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ACTA DEL CONSELL PLENARI
Identificació de la sessió
Núm.: 1
Data: 9 de gener de 2019
Caràcter: extraordinari
Horari: de 19.06 h a 21.25 h
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí
Assistents
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Raimond Blasi i Navarro (GMDemòcrata)
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Jordi Martín López (GMDBComú-E)
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Fernando Gómez Carvajal (GMDDemòcrata)
Margarita Planas i Liébanas (GMDDemòcrata)
Javier Heredero Esteban (GMDCs)
M. Eugenia Angulo López (GMDCs)
Lourdes Arrando Bellés (GMDERC-AM)
Oriol Puig i Morant (GMDERC-AM)
Sergi Alcon i Gibert (GMDERC-AM)
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Daniel Celma Fernández (GMDCUP-PA)
Excusen la seva absència
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell (GMPSC-CP)
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia (GMPPC)
Ima. Sra. Maria Rovira i Torrens (GMCUP-PA)
Gerent
Josep Garcia Puga
Secretària tecnicojurídica
Rocío Benito

Desenvolupament de la sessió
Abans d’iniciar la sessió, el president dona la paraula a la secretària tecnicojurídica perquè
faci les advertències legals referides als drets d’imatge.
La secretària saluda tothom i, d’acord amb la normativa de protecció de dades, informa les
persones que intervindran i que han omplert el document facilitat a l’entrada que les seves
dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d’aixecar l’acta
de les sessions del Consell de Districte de Sant Martí i de fer-ne difusió amb el tractament
número 0181, foment de la participació ciutadana, basant-se en el seu consentiment. Afegeix
que l’acte serà difós via streaming pel canal de l’Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa es
tractarà la seva veu i imatge, i els informa també que, tret d’obligació legal, les seves dades
no seran cedides a tercers i es conservaran fins que s’hagin exhaurit els terminis legals
corresponents. Finalment, manifesta que tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les seves
dades, així com altres drets sobre aquestes, i que poden consultar informació addicional
sobre el tractament i la protecció de dades a: bcn.cat/ajuntament/protecciodedades.

Part d’impuls i control
Proposició / declaració de grup presentada pels GMDDemòcrata, GMDERC, GMDPSC,
GMDPP, GMDCS i GMDCUP, amb el següent contingut:
Que el Consell de Districte de Sant Martí acordi:
1. Instar el Regidor del districte de Sant Martí a presentar un informe als grups municipals
referit a l’estat d’execució de totes i cada una de les proposicions aprovades en el Consell

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
93 291 60 28

Plenari, i de tots i cadascun dels precs acceptats per l’actual equip de govern durant el
present mandat.
2. Que tota aquesta informació sigui lliurada en el transcurs d’aquest Consell Plenari, a
tots els grups, mitjançant un document on es trobi detallat un a un el calendari, pressupost i
estat d’execució dels mateixos.
El president explica que primer intervindran els portaveus dels grups municipals proposants.
Posteriorment es donarà la veu als veïns, veïnes i entitats que hagin sol·licitat intervenir i
després es cedirà la paraula al grup municipal no proposant. Tot seguit s’obrirà un segon torn
d’intervencions i, si els queda temps als grups proposants, tindran un darrer torn per fer el
tancament.
Especifica, també, que els grups tindran 15 minuts que podran organitzar com vulguin, i que
les intervencions del públic seran de 2,5 minuts. Finalment, demana concisió a tothom.
El Sr. Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, dona la benvinguda als assistents i
recorda que no és el primer plenari extraordinari del mandat. En aquest cas, explica, l’oposició
en bloc ha demanat que el Govern reti comptes sobre les diferents proposicions i precs que
s’han aprovat al Consell Plenari del districte.
Primer de tot, agraeix l’assistència als veïns, ja que la política municipal, a banda de fer-la els
partits, es fa especialment amb els veïns, a partir del seu impuls i les seves demandes, que
els partits s’encarreguen de portar al Plenari perquè es prenguin acords que cal complir. És
això últim el que ha motivat el Plenari extraordinari d’avui. Assegura que els veïns sempre hi
són i lamenta que qui a vegades no hi és sigui el Govern. Celebra, doncs, que avui el Govern
hagi de respondre davant els veïns i li demana si de debò escolta els veïns i els proporciona
les respostes que els demanen en les audiències públiques, els plenaris, les preguntes, els
precs, etc.
Avança que probablement el Govern dirà que aquest Plenari és una estratègia per debilitar-lo,
però al seu parer, quan tota l’oposició es posa d’acord, el que es posa de manifest és que el
Govern no funciona. Assegura que a banda dels programes electorals, cal tenir respecte pel
que vota la gent, que al districte està representat pels diferents grups municipals. Manifesta
que una manera de fer política i balanç de les qüestions aprovades és comprovar el
compliment democràtic que es produeix en el Consell Plenari: comprovar si el que s’hi aprova
s’executa o no. El seu grup sospita, fonamentadament en opinió seva, que bona part del que
s’aprova no s’acaba executant. Reitera que aquest és el motiu pel qual s’ha sol·licitat el
Plenari extraordinari.
Insisteix que cal respecte a les decisions que pren el Consell Municipal i a les polítiques que
impulsen els partits polítics, però sobretot a les polítiques que impulsen els partits polítics a
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demanda dels ciutadans. Subratlla que l’objectiu principal del seu grup és ser un instrument
útil als ciutadans i les entitats per tal que les seves demandes esdevinguin polítiques reals. I la
manera de fer-ho és portar-les al Plenari. Exigeixen, per tant, que el que s’aprovi en el plenari
s’executi de totes totes.
La Sra. Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, inicia la seva intervenció demanant la
llibertat dels presos polítics i el lliure retorn de les persones exiliades. Tot seguit, dona la
benvinguda a tots els veïns i veïnes que assisteixen al Plenari.
Explica que el seu grup es va sumar a la demanda d’aquest Ple extraordinari coneixedor que
un dels drets que tenen com a oposició és fer control al Govern. Reconeix que no és obligació
del Govern complir tot allò que s’aprova al Plenari, però entén que ho han de fer, altrament no
tindria sentit que hi votessin a favor. En el seu cas, demanen al Govern explicacions sobre les
14 propostes i els 17 precs acceptats al GMDERC-AM. Especifica, en tot cas, que renuncien a
demanar explicacions d’allò que el Govern ha votat en contra, perquè entenen que d’un bon
principi ja no hi estaven d’acord. Admet que moltes qüestions ja s’han executat o estan en
procés d’executar-se. Per tant, manifesta que el contacte del seu grup amb el Govern del
Districte és encertat. No s’allarga més perquè la intenció del seu grup és escoltar els veïns i el
Govern, més que no pas parlar ells mateixos.
El Sr. Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, saluda tothom i declara que la
proposició d’avui és molt clara: demanar que s’informi els grups de manera actualitzada i
transparent sobre l’estat d’execució de les proposicions aprovades en el Consell Plenari
durant el mandat, com també dels precs acceptats. I en el cas que no estiguin executades,
demana saber la raó per la qual no es compleix el mandat polític del Plenari. Reconeix que els
acords del Plenari no tenen força executòria i que els districtes estan sotmesos al principi
d’unitat al Govern i al Plenari Municipal, per això ho planteja des de la perspectiva del
respecte polític del Govern pel Plenari com a òrgan de representació del districte, on es
debaten i es voten iniciatives sorgides i treballades des de la proximitat. Reclama, doncs,
transparència en l’explicació de la situació d’execució o no de les propostes aprovades, i de
les raons per les quals s’han desestimat.
La Sra. M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, saluda tothom i recorda que aquest Plenari
s’ha convocat amb acord de tota l’oposició. Avança que no s’allargarà massa per tal que
puguin prendre la paraula els veïns, que a parer seu és el més important.
Des del seu punt de vista, aquest Ple posa de manifest que l’oposició proposa i el Govern
bloqueja. En aquest sentit, recorda que segons les dades del baròmetre semestral de
Barcelona el 60% de la ciutadania creu que la ciutat ha empitjorat, per tant el districte també.
Assegura que hi ha moltes necessitats sense resoldre i assenyala que el Govern segurament
les desconeix o no sap gestionar-les. Afirma que les institucions han de complir el que
aproven, ja que és l’única manera de tenir credibilitat davant la ciutadania.

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
93 291 60 28

Apunta que, al baròmetre, la seguretat apareix com el primer problema, i retreu al Govern que
no faci autocrítica en aquest sentit. L’insta a donar explicacions al veïns del Parc i la Llacuna,
el barri on ha augmentat més l’índex de criminalitat, i als veïns de la Vila Olímpica i de
Diagonal Mar, que han enregistrat els índexs més alts des de l’any 1991. Subratlla que les
explicacions, més que als grups polítics, les han de donar als veïns.
