lamenten la situació viscuda per
la senyora González i el seu fill, a causa de la violència viària de la persona que conduïa, però diu que no poden
acceptar el prec. Explica que el carrer Fernando Poo és un carrer de vianants de plataforma única, excepte en el tram
del passatge Aymà fins al de la Llacuna, i que té un senyal de prohibit circular excepte els serveis i el veïnat amb els
seus vehicles fins a casa seva, de manera que no hi haurien de passar altres vehicles. Exposa que en un entorn
pacificat, com el nucli antic del Poblenou, les pilones tradicionalment s’ubiquen per evitar justament l’aparcament dels
vehicles de motor, però que en aquesta mena de carrer no s’hauria de diferenciar entre calçada i vorera, perquè els
vianants tenen prioritat en tota l’amplada de carrer i no només a tocar de les façanes. Detalla que la instal·lació de
pilones i la creació d’un paviment diferenciat en la zona de pas dels vehicles de motor són actuacions que van en línia
contrària al que cal comunicar a la ciutadania. Creu que el que cal comunicar és que el vehicle de motor en aquest
espai és un convidat i que per tant ha de circular a una velocitat molt baixa –en aquest cas, màxim 20 km/h– i
respectant en tot moment la prioritat dels vianants. Per tant, defensa que la tendència, justament, és la de no posar
pilones en carrers com el de Fernando Poo, i no pas a la inversa.
Pensa que si aquest carrer s’identifica com a drecera, que podria ser, el que caldria fer llavors seria o bé canviar el
sentit o bé bloquejar físicament l’accés, que és una solució que s’intenta evitar. I comunica també que la Guàrdia
Urbana els ha dit que no s’han registrat accidents, els últims anys, en aquest carrer.
Per això no accepten el prec.

La presidenta informa que el grup proposant ha exhaurit el temps i que, si de cas, el Govern podria encara intervenir si
volgués. Però com que sembla que la senyora Casorrán ha perdut la connexió i de fet ja s’havia posicionat, dona per
tancat el punt.

Es rebutja el prec.
Que en els cinc jardins del passeig de Garcia Faria, entre els carrers Lope de Vega i Selva de
Mar, s’hi instal·lin tancats perimetrals que impedeixin l’accés directe a les àrees de joc
infantil i que es col·loquin més rètols i més grans que palesin de manera més clara la
prohibició de portar gossos solts en tot el recinte dels jardins, i que mentre no s’implementin
aquestes mesures es facin tractaments en aquestes àrees seguint els mateixos protocols de
desinfecció establerts per als pipicans.
El senyor Fernando Alcalde Pérez, del GMDCs, recorda que els problemes derivats de la convivència de les persones
amb els animals estan regulats tant per les lleis com per les normatives municipals, i que a Barcelona la normativa
obliga a portar els gossos lligats en tots els espais públics excepte en els destinats a l’esbarjo dels animals. Detalla que
aquesta obligació es remarca especialment als jardins públics, on hi ha cartelleria que assenyala la prohibició de portar
els gossos deixats anar. Denuncia, però, que aquesta obligació s’incompleix sovint, perquè els animals necessiten
córrer, jugar i fer exercici físic per mantenir-se saludables.
Es produeix una interferència sonora i la presidenta demana al senyor Alcalde que s’aturi un moment.
El senyor Alcalde prossegueix explicant que, tot i que hi ha a la ciutat més de cent espais dedicats a l’exercici dels
animals, sembla que o no són suficients o no tenen les condicions adequades, i que llavors molts propietaris de gossos
prefereixen portar-los als jardins perquè hi tenen més espai per córrer, i incompleixen la normativa. Es vol referir als
cinc jardins del passeig Garcia Faria entre els carrers Lope de Vega i Selva de Mar, que s’han convertit en un lloc
habitual on es deixen anar els gossos perquè corrin. Fa saber que cadascun d’aquests jardins té una àrea de joc
infantil que no està delimitada perimetralment ni separada del conjunt amb tanques ni parterres, la qual cosa permet
que els gossos passegin també per aquesta zona i facin les necessitats allà, tant als sorrals com en els elements
destinats al joc dels nens, amb el risc consegüent d’insalubritat. També fa observar que els rètols que indiquen la
prohibició de deixar anar els gossos són molt petits, i en molts casos invisibles perquè algú es dedica a superposar-hi
adhesius per impedir que es vegi el senyal.
Tot seguit, llegeix el prec, escrit originalment en castellà.
La presidenta indica que ha esgotat el temps.
Dona la paraula al Govern.
La senyora Eva Campos Paladio, del GMDBComú-E, promet que Parcs i Jardins farà una valoració de la senyalització
que hi ha actualment i es decidirà llavors si cal reforçar-la. Respecte als protocols de desinfecció, informa que van
totalment en relació amb l’espai i l’ús. Constata que no és un pipicà, sinó uns jardins, i que per tant no poden tractarlos amb el mateix tipus de desinfecció. Assegura, de tota manera, que activaran el servei de neteja per aquesta
preocupació que els comuniquen, i que ells, com a professionals, actuaran d’acord amb la valoració de la problemàtica
o el tipus de brutícia.