En la mateixa línia, demana informació sobre diferents qüestions. Pel que fa a Camp de
l’Arpa, demana saber en quina situació es troben els jardins de Can Miralletes. En referència
a Poblenou, pregunta com se solucionaran els problemes que han patit veïns i negocis per la
implantació de la superilla. Al Clot, reclama solucions per al mercat de la misèria i els
assentaments irregulars, que han augmentat respectivament i on la brutícia és indescriptible.
Recorda, a més, que les obres del túnel de les Glòries, que havien d’acabar el 2017, encara
no han finalitzat, i acusa el Govern de muntar un mirador per desviar l’atenció. Al seu parer,
els veïns no necessiten cap mirador, sinó solucions als problemes diaris.
Quant a Sant Martí de Provençals, assegura que tot i el pla de salubritat presentat per al
districte, continua havent-hi el mateix problema de brutícia, tal com lamenten diàriament els
veïns. Pel que fa a Diagonal Mar, pregunta com es pensa regular el trànsit arran de la
implantació dels carrils bici i posar fi al conflicte de les sortides de la ronda.
En relació a la zona Fòrum, demana si s’han reunit i arribat a acords amb la plataforma
AireNet, tal com es va aprovar en comissió a l’Ajuntament i al Districte. I pel que fa a la Vila
Olímpica, reitera que cal fer front a l’augment de la delinqüència i l’incivisme, tal com passa al
Parc i la Llacuna, al Poblenou, a Besòs-Maresme i a tots els barris del districte.
Referent a Verneda i la Pau, pregunta quines són les previsions per a les reformes de la plaça
de la Palmera, reivindicada des de principis de la legislatura, o del pont de la Via Trajana,
aprovada pel Govern ja el 2016. Insisteix que cal explicar als veïns com se solucionaran els
problemes de convivència, brutícia i ocupació a la Pau, a Besòs-Maresme i al carrer Binèfar.
Quant a Provençals del Poblenou, pregunta quan es convocarà la taula sobre el treball de
manteniment de la Gran Via, també aprovada. Destaca que si s’ha convocat, el seu grup no
n’ha estat informat. Demana també quan es pensen remodelar les zones ja intransitables de
la Gran Via.
Tornat al barri de Besòs-Maresme, subratlla els problemes de brutícia, narcopisos i
delinqüència, que van augment des de fa tres anys. Assenyala que ja s’han presentat i
aprovat propostes, però que tot i així els veïns han de sortir a recollir signatures.
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Insisteix que les respostes a tot plegat han d’anar adreçades als veïns i reitera que els
problemes no només no s’han solucionat, sinó que s’han agreujat. Reclama, doncs,
autocrítica i explicacions, de nou sobretot als veïns.
El Sr. Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, saluda tothom i tot seguit assegura que
aquest Plenari evidencia el fracàs de la política municipal del grup governant, tal com ho
demostren la quantitat de públic que hi assisteix per demanar comptes dels incompliments i el
fet que sigui el Plenari, des de fa més de vint anys, on tots els partits han aprovat més
proposicions conjuntament. Al seu parer això es deu al fet que el Govern ha portat els
incompliments al màxim. Afirma que ni tan sols han estat capaços d’anar complint el seu
programa electoral.
Davant d’aquesta incapacitat, la resta dels grups s’han posat d’acord per portar endavant un
seguit de propostes: 78 de 99. Segons el Govern, d’aquestes se n’han complert i portat a
resolució 49, però el GMDPPC no ho comparteix, atès que en opinió seva es tergiversa la
realitat. És per això que ha donat suport a aquest Plenari extraordinari, en què al seu parer cal
donar explicacions a les entitats i els veïns de l’activitat dels últims quatre anys tant a
l’Ajuntament com al Districte.
El Sr. Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, saluda tothom i tot seguit s’adreça a les
veïnes per explicar-los que avui es farà un repàs de les propostes aprovades durant el
mandat i també de la feina que fan les conselleres del Districte que no formen part del
Govern. Recorda que entre plenaris, els grups assisteixen als consells de barri, sectorials i de
seguiment esportius i culturals, si aconsegueixen que es convoquin. També es reuneixen amb
associacions de veïns, entitats i col·lectius. Afegeix que l’única sortida que poden donar a les
informacions que extreuen d’aquestes reunions és fer-ne esment en un plenari en forma de
proposta, prec o pregunta, propostes que sovint han de modificar per poder aconseguir els
vots de la majoria per tal que surtin aprovades i veure-les executades. Puntualitza que és en
aquest punt on acaba tot en desencís, contradicció i emprenyada, ja sigui per manca de
voluntat, dificultats de l’engranatge de la institució o el fet que el Districte pugui decidir tan
poques coses sense passar per Casa Gran.
Manifesta que el seu grup, malgrat totes les seves contradiccions institucionals, va entrar a
l’Ajuntament per poder portar la seva ideologia i manera d’entendre al municipalisme, però
avisa que ha topat amb grans barreres que no permeten el treball col·lectiu en la millora de
les condicions materials de les veïnes dels barris. Per tant, fa una crida a favor de la
descentralització efectiva dels districtes i la capacitat de decisió i treball col·lectiu als plenaris.
Assegura, tanmateix, que el seu objectiu no és polemitzar. Opina que l’informe que ha
presentat el Govern està mitjanament contestat, per tant se centrarà a demanar què passa
amb dues propostes que havien presentat i a les quals el Govern es va abstenir. A parer seu,
són d’una importància cabdal: d’una banda, impulsar més treballadors i treballadores socials i
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mediadors en lloc d’enfortir la part més punitiva en l’àmbit de la seguretat. Manifesta que
l’abstenció del grup governant els va sobtar molt, atès que és un pas força important per
poder canviar. Es mostra convençut que es pot capgirar la dinàmica actual de consciència
que Barcelona és perillosa i insegura, però no amb mà dura policial ―insisteix― sinó amb
més treballadors i treballadores socials. En aquest sentit, celebra que al gener s’hagin
convocat centenars de places de treballadors i treballadores socials, i felicita el Govern, tot i
advertir que s’hauria d’haver fet molt abans.
L’altra proposta a la qual vol fer referència són els habitatges de les Glòries. Recorda que la
ciutat té un problema habitacional molt greu i que cal construir cases i edificis de lloguer per a
la gent jove i sense recursos, i subratlla que a Glòries hi tenen una oportunitat. Tanmateix,
lamenta que els percentatges de construcció pública vagin cada cop a menys. Demana, per
tant, quina és la resolució d’aquesta qüestió.
A més, demana saber com està el tema del desenvolupament del Besòs; el del menjador
Gregal, que havia de tancar unes quantes setmanes perquè està en una situació bastant
d’emergència; la rehabilitació urbanística que incorpora la memòria històrica de recuperació
del patrimoni; el tema d’equipaments del districte i la seva gestió, i el Consorci de la Mina del
Besòs. Hi afegeix el tema dels venedors ambulants de Glòries, en relació amb el qual proposa
constituir una taula on agents socials, veïnes i entitats del barri puguin parlar i decidir com ho
solucionen.
Acabades les intervencions dels grups el president passa la paraula als veïns.
Intervé el Sr. Josep Soto López, en representació del CFA Barcelona Pagesos. Saluda tothom
i recorda que va assistir al Plenari d’octubre per reivindicar la falta d’instal·lacions esportives.
Explica que representa un club de futbol americà, un dels tres que hi ha a Barcelona, tots al
districte de Sant Martí, i exposa que no disposen de cap instal·lació per practicar el seu esport
al districte. Especifica que hi ha un camp exclusivament de rugbi i altres exclusivament de
futbol, però que tant el seu club com el de Sant Martí enguany han hagut de jugar a Terrassa.
Recorda que a l’octubre tots els grups van estar d’acord que calia buscar la forma que hi
hagués una instal·lació esportiva al districte. En aquest sentit, recorda que actualment s’està
urbanitzant la part de carrer Marroc, Veneçuela, i que hi ha tota la façana marítima fins al Port
del Fòrum. Assegura, doncs, que d’espais n’hi ha i que tot plegat és qüestió de voluntat.
Malgrat ser un col·lectiu petit, intenten subsistir i que els esports minoritaris tinguin cabuda a
la ciutat.
Clou la intervenció reiterant que el tema va aprovar per unanimitat, però assegura que fins ara
ningú del Govern s’hi ha posat en contacte.
Intervé el Sr. Alejandro Millán Suárez, en presentació del Club Handbol Poblenou. Saluda
tothom i avança que la seva intervenció va en la mateixa línia que l’anterior. El seu club té un
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problema semblant: hi ha molt poques pistes cobertes al districte i les poques que hi ha es
paguen a preus desorbitats. Recorda que en l’últim Plenari ja va exposar que el 40-45% del
seu pressupost va destinat al lloguer de pistes, uns 25.000 euros l’any. Assegura que és una
situació insostenible per a un club petit, ja que els limita a l’hora de fer altres tipus d’activitats,
com el foment de la base, ja que no poden dedicar-hi els recursos que voldrien. Per això
demanen és una solució per arribar a un acord en el tema del finançament de les pistes.
Intervé el Sr. Jordi Giró Castañer, de l’Associació de Veïns i Veïnes de Vila Olímpica. Agraeix
l’informe i tot seguit fa un repàs del mandat. Planteja que alguns temes s’han anat complicant,
com la seguretat i l’incivisme, i assenyala que hi ha una inacció important en aquest sentit,
sobretot en punts amb una concentració important de gent o unes necessitats específiques, ja
sigui per major afluència, per la concentració d’oci, etc. Opina que en aquest tema no s’està a
l’alçada, però creu que encara hi ha temps per rectificar. Recorda que s’ha anat fent un treball
de millora dels entorns, com al parc de Carles I, i un procés amb tot el veïnat de la zona.
Tanmateix, quan s’anava a tirar endavant i a licitar-ho, es va posposar la inversió. Ho qualifica
de contrasentit, ja que va en contra del treball polític que s’ha fet per millorar les condicions de
vida dels veïns i veïnes. Ara, a més, veu que s’hi afegeix el tancament d’un parc perquè la
situació ho requereix. Insisteix que encara queda temps per rectificar i subratlla que, mentre
no s’aborden els problemes, continuen provocant conflicte.
D’altra banda, manifesta que també s’ha viscut una afluència importantíssima i negativa de
MENA al parc, que ha provocat robatoris amb violència. Afegeix que les setmanes anteriors
també s’han produït atracaments a la zona de l’institut. Reclama, per tant, que s’hi actuï bé i
de manera organitzada.
A continuació, denuncia que des del desembre de 2016 els habitatges d’ús turístic han passat
de 221 a 726, segons l’últim estudi de l’Ajuntament, de 2017. Alguna cosa falla, doncs.
Recorda, a més, que el tema de l’alberg ja és al contenciós, fet que qualifica d’insatisfactori, ja
que al seu parer s’hauria d’haver arribat a un acord amb la propietat i el Govern. Assegura
que totes aquestes coses van desencisant i desfent el barri.
Reconeix que millorar el barri és cosa de tots, però opina que el Govern en particular hauria
de pilotar amb iniciativa les accions per conservar el bon tarannà del barri, que a parer seu
s’està perdent, com s’estan perdent veïns i veïnes.
Intervé el Sr. Lluís Manzano Antoni en nom propi. Saluda tothom i comença destacant una
qüestió positiva: al darrer Plenari es va demanar que s’arreglessin les rajoles de la rambla
Jove i s’hi va començar a intervenir al cap de només 48 hores. Agraeix la celeritat al conseller
Andreu, però adverteix que al pas de vianants entre el cantó mar i cantó muntanya a rambla
Diagonal continua havent-hi rajoles aixecades. Malgrat tot, reitera l’agraïment per la rapidesa i
eficàcia de la intervenció.
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A continuació manifesta que la seva intenció era destacar només aquest fet, però, després de
rebre el decàleg de l’Ajuntament en què s’anima a presumir de Barcelona, ha decidit exposar
el seu decàleg de motius per no presumir-ne: 1) el mercat de la misèria de Glòries; 2) els
desnonaments; 3) els sensesostre, que han passat de 892 el 2015 a 956 el 2018, tenint en
compte que el 2017 en van morir 57; 4) el pipicà, que continua sense fer-se i provocant
l’acumulació d’excrements davant l’escola; 5) la superilla, que ha generat més pol·lució; 6) els
carrils bici, que han costat molts milions; 7) la neteja en general; 8) els top manta; 9) la
inseguretat ciutadana, que és tremenda, i 10) la policia de proximitat de barri. Insisteix que
són tots motius per no presumir de Barcelona.
Intervé el Sr. Jordi Campins Punter en nom propi. Saluda tothom i avança que no demanarà
res, ja que el Govern al seu parer mai no compleix i a sobre tampoc té temps, perquè queda
poc de mandat i augura que la seva composició canviarà.
En tot cas, sí que vol fer un resum de com veu el mandat. En opinió seva, el desordre del
mandat de l’alcaldessa Colau ha provocat violència a la Barceloneta i a Ciutat Vella, tràfic de
drogues excessiu en segons quins barris, desordre en la mobilitat i la circulació per culpa d’un
mal plantejament dels carrils bici, etc. Tanmateix, té especial interès a parlar de la superilla,
que considera l’arquetipus del desordre, ja que el Govern va incomplir la seva promesa
preelectoral de consultar la gent. A més, va explicar que implantava la superilla per solucionar
la contaminació i millorar la qualitat de vida. Al seu parer, però, la qualitat de vida no ha
millorat, com a molt hi ha un parell d’escales del carrer Sancho de Ávila que estan millor
perquè tenen els gronxadors a la porta de casa. Assegura que el tema de la circulació i la
contaminació és escandalós: segons dades de l’Ajuntament, les unitats de mesurament de la
contaminació de Sant Adrià i Ciutadella, les més properes a la superilla, s’han mantingut i fins
i tot han baixat en la mitjana anual del 2017, mentre que la de Poblenou ha pujat.
Concretament, al Poblenou el diòxid de nitrogen va passar de 42,56 el 2016 a 43,92. Reitera,
per tant, que el desordre també és present en la mala operació de la superilla.
Intervé la Sra. María del Carmen García Fernández, en representació del Moviment Diagonal
Mar. Saluda tothom i explica que el 4 de maig de 2016 es va aprovar solucionar els problemes
que hi havia al passeig Garcia Fària amb Selva de Mar. Manifesta que segons l’informe que
s’ha lliurat aquest problema està solucionat, però afirma que no és així, ja que no s’hi ha fet
res. Afegeix, a més, que des que hi ha la superilla i s’han fet obres a Pere IV encara hi ha més
circulació per aquests carrers, amb la qual cosa, a banda de la contaminació del Fòrum, han
de patir la contaminació de la circulació.
Pel que fa a la platja de gossos, exposa que arran de l’última Audiència Pública, va
aconseguir de l’Agència de Salut Pública les anàlisis de la sorra que feia dos anys no es
donaven. Segons aquestes anàlisis, el 22 de maig del 2016, quan no hi havia gossos a la
platja, hi havia 4.566 bacteris per cada 100 grams de sorra, mentre que el 31 de juliol del
mateix any ja n’hi havia 515.861. A això, cal afegir-hi els enterococs (E. Coli), que ja es
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coneixien. Denuncia, però, que el Govern va callar pel que fa al clostridium, un dels bacteris
més perillosos que existeix i que pot produir la mort. A més, denuncia que en lloc de fer les
anàlisis d’aquest bacteri en 100 grams de sorra, els fa en només 1 gram, al seu parer perquè
les xifres semblin inferiors. Assenyala, també, que aquest estiu l’Agència de Salut Pública ha
fet una enquesta, perquè té por per tot el que està passant. Troba incoherent que els parcs es
desinfectin i en canvi les platges no.
Recorda, també, que es va proposar que la platja per a gossos es fes en un altre indret on hi
ha terra, al lloc on havia d’anar el zoo marí. Tanmateix, com que ha acabat a la platja, ara hi
ha contagi de persones i d’animals.
Clou la intervenció agraint al regidor la seva intervenció.
Intervé la Sra. Sònia Cristià Graells en representació dels veïns dels carrers Moscou/Ramon
Trias Farga. Saluda tothom i tot seguit recorda que el conseller Carmona, al Ple de maig, tot i
advertir que no calia consultar els veïns pel tema del carril bicicleta, es va comprometre a
mirar de solucionar els problemes que hi haguessin al tros de Ramon Trias Fargas 15-16, on
les voreres són molt estretes i el carril bici és només de baixada, amb la qual cosa les
bicicletes continuen pujant per la vorera. Assenyala que el trànsit en bicicleta ha augmentat i,
per tant, també el conflicte. Subratlla que no és el primer cop que demanen senyalitzacions en
vertical, ja que la senyalització a terra, amb la densitat de gent que entra i surt del metro, no
es veu i per tant continua havent-hi invasors que impedeixen caminar per la zona.
Per acabar, expressa dubtes que amb el projecte de posar un agent cívic per cada 7
quilòmetres de carril bicicleta n’hi hagi prou per aconseguir educar la gent.
Intervé la Sra. Marta Rosés Contel en representació de la C. Veïnal Metropolitana AireNet.
Denuncia que, tot i la política de promeses i bones voluntats del Govern, en el cas de la greu
contaminació que es pateix al districte, no les porten a terme. Al seu parer, el grup governant
prefereix gastar els diners en programes més vistosos que els reportin èxits mediàtics, com
ara Barcelona Energia, les superilles i els carrils bici, que tot i ser importants no afecten tan
directament la salut pública del districte com la contaminació, les males olors i l’amiant.