Es rebutja el prec.

4)

Preguntes

Presentades pel Grup Municipal d’ERC-AM
Quin ús té previst el Govern del Districte de Sant Martí per a l’espai que deixa lliure l’Esplai
SCV Clot i quin efecte tindrà aquest ús sobre l’espai que actualment ocupa el Casal de Gent
Gran del Parc del Clot?

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la
resposta oral.
La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, exposa que fins ara l’espai annex al Casal de Gent Gran del Parc
del Clot estava ocupat per l’Esplai del Clot, que previsiblement ja no s’ubicarà allà. Tenint en compte que els espais
municipals són un bé preuat i escàs, volen saber el següent.
Tot seguit, llegeix la pregunta.
La presidenta dona la paraula al Govern.
La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, comença a parlar però la qualitat del so és molt deficient.
La presidenta demana que s’aturi un moment per revisar la connexió, i tot seguit li torna a donar la paraula.
La senyora Enrique exposa que al final del 2020 va finalitzar la cessió d’una part de l’equipament municipal de la plaça
de Joan Casanelles, la sala annexa al casal de gent gran. Explica que el Districte havia continuat cedint un local a
l’esplai, i que ara s’han traslladat, de mutu acord, a Concili de Trento - Lope de Vega. I doncs, conclou que el Districte
ha aconseguit tornar a aproximar a la seu el Servei de Manteniment i Obres, que estava en un pis del carrer del Clot.
Afirma que això comportarà una millora en les sinergies de treball, que de ben segur es traduirà en una millora del
servei a la ciutadania. Assegura que en cap cas això ha implicat ocupar cap sala de serveis adreçada a la gent gran. Si
volen, els pot fer arribar per correu electrònic la resposta per escrit.
La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, dona les gràcies per la resposta, i demana que els la facin arribar.
Comenta que es pot arribar a entendre que es necessitin espais per al treball administratiu, però es demana si cal ferho en detriment de l’espai ciutadà.
La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, reitera que els farà arribar la resposta per correu electrònic.
La presidenta anuncia que en la pregunta següent hi haurà la intervenció de dues veïnes.

On té previst ubicar els serveis per al barri del Besòs i el Maresme que havien d'anar a l’antic
Cinema Pere IV el Govern del Districte de Sant Martí?
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la
resposta oral.
El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, exposa que, atès que una part del nou edifici que es farà a l’antic
cinema Pere IV havia d’allotjar la nova seu administrativa del Districte de Sant Martí, per donar resposta a les
necessitats municipals i del barri –tal com va ser anunciat pel Govern i consta al Pla de barris–, i que ara una part del
nou edifici, uns 1.500 m2, es destinarà a l’ampliació del CAP del Besòs, formulen la pregunta següent al Govern.
Tot seguit, llegeix la pregunta.
La presidenta dona la paraula a la senyora Teresa Pardo.
La senyora Teresa Pardo intervé en castellà. Manifesta la seva sorpresa perquè, de sobte, en una roda de premsa, es
va anunciar que tot el que estava projectat per a l’edifici del cinema Pere IV ara serà un CAP. Reporta que si se
cerquen a Google dades sobre aquest edifici hi apareixen gairebé 200 notícies, amb titulars com: «Un cinema
projectarà vida en un barri deprimit de Barcelona», «150 milions per reduir l’escletxa entre barris», «Justícia amb els
abandonats»... Manifesta que això era el que els anunciaven per a aquest barri, el Besòs i el Maresme. Recorda que
s’havia dit que ja tenien els diners, i que s’havien assignat 8,5 milions d’euros en aquest edifici –dels quals 3,5 ja
haurien d’estar executats–, i s’exclama que ara tot això desapareix: 200 titulars durant cinc anys, des del 2017,
desapareixen de cop i volta. Es queixa que no s’ha consultat els veïns, que s’ha fet de manera completament
unilateral. Afirma que era la promesa estrella del Pla de barri, que comportava que vinguessin entre 100 i 150
treballadors públics al barri i entre 150 i 200 serveis, i que ara no saben què passarà.
Adverteix al partit del Govern que revisin l’informe que donin, perquè allò que posen al paper la realitat ho esclafa, i
assegura que ho poden acreditar amb casos del barri, a propòsit dels famosos informes que fan amb balanços
positius. Afegeix que durant la pandèmia –en ple confinament, en un dels períodes més crítics de la crisi– els Serveis