Recorda que al districte conflueixen cinc punts d’alta contaminació, a més del cinturó de
ronda, i que l’especulació urbanística ha creat un barri on viuen, treballen, estudien, ingressen
als hospitals o són hostes als hotels més de 100.000 persones. Reconeix que el Govern no és
el responsable de l’especulació, però assegura que és i serà el responsable de no haver estat
valent a l’hora d’haver prioritzat el que veritablement millora l’estat del benestar dels habitants.
En aquest sentit, assenyala que el març de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per
unanimitat que el Districte impulsés, coordinadament amb el veïnat, un pla de xoc sobre els
usos a l’entorn del Fòrum, la urbanització definitiva i la transparència en tot allò relatiu a les
amenaces que per contaminació afecten aquesta zona. Afegeix que el 13 de juny, la Comissió
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d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar per unanimitat que en el termini d’un mes es
presentés un pla d’acció amb un grup de treball per a l’àmbit del Fòrum on participessin el
Govern municipal, els veïns representats per AireNet, grups polítics, unitats universitàries
d’investigació científica i altres administracions. A més, al Ple municipal del 28 de juliol es va
reclamar per unanimitat, i amb presència de l’alcaldessa, aquest pla de sanejament. Retreu,
però, que a data de 9 de gener de 2019 encara no s’ha fet res.
Assegura que el grau de contaminació del districte és molt greu i el Govern ho sap. Recorda
que gràcies a la pressió veïnal s’ha aconseguit que es facin mesuraments, però només de
dioxines, i que, davant les peticions d’AireNet perquè s’avaluïn altres contaminants perillosos,
el Govern al·lega manca de recursos econòmics. Subratlla, també, que el 2018 s’han hagut
de suportar males olors gairebé diàriament, més fortes que altres anys. Afirma que gran part
d’aquestes pudors provenen de l’estació depuradora EDAR i Metrofang, de productes químics
irritants que perjudiquen la salut. Lamenta, per tant, que l’Ajuntament digui que no hi ha
pressupost per dur a terme el projecte de millora de l’EDAR fins al 2021, sobretot tenint en
compte que fa poc ha presentat, conjuntament amb la Generalitat, un pla quinquennal
d’inversions en sanejament d’aigua a l’àrea metropolitana de 144 milions d’euros. Mostra
sorpresa i alhora tristor pel fet que els polítics municipals no tinguin en compte ni prioritzin el
benestar físic i psicològic del veïnat. És per això que AireNet exigeix a l’Ajuntament i la
Generalitat disposar enguany dels fons per resoldre aquesta qüestió de salut pública.
Pel que fa a TERSA, assegura que la incineradora segueix enganyant, atès que des que van
començar els mesuraments de l’Agència de Salut Pública ha gastat més del doble de gas
natural i un 80% més de carbó actiu que l’any anterior per cremar la mateixa quantitat de
residus. Reconeix que ara la incineradora està vigilada i ha iniciat un procés de neteja
d’imatge, però adverteix que quan no estigui observada tornarà a fer una mala praxi perquè
és la manera de ser més rendible. Considera que l’equip directiu de TERSA no té ètica, per
tant no pot estar al front d’una incineradora envoltada d’habitants. Exigeix, doncs, en nom
d’AireNet, la dimissió de la cúpula directiva de TERSA i que s’assumeixin les responsabilitats
de la incineradora, així com un pla de reducció de residus que culmini amb el seu tancament.
Mentrestant, reclama urgentment un projecte seriós de residus zero.
Intervé la Sra. Maria Teresa Pagès Bertran, en representació de la comunitat propietaris del
carrer Moscou, 8. Explica que al seu carrer des de fa tres anys hi ha un problema de
seguretat física personal. Assenyala que al 80% dels habitatges hi han entrat a robar i que
molts veïns han estat atracats amb violència al carrer. A més, els dies festius pateixen els
efectes del botellón, amb soroll i gent que fins i tot es pixa i es caga. Davant dels pocs efectius
que té l’Ajuntament, insinua que potser els veïns hauran de tornar a organitzar-se per vigilar la
zona. Insta, per tant, a fer tot el possible per evitar que això hagi de passar.
Intervé la Sra. Marta Garcia Servet, en representació Macrocomunitat Nova Icària. Saluda
tothom i tot seguit fa referència al parc Carles I, situat entre els carrers Ramon Trias Fargas i
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Moscou. Explica que ja tenien un pressupost aprovat per arreglar aquest parc, però que s’ha
aturat, tot i que la Guàrdia Urbana havia suggerit tancar aquest parc per les queixes quasi
diàries dels veïns. Vol saber quan s’executarà aquesta obra.
Intervé el Sr. Miquel Catasús i Lacruz, en representació de l’Associació de Veïns de ClotCamp de l’Arpa. En primer lloc, se suma a la petició de llibertat per als presos polítics, una
situació que a parer seu no es pot normalitzar. Exigeix, per tant, que s’aturi la repressió
política actual.
Tot seguit aclareix que no intervindrà per fer balanç, que al seu parer no seria ni totalment
positiu ni totalment negatiu, tal com passa en tots els mandats, sinó per demanar que en els
quatre mesos que queden es treballi per executar algunes qüestions aprovades al Districte i
que en opinió seva són molt importants.
Comença fent referència al Pla d’usos, que en un principi s’havia de dissenyar a principis del
2018, després es va posposar a l’octubre i finalment es va deixar per a més endavant.
Pregunta quines són les previsions i exigeix al Govern, que des del seu punt de vista és
sensible a aquest tipus de problemàtiques, que també hi tingui en compte el Clot-Camp de
l’Arpa.
Quant a l’habitatge de lloguer en solars municipals, demana que sigui el 100% de lloguer
públic, de forma diversificada i amb una part per als barris de l’entorn. Recorda que segons el
regidor només pot ser un 80%, però alerta que últimament s’ha parlat ja de menys d’un 50%,
xifra que no pensen acceptar. Continuen reivindicant que el 100% dels pisos que es facin en
solars municipals siguin de lloguer, però exigeixen, com a mínim, que en aquest mandat es
compleixi el 80%. Subratlla que al seu barri no s’ha fet ni un habitatge públic ni durant aquest
mandat ni des de fa molts anys.
Pel que fa al mercat de la misèria, exigeix al Govern que, si s’aprova una reunió per tractar el
tema, també es convoqui els veïns. Fins ara no se’ls ha convocat, però creu que pot ser
positiu, ja que cada vegada va creixent més i pot esdevenir encara més problemàtic quan
s’obri el parc de les Glòries. Recorda que el mercat provoca enfrontaments i perills als
vianants, per això insisteix a ser convocats.
I en referència al bus 192, recorda que s’han de fer unes proves i que cal arribar a un acord,
perquè es va aprovar que es mantingués amb el mateix recorregut.
Intervé la Sra. Ada Tribó Falguera, en nom propi. Saluda tothom i explica que, com a
presidenta de Sancho de Ávila 27, intervé en nom de les comunitats ubicades a l’illa formada
pels carrers Zamora, Sancho de Ávila, Pamplona i Tànger.
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A continuació exposa que des de finals del 2016 que han sol·licitat el permís de tancament
nocturn del parc situat entre els carrers Sancho de Ávila, Pamplona, Tànger i Zamora, atès
que pateixen una greu problemàtica d’inseguretat ciutadana: botellón, incivisme, robatoris,
pernoctacions a les finques, assetjament sexual, brutícia, drogoaddicció, prostitució,
agressions als veïns, insalubritat, excrements i orins humans a les porteries, pràctiques
sexuals al parc i una falta de descans absoluta pel soroll causat per tot tipus de jovent que
consumeix alcohol i drogues, canta i practica tot tipus de conductes incíviques. Recorda que
la festa comença dimecres a la nit amb les festes universitàries i acaba el diumenge. És per
això que al novembre 180 veïns molt enfadats i decebuts amb el Govern van entrar 180
instàncies. Subratlla que el tipus de públic que freqüenta el parc no és gens recomanable i
obliga a baixar els veïns amb mesures d’autoprotecció. Afegeix, a més, que el parc no és
gens recomanable per a nens, ja que no té cap tipus d’instal·lació per a ells. En aquest sentit,
recorda que s’ha instal·lat un col·legi provisional a menys de 100 metres i aquest parc és el
més proper, però no està ni preparat ni convida a portar-hi nens.