Socials del barri van tancar, de manera que els veïns d’un barri amb les rendes més baixes de Barcelona eren derivats
al Clot, perquè les instal·lacions d’aquí no complien els mínims requisits. Recorda que els hospitals estaven atapeïts...
La presidenta li demana que vagi acabant.
La senyora Pardo continua dient que per als Serveis Socials, imprescindibles, havien d’anar al Clot. Comenta que hi
havia una biblioteca amb classes de flamenc al costat. Reclama on estaran aquests serveis, i, encara més important,
què han fet amb aquells diners que ja estaven assignats. Recorda que un CAP depèn de Salut, no el paga un projecte
de l’Ajuntament. Insisteix a saber on són els diners que eren dels veïns, i vol un aclariment de com es finançarà aquest
edifici i què passarà amb aquells serveis...
La presidenta torna a dir que hauria d’acabar.
Dona la paraula a la senyora Diana Escudero.
La senyora Diana Escudero intervé en castellà. Recorda que durant cinc anys afirmaven que l’edifici de Pere IV
responia a necessitats municipals, a reivindicacions veïnals. Ho cita literalment: «usos públics socials i culturals». Deien
també que havia de ser «un impuls al carrer d’Alfons el Magnànim» i «un eix de transformació i millora». Assegura
que això és el que van prometre per a aquesta seu. Recorda que eren de 100 a 150 treballadors públics i de 150 a
200 serveis als veïns. Enumera serveis de llicències, serveis a les persones i territoris, centres d’atenció integral, oficines
d’habitatges, treballadors socials... Demana quants d’aquests serveis es mantindran i quants n’hi haurà al barri.
Pregunta en què s’ha quedat això després de publicar-ho durant cinc anys. Vol saber si tornen a ser el barri de segona,
que com sempre s’ha de desplaçar fora per poder fer totes aquestes gestions.
La presidenta dona la paraula al Govern.
La senyora Inmaculada Bajo de la Fuente, del GMDPSC-CP, assegura que Serveis Socials continuarà a la mateixa
ubicació que té actualment...
En aquest punt es talla la connexió i la presidenta dona la paraula a la senyora López Serrano perquè substitueixi la
senyora Bajo de la Fuente.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, reitera que la seu de Serveis Socials, que estava previst posar-la en
el cinema, es quedarà a l’actual ubicació del Centre Cívic del Besòs, o sigui, al barri del Besòs i el Maresme. Informa
també que la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori i la de Llicències i Espai Públic, que donen servei a tot el
Districte, es mantindran en les actuals ubicacions, al barri del Clot. Subratlla que, en l’acord amb CatSalut per a
l’ampliació del CAP, el Govern del Districte considera que es reforça l’oferta de serveis directes al barri en un aspecte
tan important com és l’atenció a la salut dels veïns.
El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC-AM, agraeix la participació de veïns del barri del Besòs i el Maresme.
Dona gràcies a la senyora López per les explicacions, però diu que no els acaben de convèncer. Diu que la informació
del CAP la tenien per l’anunci que va fer el Departament de Salut, i no entren a valorar la decisió, perquè és evident
que l’ampliació s’havia de fer igualment i que l’espai per fer-ho l’assigna directament l’Ajuntament. Afegeix, però, que sí
que valoren l’anunci que va fer el Govern sobre la nova seu administrativa al barri del Besòs, que havia de dignificar tot
el barri, que tindria les funcions d’atenció a la ciutadania, serveis a les persones, territori, llicències, habitatge, pobresa,
energia, serveis socials i drets laborals. Van dir que allò havia de comportar l’activitat de prop de 100 treballadors
municipals i unes 150 o 200 persones que diàriament farien activitats en l’espai, que seria un impuls a la reactivació
comercial i social del barri. Diu, en definitiva, que els van explicar que aquell projecte era l’eix principal del Pla de barris,
que havia de dinamitzar, millorar i cohesionar el barri, i que Esquerra hi va donar suport. Proposa, perquè no sigui una
altra oportunitat perduda per al barri, que el Govern busqui una altra localització dins del Besòs i el Maresme per a
l’esmentada seu administrativa.
La senyora Sílvia López Serrano, del GMDPSC-CP, recorda que la pregunta era on anaven els serveis que en principi
estava previst que anessin al cinema Pere IV, i que ja han donat una explicació. Defensa que les persones que van al
CAP són igual de vàlides i que esperen igual la dinamització del Govern que els professionals del Districte que estava
previst que anessin allà. I propugna que aquest Govern, fins i tot tenint en compte que al Besòs i el Maresme hi ha els
espais que hi ha, està fent un gran esforç per reubicar cada cosa en el millor espai i el millor lloc. Lamenta que tenen
pocs espais.
Presentada pel Grup Municipal de BxCanvi