Informa que des de l’any 2016 han entrat per registre més de 14 instàncies i queixes explicant
la situació i demanant el permís per tancar el parc a la nit i pagar-ho entre les tres comunitats
amb aportació privada. L’Ajuntament, però, no els donava permís. Exposa, també, que en
repetides ocasions han demanat cita amb el regidor Montaner, però no els ha atès mai. El dia
7 de març de 2018, però, gràcies al suport del PDeCAT, van poder intervenir a l’Audiència
Pública per ser escoltats per primera vegada. Al cap de pocs dies, el Sr. Altamirano, el
Sr. Segués i el gerent del Districte els van citar i els van comunicar, tal com reflecteix l’acta de
la reunió, que el procediment per aprovar el tancament del tancat (una operació alegal, ja que
es tracta de construir en solar municipal a costes privades) era el següent: fer-los arribar el
projecte per mail, al qual farien esmenes i finalment hi donarien el vistiplau verbal; llavors
caldria entrar una còpia del projecte per registre, esperar un mes per tal que hi hagués silenci
administratiu i, a partir d’aquí, es podrien començar les obres, supervisades pels tècnics
municipals però a costes de les comunitats. Un cop acabades les obres, se’n faria entrega a
l’Ajuntament, que s’encarregaria del manteniment. Afegeix que l’interlocutor al Districte i
l’encarregat de fer-ho arribar als departaments afectats havia de ser el Sr. Altamirano. En
aquest punt, recalca que el que demanen és posar una trista tanca provisional en un parc que
no està ni acabat per tal de garantir més seguretat i tranquil·litat als veïns. Assegura que si
l’Ajuntament no facilita els tràmits, incrementa el malestar i la sensació d’inseguretat entre els
veïns del districte de Sant Martí.
Tot seguit passa la paraula a la Sra. Eva Vall perquè expliqui en què s’ha convertit el
procediment de tancament del parc.
El president demana concisió, atès que ja han consumit 5 minuts de temps.
Intervé la Sra. Eva Vall Lobato, en nom propi, per fer una breu cronologia del que ha estat
l’elaboració del projecte de tancament. Explica que inicialment es va enviar un avantprojecte
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al Sr. Altamirano, el qual, amb data 2 de maig de 2018, ja els va demanar un seguit de
modificacions, entre altres un canvi de gruixos en el ferro de la tanca principal de 2 a 4 i 3
mil·límetres, fet que encaria el pressupost d’execució de les partides. Quan es va enviar el
nou projecte al Sr. Altamirano l’11 d’octubre de 2018, novament els va exigir uns canvis que
feien augmentar el pressupost previst: un tancament d’acer galvanitzat de major qualitat al
tram del carrer Tànger per donar una imatge unitària a la illa i millorar la percepció visual
d’una zona de parc. Recorda, en aquest sentit, que el parc és provisional, excusa que
l’Ajuntament esgrimeix per no fer-hi inversions. Afegeix, a més, que se’ls derivava al Sr. Jordi
Segués per continuar amb la tramitació del projecte, amb la qual cosa els termes acordats en
les reunions prèvies amb el Sr. Altamirano canviaven sense avís previ. Especifica que a
través del Sr. Segués es va iniciar el protocol de tramitació de projectes en espais públics, un
procediment amb el qual no estaven familiaritzats i que els va suposar una inversió de temps
important i la sensació que l’Ajuntament no volia facilitar-los l’execució del tancament.
L’explicació de l’Ajuntament és que durant els mesos transcorreguts va canviar la normativa.
Afegeix que el nou procediment ha implicat l’execució de tres informes per part dels
representants assignats, Parcs i Jardins, IMI i Districte, que novament han fet encarir el
pressupost. Especifica que actualment ja se’ls demana un topogràfic un cop acabada l’obra,
tot i que no es toquen les cotes del terreny. Manifesta, però, que malgrat tot ho han tirat
endavant, tot i les dificultats burocràtiques i els canvis sol·licitats, que han incrementat els
costos d’execució. Tanmateix, la sensació dels veïns implicats és que l’Ajuntament no vol que
s’executi el projecte.
Avisa que en data d’avui perilla l’execució de l’obra per motius econòmics, bàsicament pels
canvis ja esmentats. Així doncs, demanen que els acceptin un tancament provisional de
simple torsió al carrer Tànger; que el tancat de Sancho de Ávila tingui brèndoles de
2 mil·límetres de gruix com en el plantejament inicial o, en tot cas, estudiar un canvi de
disseny en el tancat principal que sigui més econòmic; eliminar el topogràfic del projecte; que
se’ls retorni l’import de les taxes que hauran de pagar quan demanin el permís d’obres, atès
que és una obra en sòl públic, i una reunió amb el Sr. Montaner per poder discutir els punts
exposats.
Reitera que estan disposats a finançar aquest equipament amb diners privats, però demanen
col·laboració per poder-ho fer realitat.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme,
Mobilitat i Accessibilitat, saluda tothom, sobretot els veïns i veïnes que han volgut assistir a
aquest Plenari sobre l’acció de Govern al llarg d’aquest mandat i el grau de compliment que
ha tingut amb els precs i les propostes de l’oposició. Recorda, però, que aquest acte no és
una Audiència Pública i que el Govern només té 15 minuts per contestar tot el que s’ha
plantejat, cosa materialment impossible. Ho lamenta i indica que caldrà treballar els casos
plantejats amb els serveis tècnics. Avisa, en tot cas, que aquesta situació l’ha provocada
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l’oposició, especialment el GMDDemòcrata, que va decidir convocar un Plenari extraordinari
per votar que es presentés un informe sobre les actuacions, les propostes i els precs aprovats
i sobre l’estat d’execució en què es troben. Assegura, però, que ja ho han fet, ja que avui han
presentat un informe en paper que recull tota l’activitat que el Govern valora com a executada,
com a pendent o en gestió, i amb la valoració de fins a quin punt els temes han estat resolts.
Admet que la valoració és discutible, però insisteix que l’informe l’han presentat, i en aquest
sentit assegura que són un grup d’ordre que ha posat ordre a moltes qüestions, com el
turisme o l’especulació. Afirma, doncs, que l’ordre no és propietat de la dreta.
Insisteix que el Govern ja ha presentat l’informe que ha de votar el Ple i, per tant, ja ha
complert amb la proposició. Avança que hi votaran a favor, però recorda que a la Junta de
Portaveus en la qual es va presentar la proposició ja van avisar que no era una proposició que
es pogués votar. A parer seu, s’hauria d’haver fet un informe i un debat en què el Govern
hauria tingut prou temps per explicar la seva acció. Malauradament, el president del Consell
Plenari no va acceptar la proposta que feia la secretària jurídica de canviar la proposició.
Opina, doncs, que fins a cert punt el grup governant va estar desemparat i va haver
d’acceptar de venir al Plenari a no poder explicar les seves solucions i resolucions.
Dit això, avança que tenen la intenció de convocar un Plenari ordinari en el qual presentaran
l’acció de Govern, que a més de la resposta a l’acció de l’oposició inclourà també la resposta
del Govern al seu propi programa electoral i al Pla d’actuació de districte. Es mostra
convençut que serà aleshores que es podrà valorar si el Govern ha complert. Insisteix que
aquesta sessió no és cap Audiència Pública i que, per tant, no permet el diàleg que els
agradaria tenir. Subratlla que l’informe que han presentat ja estava preparat, gràcies als
serveis tècnics, i posa en valor que el fet que el Govern es prepara les coses.
El president, davant de les intervencions de protesta del públic, insta a mantenir l’ordre i
aprofita per explicar que el grup governant s’estructura el temps com vol i respon a través de
qui vol. Subratlla que el públic ja ha tingut l’oportunitat de parlar, en ocasions fins i tot amb
escreix, i que ara és el torn dels grups municipals proposants.
El Sr. Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, reconeix la feina dels serveis tècnics del
Districte, però lamenta que el conseller Carmona no intenti ni respondre als veïns. Li recorda
que el Govern tenia 15 minuts per intervenir i que només n’ha gastat quatre, i que a més els
veïns s’han queixat sobretot del fet que havien demanat hora amb els consellers i no se’ls
havia atès. Al seu parer, el mínim que podria fer és dir-los que els trucaran i els concertaran
una hora els propers 15 dies. Celebraria molt, per tant, que el regidor ho fes en la seva última
intervenció i que d’aquesta manera retés compte amb els veïns i demostrés que entén les
seves demandes.
Tot seguit, retreu al conseller Carmona que consideri que ja ha complert amb la proposició.
Creu que no és així, ja que els grups encara no disposen de l’informe telemàticament, per tant
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dubta que l’informe ja estigués a punt i insinua que l’han hagut de fer a correcuita. Manifesta
que al Govern li falta credibilitat i que els veïns estan lluny de considerar-lo el Govern de
l’ordre. En opinió seva, quan diuen que la proposició d’avui no és possible el que fan és posar
traves tècniques perquè el veí s’acabi cansant de venir a l’Ajuntament, tal com han fet en el
cas del tancament del parc dels carrers Sancho de Ávila i Zamora. Assegura, en canvi, que el
seu grup sí que vol que els veïns vinguin a l’Ajuntament i els expliquin quines són les seves
demandes, durant tot el mandat. Recorda que el Govern ha d’atendre tant els veïns que els
són afins com els que no, i que ha de fer front als veïns que tenen el valor de venir al Plenari a
dir-los que el Govern no se’n surt. Reitera que aquest no és el Govern de l’ordre, sinó del
desgavell, i el que no atén els veïns, tal com han demostrat diverses intervencions del públic.