Sabem quan es farà efectiu el compromís adquirit pels òrgans de Govern del Districte de
Sant Martí en el Plenari del Consell del dia 03-12-2020 sobre la reforma urbanística, la
creació d’un òrgan de participació veïnal, la creació de la taula de treball, etc., sobre el tram
del litoral marítim comprès entre els carrers Bac de Roda i Josep Pla...?
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, vol comentar que li han dit que en la seva intervenció sobre la
proposta amb contingut de declaració institucional hi ha hagut una interrupció tècnica, i que sembla que no s’ha entès
molt bé el que ell volia dir. Diu que es manté en la seva valoració, i que en l’àmbit personal té un màxim
reconeixement pel paper que fa el Consell Municipal de la Dona, que només faltaria. I diu que es refereix al seu paper
en qualsevol mena de denúncia sobre qualsevol actitud masclista, i que ho firma ara mateix. Vol que quedi molt clar,
perquè avui porten el dia que porten...
La presidenta assegura que queda molt clar, i li agraeix aquesta puntualització. Pensa que en aquest tema com més
unió hi hagi molt millor. Admet que hi ha hagut un problema tècnic durant la seva intervenció, i garanteix que ara ha
quedat molt clar, i agraeix que ho hagi dit.
El senyor Benítez diu que ha sentit algun comentari i ell ha pensat: «Jo no he dit això.» Per això ho ha aclarit.
La presidenta diu que ho deixen aquí, amb unió i davant d’un tema que és important i els preocupa a tots. I demana
que segueixi amb la pregunta que formulava el seu grup. Torna a agrair-li la puntualització.
Tot seguit, el senyor Benítez llegeix la pregunta.
Precisa que el que vol saber és quan es farà efectiu això.
La presidenta dona la paraula al Govern.
El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, promet que li respondrà de manera concreta, concisa i sense floritures:
no li pot donar una data.
El senyor Óscar Benítez Bernal, del GMDBxCanvi, li dona les gràcies per la seva sinceritat. Pensa que de tant en tant és
molt higiènic que es pugui fer aquest exercici de sinceritat.
El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, confia que saben, com ja va quedar palès en l’anterior Plenari, que
l’arranjament del Front Marítim és una de les prioritats d’aquest mandat. Rebla que és una obra prou important,
esperada i desitjada per tothom –i per ell particularment: confessa que els seus companys consellers saben com és de
pesat en aquest tema i com li preocupa–, però que requereix uns passos previs, com ara un informe tècnic a partir del
qual es redacta el projecte que endegarà les obres posteriors. Vol transmetre als veïns i veïnes –i als consellers també,
però sobretot als veïns, que en són els principals afectats i a qui al Govern interessa donar resposta– que tinguin
paciència, però que això tirarà endavant. Assegura que està en el seu full de ruta, però que requereix passos previs.
Promet que hi haurà, evidentment, un procés en el qual participaran i seran escoltats, tant els veïns com les entitats
afectades.
També vol aclarir o puntualitzar una cosa, i es remet a l’acta de l’anterior Plenari: en cap moment es va parlar –i ho
reitera– que es crearia una taula de treball sobre el Front Marítim. Assegura que es vehicularan els elements oportuns
perquè els veïns hi participin i hi diguin la seva, però en cap moment es va comentar el tema de la taula de treball. I
reitera el que ja va exposar en el seu moment: els tempos, amb criteris d’oportunitat i necessitat, els marcarà el
Govern.
5)