Avança que repassarà les intervencions dels veïns en la seva darrera intervenció, però alerta
que on els veïns podran valorar si el Govern ha complert o no serà a les properes eleccions
municipals.
La Sra. Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, lamenta que qui hagi convocat els veïns al
Plenari no els hagi explicat que no es tractava d’una Audiència Pública. Tanmateix, coincideix
que el Govern tampoc no ha fet ni el gest de contestar. Confia, però, que a la sortida el grup
governant es posarà en contacte amb els veïns per donar-los resposta.
Dit això, insisteix que la sessió d’avui no és cap Audiència Pública, sinó un Plenari on s’ha
vingut a demanar al Govern el grau de compliment de tot allò que s’hi ha aprovat. Davant
d’una intervenció espontània del públic, però, assenyala que potser alguns veïns haurien de
tenir dret a disposar d’algun minut més per parlar.
Tot seguit, explica que el GMDERC-AM ha repassat en quin estat es troba tot allò que ha
presentat i que li ha estat aprovat, i que ha comprovat que el 80% està o executat o en
execució. Al seu parer, això vol dir que comptava amb prou consens veïnal i aprofita per posar
en valor el coneixement que el seu grup té del districte, dels barris i de les demandes veïnals.
Puntualitza, a més, que és el grup al qual se li han acceptat més precs. Reconeix que la
informació que es dona és minsa, però confia poder tenir l’oportunitat de parlar-ne amb el
grup governant, sobretot al voltant de punts que el Govern dona per fets però que al parer del
GMDERC-AM no ho estan.
Per acabar, subratlla que els veïns han posat sobre la taula temes importants (mercat de la
misèria, incivisme, mobilitat, habitatge, parc de Carles I, sol·licitud de tancament d’un interior
d’illa, etc.). En aquest sentit, recorda que el seu grup ja ha avisat repetidament durant el
mandat que no s’escoltava prou els veïns, potser per manca de temps, atès que és un govern
en molta minoria que no ha estat capaç d’assolir pactes amb l’oposició, fet que comporta un
grau de feina molt alt.
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El Sr. Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, apunta que per poder donar
resposta a totes les peticions que han fet els veïns potser es podria convocar una Audiència
Pública extraordinària.
Dit això, mostra sorpresa pel fet que el Govern, que fins ara s’havia presentat com el de la
transparència, ara es presenti com el govern de l’ordre. A més, troba incoherent que, si ja
estava preparat, l’informe no s’hagi presentat fins avui.
A parer seu, des del punt de vista polític d’acció pública i de proximitat, és contradictori que es
prenguin acords i que el Govern no doni explicacions del punt en què es troben les iniciatives
aprovades. Opina que alguna cosa no funciona si tots els grups de l’oposició sol·liciten un
Plenari extraordinari per tal que el Govern doni explicacions públiques dels acords aprovats.
Recorda que l’actual Govern es va presentar a les eleccions amb la promesa de tornar la
participació als barris i descentralitzar la política municipal. Els resultats, però, han estat més
aviat escassos. Assenyala que tampoc no ha estat el Govern de la transparència, ja que no
compleix les iniciatives que s’aproven o bé les compleix segons una interpretació molt
personal. L’insta, doncs, a explicar el perquè de les accions que duu a terme.
En el cas de la proposició transaccionada sobre el Rec Comtal, demana si s’ha dut a terme la
feina conjunta amb el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa per tal d’identificar de forma
visible els trams existents del rec.
Pel que fa a la proposició sobre l’avinguda Meridiana, pregunta on és l’acord de ciutat entre
tots els grups polítics i les entitats veïnals per la signatura d’un compromís per la reforma
d’aquesta via. Recorda que el Govern va votar-hi a favor, però després va ignorar-lo i va tirar
pel dret amb les obres.
Quant a la proposició referent als plans de barri, assenyala que el Govern ha incomplert el
que va votar, ja que va declarar que no tenia cap intenció de crear la comissió de seguiment
dels plans de barri que es demanava. Al seu parer, la raó és no haver de donar explicacions
dels projectes que es quedaran sense fer per les retallades.
Comenta que aquests són alguns dels exemples del que passa amb les iniciatives que
presenten els grups. Des del seu punt de vista, marxaran del Plenari amb la sensació que no
s’ha produït cap tipus de debat ni s’ha arribat a cap acord entre els diferents grups. Dubta que
el Govern voti a favor de les propostes de l’oposició convençut que siguin propostes pensades
i encaminades a millorar la vida dels veïns i veïnes de Sant Martí i suggereix que potser
simplement ho fa per no perdre votacions. Recorda que es debat molt sobre quin ha de ser el
futur dels districtes, però assegura que el model actual és un clar exemple del que no poden
ser en un futur els districtes.
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La Sra. M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, insisteix que segons el baròmetre municipal
un 60% dels barcelonins considera que la ciutat ha empitjorat, però que el Govern és incapaç
de fer autocrítica.
Dit això, fa referència als desnonaments. Assenyala que n’hi ha de vuit a nou diaris i que hi ha
442 famílies que la Taula d’Emergència Habitacional no atén perquè no hi ha oferta. També fa
esment de la inseguretat, que segons el baròmetre ja és el problema més greu que té la ciutat
i també tots els barris del districte, tal com han fet palès els veïns.
Per acabar, puntualitza al conseller Carmona que no és que no hagi respost en els 15 minuts
que tenia disponibles, sinó que no ha fet res en quatre anys. En opinió seva, el Govern està
molt lluny de ser l’ordre i, en aquest sentit, recorda que l’ordre és un dret de tots els ciutadans.
Subratlla, a més, que no són aquí per parlar del programa electoral del grup governant, sinó
de temes que ha aprovat el Ple i que recullen les diferents sensibilitats de la ciutadania.
Clou la intervenció recordant que la xifra obtinguda per l’alcaldessa al baròmetre és la pitjor
des de 1991 i reclama, per tant, que el Govern dediqui l’estona que li queda a respondre els
veïns.
El Sr. Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, reconeix que no hi ha prou temps per
contestar els veïns, però ironitza que això juga a favor del Govern, ja que cada cop que
respon incrementa el malestar dels veïns. Assegura que el grup governant ho fa molt bé a
l’oposició, però no a l’hora de governar, i li retreu deixadesa en general.
A parer seu, el Govern ha fracassat a l’hora d’abordar l’incivisme, la delinqüència, el
manteniment de la ciutat, la neteja (tot i haver-hi invertit molts més diners) i la circulació
(assenyala que han augmentat el caos i la contaminació). Tanmateix, considera que el més
greu és que ho amaguen.
Per acabar, mostra perplexitat pel fet que hi hagi veïns que, davant la passivitat del grup
governant, prenguin la iniciativa d’invertir en un solar públic i, a sobre, el Govern els posi pals
a les rodes en lloc d’afrontar la situació des del principi, com en altres parcs. Es mostra
convençut que si això passés amb el grup governant a l’oposició, les protestes serien
majúscules.
Apunta que aquest Ple fos de reprovació, no només haurien d’afrontar la reprovació dels
grups, sinó també la dels veïns. En opinió seva, del Ple es dedueix que l’alcaldessa Colau ha
fracassat i ha desmuntat els esforços de tots plegats, tal com demostren les crítiques de la
ciutadania.
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El Sr. Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, constata que no hi haurà resposta directa a
les preguntes plantejades, per tant sol·licita al grup governant poder fer una reunió bilateral
per aprofundir més en cada tema i així avançar en la direcció proposada.
Dit això, mostra sorpresa pel fet que segons quins partits es declarin preocupats pels
desnonaments. Finalment, cedeix els minuts que li queden perquè pugui parlar qui vulgui.
El regidor del Districte saluda i desitja un bon any als assistents. Seguidament, mostra el seu
total desacord amb la manera que el president ha portat el Plenari. Al seu parer, ha fomentat
en tot moment que es confongués el Plenari extraordinari amb una Audiència Pública i, per
tant, ha contribuït a un desenvolupament molt més tèrbol i confús. Tot i anar contra el seu
tarannà habitual, reitera la seva protesta per la manera tan poc correcta com s’ha portat el
Plenari i insisteix que no és cap Audiència Pública.
Així i tot, es compromet a respondre les qüestions directes, ja que de fet ja les recull l’informe.
En aquest sentit, avança que les qüestions més tècniques de contaminació pel que fa a la
superilla, la platja de gossos i, sobretot, la zona del Fòrum no depenen directament del
Districte, sinó d’Ecologia Urbana i de Salut, però s’ofereix a revisar-les. Deixa clar, però, que
en aquest Plenari no hi ha temps per discutir les xifres.
Pel que fa a la Vila Olímpica, recorda al Sr. Giró els esforços que fa el Govern, entre d’altres
perquè el Port Olímpic passi a ser de gestió municipal i es transformi. Reconeix, però, que
continua havent-hi gestions a afrontar, per tant li proposa fer una reunió prèvia al Consell de
Barri de la Vila Olímpica.
Quant al tancament del parc, admet que un problema que tècnicament semblava soluble es
va anar complicant. Tanmateix, es compromet a parlar-ne amb el Sr. Altamirano. Aclareix que
no té gaire sentit que ell s’hi involucri, perquè és una qüestió tècnica, però assenyala que
donarà la directriu que cal resoldre-ho i ser eficaços.
Pel que fa a altres qüestions més concretes, assenyala que intentarà desgranar-les, però no
sap si tindrà temps, atès que el president és molt estricte amb les intervencions.
D’entrada, assenyala que cal ser positius i se suma a les declaracions de la Sra. Arrando i el
Sr. Celma, en què reconeixien que hi ha coses que s’han resolt. Per exemple, es va acceptar
fer un consell de barri a cada barri i s’ha complert. A més, la millora de l’espai públic ha
avançat en la direcció que es demanava. Amb el Consorci d’Educació s’han anat resolent les
qüestions curs a curs; s’han treballat els eixos comercials; el Rec Comtal ja funciona al Besòs;
s’ha implantat la normativa de bicicletes i vehicles de mobilitat individual, i s’ha comprat Pere
Calafell. En opinió seva, les qüestions s’han anat afrontant i en algunes fins i tot s’ha coincidit
una mica en el model de ciutat, tot i que no en el cas de la superilla, que es declara disposat a
defensar a mort.
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Davant la insinuació que hi ha coses per no presumir de Barcelona, afirma que el Govern
presumeix dels carril bici o la xarxa ortogonal. Assenyala que implantar tants carrils bici o la
xarxa ortogonal que estava pendent requeria valentia, i també equivocar-se. Admet que el
grup governant s’ha equivocat en moltes coses, però subratlla que en algunes qüestions hi ha
hagut un cert consens. Al seu parer, s’ha anat construint el districte amb les idees més
progressistes, a vegades no compartides.
Pel que fa a Glòries, rebutja que sigui un fracàs. Assegura que han aconseguit que funcioni
molt millor. Explica que ara hi ha cinc contractes diferents i que bona part de la canòpia
urbana s’inaugurarà al març. A més, s’està enllestint el tram de Meridiana al Clot, que
s’inaugurarà a l’abril.
Quant als habitatges, recorda al Sr. Catasús que hi ha dues possibilitats per a aquests
250 habitatges: 75% de lloguer, o bé 50% i 50%. Assegura que mai no han baixat del 50% i
especifica que personalment defensa el 75%. Caldrà veure què es decideix finalment, però
garanteix que no hi ha cap martingala ni cap trampa.
Reconeix que hi ha projectes pendents, com el parc de Carles I o el pont de Santander a Via
Trajana, que estan en projecte; el carrer Cantàbria; el carrer Pallars, que entra dins d’un
projecte més global lligat amb Pere IV; la retirada de cotxes del pla litoral, que es farà per
Setmana Santa, o Can Miralletes, que també està en projecte. Admet que no hi ha hagut
temps de fer-les totes i que moltes estan en projecte i es faran en el següent mandat.
En referència a les declaracions del GMDCs, els retreu que hagin aconseguit situar la
seguretat com el problema més important de la ciutat, gràcies a Manuel Valls. Reconeix que
la inseguretat és un problema que pateix tothom i que ha augmentat a totes les ciutats
catalanes, però puntualitza que Barcelona, en l’últim rànquing internacional publicat sobre
ciutats segures, apareixia en 13a posició de 70. Admet que hi ha problemes, però subratlla
que s’hi està actuant. En tot cas, considera molt greu ―i creu que els grups de GMDERC i
GMDCUP també ho comparteixen― fer esment continu a la inseguretat i a la delinqüència i
situar-los com a problemes més greus d’una ciutat, perquè això implica que l’educació, les
qüestions socials i de convivència o l’habitatge passen a segon terme. Insta, doncs, a la
reflexió.
El president replica al regidor del Districte, que mostrava preocupació perquè li escatimés
segons, que normalment sol ser força generós amb les intervencions, incloses les del Govern,
i puntualitza que al final li han sobrat minuts per poder donar resposta al que avui es debatia.
Recorda, també, que a la Junta de Portaveus, a la qual el grup governant també assisteix, el
Govern va demanar tenir 15 minuts per poder intervenir, que són els que ja té normalment.
Així ho recull l’acta de la Junta del 19 de desembre, en què es van debatre les normes de joc
del Plenari.
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Lamenta, per tant, les paraules del regidor sobre la responsabilitat com a president en el
desenvolupament del Plenari d’avui. Insisteix que es va decidir tot a la Junta, a la qual el
regidor mai no assisteix.
Davant els aplaudiments del públic, demana contenció per no convertir el Plenari en
espectacle.
El regidor del Districte intervé per dir que és el president qui tolera i fomenta l’espectacle.
El president li recorda que no té la paraula i tot seguit, vist que alguns grups han manifestat
que els veïns i veïnes no tenien prou temps per poder intervenir, i d’acord amb les Normes
reguladores del funcionament dels districtes en el seu article 38, manifesta que en finalitzar la
part de Plenari i, per tant, una vegada s’hagin pronunciat els grups municipals amb el seu vot,
obrirà un torn de paraules per als veïns i les veïnes que encara hi vulguin participar.
A continuació, passa la paraula als grups municipals perquè facin el tancament de les seves
intervencions, en aquest cas per ordre invers.
El Sr. Daniel Celma Fernández, del GMDCUP-PA, considera que a banda de valorar l’estat de
les propostes aprovades, d’alguna manera també s’està valorant el Govern, i en aquest sentit
vol constatar que el seu grup està content pel fet que hi hagi un Govern realment d’esquerres
a la ciutat, cosa que feia temps que no passava.
Demana, de nou, si el grup governant acceptarà de fer la reunió que els havia proposat
anteriorment i suggereix que la propera Audiència Pública serà un bon moment perquè les
veïnes puguin expressar-se.
El Sr. Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, avança el vot favorable del seu grup, i tot
seguit, com a conseller portaveu i participant a la Junta de Portaveus, expressa el desig de
defensar públicament la presidència. Assegura que està portant escrupolosament el Ple, tal
com s’havia pactat. Recorda que els temps d’intervenció es pacten sempre després d’un
diàleg. A parer seu, doncs, qüestions d’aquesta índole s’haurien de comentar en privat i no
durant la sessió. Insisteix que a criteri seu la presidència s’està portant escrupolosament i
admet que potser es podria tenir més temps, però avisa que allargar les intervencions cansa
molt els assistents.
La Sra. M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup i, a
continuació, retreu al grup governant que sempre culpi els altres, principalment el Grup de Cs,
de tot el que passa, encara que el baròmetre ho desmenteixi.
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Recorda que el Govern ha tingut una gran oportunitat per respondre als veïns i només espera
que de tot plegat en surti alguna cosa positiva i s’acabi reunit amb tots els veïns que s’han
expressat avui. Pel que fa la presidència, coincideix amb el GMDPPC: el desenvolupament es
pacta a la Junta de Portaveus, on tothom té vot. Al seu parer, aquest tema no s’hauria d’haver
debatut durant la sessió i menys culpar-ne directament el president, ja que els temps els van
pactar tots els grups.
El Sr. Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa perplexitat per com s’ha
desenvolupat tot el Plenari. Creu que els veïns no es mereixen les respostes que han rebut,
sobretot si el Plenari ha de fer un treball de proximitat.
Recorda que, a banda de les proposicions que s’aproven però a les quals el Govern no dona
un compliment estricte, hi els precs que s’accepten i les preguntes que queden sense
resposta. Assegura que sempre han d’esperar mesos i que sovint no hi ha resposta. Dedueix,
doncs, que al Govern no li agrada acceptar les propostes sorgides de la participació i la
proximitat, o més ben dit, només li agrada acceptar les propostes sorgides d’entitats que li són
properes o s’ajusten a les seves idees. Posa en dubte que aquesta sigui la manera de
caminar cap a un nou model de democràcia municipal.
Recorda que un 60% de la ciutadania creu que la ciutat ha empitjorat el darrer any i un 42%
que la gestió del Govern és dolenta, i assegura que no ho diu per electoralisme. Subratlla que
són les pitjors dades d’un govern des de fa molts anys i assenyala que si tots els grups de
l’oposició demanen un Plenari extraordinari perquè els donin explicacions, potser és perquè
coincideixen amb el que pensen els ciutadans.