Seguiment de proposicions/precs/preguntes

Seguiment de proposició presentat pel Grup Municipal de JxCat
Que s'informi el Consell Plenari per quina raó no s'ha portat a termini, durant el mes de
gener 2021, la convocatòria de la taula sol·licitada i acordada en el passat Plenari del 3 de
desembre de 2020, on han de participar les entitats i veïns dels barris de Diagonal Mar i
Front Marítim, per treballar en el projecte del tram de litoral marítim que resta per
urbanitzar (Bac de Roda - Josep Pla). I en qualsevol cas es concreti data per l'acompliment
del compromís adquirit.

La presidenta informa que en aquest punt també hi haurà intervenció de veïns.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, recorda que a l’últim Plenari, del desembre, van presentar una
proposició, que es va aprovar, on es deia: «...convocar durant el mes de gener 2021 una taula de treball on participin
les entitats i veïns dels barris de Diagonal Mar i el Front Marítim, per consensuar idees i necessitats i poder passar
seguidament a la realització del projecte definitiu del tram del litoral marítim que va de Bac de Roda a Josep Pla, i que
resta per urbanitzar.»
Diu que ara fan la demanda de seguiment d’aquesta proposició.
Tot seguit, llegeix el text del seguiment de la proposició.
Respon al que ha dit abans el senyor Pujol que en el text de la proposició, que es va aprovar, consta es va dir que sí a
la taula. No entén, per tant, el que diu ara. Li consta que hi ha intervencions previstes dels veïns.
La presidenta dona la paraula al senyor Amador Monleón, però sembla que no està connectat i, en nom seu, intervé el
senyor José Manuel Franganillo.
El senyor Franganillo demana, en nom del senyor Amador Monleón: «Per a quan tenen previst convocar els veïns per
tractar la urbanització del passeig Marítim entre Bac de Roda i Josep Pla?»
La presidenta li demana si també vol fer una intervenció pròpia, com estava previst.
El senyor José Manuel Franganillo intervé en castellà. Diu que a l’Associació de Veïns del Front Marítim tenen molt
clares les idees respecte a la urbanització del Front Marítim. Creuen que, en una primera part, es tracta d’urbanitzar el
passeig Marítim creant-hi l’àmbit per a vianants, el carril bici, la zona d’esport i espai per gaudir de l’entorn; i, en una
segona fase, cobrir el cinturó Litoral. Explica que la seva idea és donar continuïtat al parc del Poblenou i revertir aquest
espai a bosc mediterrani, recuperant la flora que li és pròpia i trencant l’actual barrera entre la ciutat i el mar. Parla d’un
parc que contempli totes les mesures d’accessibilitat. Exposa que davant la resposta del Govern del Districte del febrer
d’aquest any, on deia que feia falta un projecte inicial com a punt de referència, s’ofereix a fer-los a mans un petit
dossier amb un esbós elaborat pel taller d’arquitectura de Ricard Bofill, que diu que recull les seves aspiracions, amb
l’ànim que serveixi per iniciar el procés participatiu.
La presidenta dona la paraula a la senyora Mireia Soler Botella.
La senyora Mireia Soler Botella es presenta com a membre de l’Associació de Veïns del Front Marítim. Relata que ha
vist treure les palmeres del passeig Marítim, que ha participat en la recollida presencial de signatures –diu que en van
recollir 700–, que ha participat en comissions al Districte i a la Casa Gran, que ha parlat amb diversos consellers,
regidors i alcaldes, que ha intervingut en consells de barri i audiències públiques, que fins i tot va tenir una reunió a
Urbanisme, ja fa anys, i que tot ha estat per demanar la dignificació del passeig Marítim i la intervenció en el passeig
com a primer punt. Exposa que el resultat és que ara, des de casa seva, veu un edifici tapiat de l’espigó de Bac de
Roda, un club de submarinisme fet amb contenidors, un antic aparcament amb una moqueta aixecada pel vent, un
camp de futbol, una llevadora d’aigües negres en desús, un espai a l’aire lliure de Parcs i Jardins, una estació de
reciclatge de brossa neta i un gran descampat, i que de fons hi ha el mar. Diu que també veu que, malgrat aquesta
situació, els barcelonins van massivament a passejar, a anar amb bici i a fer esport al Front Marítim. Demana si vint
anys no són prou temps per iniciar el procés de participació veïnal per definir el futur del Front Marítim.
La presidenta dona la paraula al Govern.
El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, assegura que recullen, només faltaria, el seu sentir. Sap que són molts
anys d’anar al darrere del que ha de ser el Front Marítim. Ha de dir-los, però, que, tal com ha comentat abans, han de
tenir un pèl més de paciència. Assegura que tirar endavant el projecte de l’arranjament del Front Marítim està en el
seu full de ruta i que, respecte a totes aquestes coses lletges que veuen des de casa i no els agraden, amb el temps
diran que va valer la pena esperar perquè realment tindran el Front Marítim que es mereixen i que tots volen tant per
al barri com per a la resta de ciutadans de Barcelona. Els demana només que els deixin treballar, els promet que ho
tiraran endavant i que, evidentment, se’ls escoltaran, com correspon.
La senyora Maria Arenillas i Picañol, del GMDJxCat, expressa que «deixeu-nos treballar», per ella, sintetitzant-ho, és
una exclusió de la petició dels veïns; que el Govern diu «deixeu-nos treballar» i s’oblida que els veïns el que volen és
treballar amb el Govern. Demana que deixin de frivolitzar amb les peticions dels veïns, que deixin de frivolitzar en les
seves respostes i que prenguin responsabilitat del que és governar. Considera que en les respostes que donen tot ho
passen d’avui a demà, de demà a demà passat i de l’altre a l’altre, i que això no és el que els veïns esperen, ni es

mereixen, perquè demanen una taula de reunió per poder parlar justament de l’arranjament d’aquest tram del litoral.
Reclama que convoquin aquesta reunió i comencin a parlar, que no es tracta de posar diners a sobre de la taula, ni de
signar un projecte, sinó de parlar. Demana si això tampoc ho poden fer. Suplica que dialoguin i que no menystinguin
els veïns d’aquesta manera. I que ho diu en general.
El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, respon a la consellera que lliçons sobre mal govern, les justes, i encara
menys per part seva. Pensa que dir-los que són un Govern que no dialoga i que no té en compte els veïns gairebé
l’ofèn. Vol fer palès que escolten els veïns i tenen presents les seves demandes, però precisa que, com la consellera
sap bé, igual que ho saben tots els consellers i els mateixos veïns, tot té el seu temps i les seves prioritats, i ara per
desgràcia no es poden abocar a tot el que voldrien. Que ella diu «seguin i dialoguin», i respon que evidentment ho
faran, que ho tenen en el seu ADN i és el que fan sempre. Pensa que el grup de la consellera també s’hauria d’aplicar
la lliçó i, en lloc de fer aquests comentaris que presenten un Govern opac, obscur i que va a la seva, el que haurien de
fer és ajudar-los i presentar projectes propositius i constructius.
Seguiment de prec presentat pel Grup Municipal d’ERC-AM
Que el govern informi de l’estat en què es troba el prec d’ERC acceptat en el Plenari de març
de 2020, és a dir:
- Que es planifiqui i dugui a terme la recuperació de les platges del Districte considerant els
criteris d’accessibilitat per a totes les persones incloent-hi una senyalística clara que permeti
a les persones localitzar i identificar els diferents espais, i en especial pel que fa a la platja
nudista, on ha de ser fàcil i entenedora, indicant on comença i on acaba aquest espai, així
com recomanant comportaments cívics per garantir la tranquil·litat i el respecte cap als seus
usuaris.
El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC-AM, diu que vol tornar a parlar de la platja i del litoral. Recorda
que al Plenari del 5 de març de 2020 es va presentar un prec d’Esquerra Republicana de Catalunya arran, en part, dels
efectes del temporal Glòria.
Tot seguit, llegeix el prec esmentat.
Són conscients que enmig hi ha hagut una pandèmia, i saben que l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana han creat un
grup per estudiar com gestionar la sorra de les platges de Barcelona. Però també creuen que no hi ha hagut millores
en l’accessibilitat a les platges, tal com s’ha dit anteriorment, una millora en l’accessibilitat que pensa que caldria
estendre a tots els espais, per exemple a l’àrea nudista o a l’àrea de gossos, que també tenen dret a aquesta
accessibilitat. Recorda que l’estiu passat ja hi va haver protestes, com abans s’esmentava en els precs de Junts per
Catalunya. Diu que tampoc s’han reunit amb el col·lectiu nudista, com es van comprometre en el Plenari d’ara fa un
any. Constata que no hi ha hagut cap millora en aquesta zona, i en general se n’han vist poques en un moment en
què creu que la platja és més necessària que mai a causa del confinament, ara comarcal. Aquests són els motius pels
quals proposen el seguiment del prec esmentat.
La presidenta dona la paraula al Govern.
La senyora Sílvia Casorrán Martos, del GMDBComú-E, assegura que sí que es va preveure la identificació de l’àrea de
cara a la temporada vinent, però que va quedar ajornada per la pandèmia, tal com ha dit el senyor Canela. Informa
que la direcció de Participació i Comunicació d’Ecologia Urbana i la direcció de Platges de BCASA ha reprès el tema,
enfocat en tres línies d’actuació: afegiran als pictogrames dels senyals existents el text «Platja nudista», per fer-los més
entenedors en tota l’àrea; es posarà un nou senyal addicional, una quarta banderola, per indicar també la platja
nudista des del passeig; i s’indicarà a totes les platges l’existència de l’àrea nudista. Reporta també que durant la
temporada de banys es reforçarà la presència d’educadors ambientals, que informaran els banyistes de la singularitat
de la platja, per aconseguir una millor convivència entre tots els banyistes, que era un dels problemes que havien
detectat l’any passat. Finalment, afegeix que, per evitar conductes incíviques, dins de la campanya de sensibilització
ciutadana de convivència de l’estiu 2021, es demanarà una designació per comunicar que les platges de Barcelona són
espais inclusius en els quals poden conviure diverses sensibilitats, amb respecte per a tothom.
El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC-AM, agraeix les intencions i la resposta, i també que s’hi estigui
treballant. Creu que són bones notícies, juntament amb els deures pendents com és la sensibilització en tots els espais
i àrees. Però reitera que agraeix que s’hi treballi. Espera que sigui una realitat aviat.

La presidenta indica que amb aquest punt s’acaba el Plenari. Agraeix la participació dels veïns que han pogut
intervenir, i també la seva concisió, perquè sap que no és fàcil plantejar en dos minuts una pregunta o un prec.
Dona les gràcies també als consellers que segueixen el Plenari telemàticament, i als que hi són presencialment. I
agraeix la feina a l’equip tècnic, que sap que no és fàcil encara que estiguem al segle XXI i envoltats de tecnologies,
perquè són hores en què tothom està connectat i de vegades les connexions fallen.
Recorda que es tornaran a veure, encara que sigui telemàticament a causa de les mesures de prevenció per la
pandèmia, el dia 8 de Març, en l’acte que es farà al Districte. Informa que ja es donarà la informació pertinent per
poder-s’hi connectar. Fa avinent que ella no acostuma a fer gaires intervencions, però que, ja que parla del 8 de Març,
creu que cal unió, cal treball i, evidentment, tal com s’ha dit en tantes intervencions, ni un pas enrere per lluitar contra
la violència masclista. Desitja que es tornin a veure el 8 de Març, i que es cuidi tothom molt, amb moltes mesures de
prevenció davant el virus.

En no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.37 h.