La Sra. Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, agraeix la presentació del document i la
feina que ha comportat. Aprofita per demanar al Govern una reunió per comentar alguns dels
aspectes tractats, en què no coincideixen. Agraeix als veïns la paciència mostrada davant
l’espectacle que s’ha viscut i tot seguit cedeix el seu temps a qui vulgui parlar.
El Sr. Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, se suma al suport que s’ha donat al
president en la moderació del debat i als acords que es van prendre en la Junta de Portaveus.
Subratlla que al regidor encara li han quedat 3 minuts i assegura que ell, en el seu cas, es
moriria de ganes de contestar i atendre cada un dels veïns.
Assegura que el grup governant no tenia cap ganes de fer aquest Plenari ni de retre comptes
davant els veïns. Recorda que ni tan sols s’ha dignat a acceptar la proposta de comprometre’s
a trucar i a quedar amb tots els veïns dins de les properes setmanes per poder-hi parlar amb
temps suficient.
A més, recorda que el Govern no ha parlat en absolut del tema dels esports ni tampoc de les
queixes sobre el botellón a la Vila Olímpica, ni dels problemes a Garcia Fària-Selva de Mar ni
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de les bicicletes a Ramon Trias Fargas. Tampoc no ha dit res del que li ha plantejat AireNet. A
parer seu, ha perdut l’oportunitat de reconciliar-se amb els veïns. Per això demana que, com a
mínim, estableixi ponts amb els veïns i els doni certa cobertura, tal com s’ha compromès a fer
amb el cas del Sr. Altamirano. Sigui com sigui, i com la resta de l’oposició, es mostra
convençut que el Govern suspèn.
En aquest sentit, recorda que fa poc s’ha produït una notícia que, afortunadament ha acabat
sense danys personals, però que en opinió seva és simptomàtica de la manera de fer del
Govern. Recorda que la Torre del Fang és un espai que representa els orígens rurals de Sant
Martí de Provençals i que es va fer un esforç enorme per salvar-la de les obres de l’AVE.
Puntualitza que quan el Govern era a l’oposició reclamava que se salvés la torre per destinarla a equipaments del Clot i Camp de l’Arpa, però un cop al capdavant del consistori no ha fet
res i aquesta setmana s’hi ha produït un incendi perquè l’indret està ocupat per gent que no té
on viure. Considera que és un reflex de la deixadesa del Govern amb els temes municipals
importants, que és el que fa que suspenguin i que tota l’oposició s’uneixi per aprovar aquesta
proposició per demanar-los comptes.
En definitiva, el que demanen és fer més ciutat i més feina per al districte, i en aquest sentit
subratlla que hi havia prou temes aprovats al llarg del mandat per poder-s’hi esplaiar: la
reforma de la rambla Prim, el bus 136, Glòries, el carrer Cantàbria, el carrer Taulat i la seva
remodelació, el tema d’esports, els consells de barri individuals, la superilla, l’alberg de la Vila
Olímpica, Palo Alto, etc. Assegura, però, que el Govern hi ha passat de llarg esperant que tot
plegat s’acabi, una actitud que qualifica d’inacceptable.
Agraeix de nou l’assistència a tots els veïns i celebra que ara tornin a tenir l’oportunitat
d’intervenir. També agraeix el suport als altres grups municipals que permeten l’aprovació de
la proposició.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme,
Mobilitat i Accessibilitat, sol·licita que es llegeixi públicament la proposta que estan aprovant.
El president hi accedeix. En fa la lectura i inicia de nou la ronda de posicionament dels grups
municipals.
El Sr. Daniel Celma Fernández, confessa que no sap ben bé què voten, per tant expressa la
seva abstenció.
El president constata que el GMDCUP-PA s’absté tot i haver dit anteriorment que hi votava a
favor.
El Sr. Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, expressa el vot favorable del seu grup.
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La Sra. M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, expressa el vot favorable del seu grup.
El Sr. Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, expressa el vot favorable del seu
grup.
La Sra. Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, expressa el vot favorable del seu grup.
El Sr. Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, expressa el vot favorable del seu grup.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme,
Mobilitat i Accessibilitat, expressa el vot favorable del seu grup.
El president, d’acord amb el que ja havia anunciat prèviament, i tenint en compte que els
grups municipals han manifestat que cedien el seu temps, anuncia que donarà un minut
d’intervenció a totes les persones assistents que vulguin fer ús de la paraula. Informa que
primer prendrà nota dels noms i adverteix que al final hauran d’omplir la butlleta preceptiva.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme,
Mobilitat i Accessibilitat, mostra el seu desacord amb aquesta decisió. Opina que el president
del Consell s’està saltant la normativa i el titlla de partidista. Assegura que és la primera
vegada que passa una cosa així i vol que tot plegat consti en acta.
El president recorda que ja ha llegit l’article que ho justifica, el 38 de les Normes reguladores
del funcionament dels districtes, i assegura que no és la primera vegada que passa, tal com
pot ratificar el Sr. Giró de l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica. En tot cas, es compromet
que tot consti en acta.
La Sra. Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, per una qüestió d’ordre, demana que
s’aclareixi si el Plenari esdevé Audiència Pública i si cal que abandonin el seu lloc.
El president explica que al final del Plenari hi ha la potestat d’obrir un torn extraordinari de
paraula per als veïns i les veïnes. Recorda, a més, que els grups que no havien esgotat el
temps havien cedit la paraula als veïns. Insisteix, però, que la decisió es basa en l’article 38
de la normativa, tot i admetre que probablement tindrà més format d’Audiència Pública.
Comunica, doncs, a la Sra. Arrando que pot seure on vulgui.
El regidor demana si el Govern després podrà respondre.
El president li comunica que, si vol respondre, li donarà la paraula perquè pugui contestar
amb un temps prudencial.
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El Sr. Antoni Santos exposa que durant aquests quatre anys les entitats han tingut bona
relació amb els regidors adscrits i consellers del districte. Afegeix que, gràcies a aquesta
cordialitat i a una magnífica coordinació amb totes les entitats, s’ha pogut comprar l’espai de
Pere Calafell i s’ha aprovat el projecte de l’escola bressol més una escola de música
(4 milions), s’ha començat la biblioteca (9 milions), s’ha abordat la reurbanització del passatge
Antoni Gassol, hi ha hagut la resolució de la plaça de la Infància, etc. Especifica que no hi ha
hagut cap descontent, ni debat ni oposició. Recomana, doncs, que es prenguin també
exemples de coses que funcionen. Creu que cal recuperar un concepte bàsic, el
municipalisme, que uneix a tothom i permet fer avançar la ciutat.
El Sr. Lluís Manzano lamenta les picabaralles que s’han produït. Recorda, a més, que no
només n’han estat testimonis els assistents, sinó tothom que segueix el Ple per streaming.
Opina que no és positiu per a ningú i insta tothom a moderar-se i no perdre les formes, ja que
―reitera― la picabaralla és lamentable.
A banda d’això, demana si se’l pot informar ara o per escrit del cost dels carrils bici al districte.
En aquest sentit, explica que un dia, al carrer Ganduxer, va estar 25 minuts observant-hi el
carril bici i no hi va baixar ni pujar cap bicicleta, tot i ser hora de trànsit. Vol saber, per tant, el
cost que han tingut per als contribuents els carrils bici.
El Sr. Joan Sabater saluda tothom i avança que la seva intervenció també té a veure amb els
carrils bici i els semàfors en groc que hi ha a moltes cruïlles. Com a vianant i motorista,
assegura que són un gran risc i, per tant, insta a replantejar la subjectivitat que es dona als
ciclistes de poder passar o no.
Pel que fa a la implantació de la xarxa de busos, mentre no s’acaba de decidir si s’implanta el
tramvia, demana per què no tira endavant la línia D30. A parer seu, seria el millor assaig que
es podria fer per a la posterior implantació del tramvia, ja que molts dels treballs que s’haurien
de fer per al bus (desviació d’altres línies, etc.) ja servirien per a després. Mentrestant, però,
reclama la implantació de la D30.
La Sra. Magda Riusech explica que, com a resultat d’una intervenció seva en una audiència
va rebre un correu de l’Ajuntament on s’assegurava que es mantenia el 192 amb la ruta de
sempre. Per això la va sorprendre enormement assabentar-me pocs dies abans de la
implementació de la xarxa ortogonal que s’hi incorporava un canvi inesperat a Clot, Aragó i
Meridiana.
D’altra banda, recorda que en el seu moment s’havia comentat que es faria la prova de passar
l’autobús pel carrer de la Muntanya o el de la Nació. Creu que seria bo que es fes aquesta
prova i es repensés una mica el tema de duplicar el B25 per la Meridiana a costa de perdre el
192 pels carrers del Clot i Aragó.
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El Sr. Jordi Campins, en referència al comentari del regidor en què afirmava que lluitaria a
mort per la superilla, manifesta que ell també lluitarà, però fins que mori la superilla, cosa que
preveu que passarà quan l’ordre torni a governar a l’Ajuntament. Assegura que els perjudicis i
les afectacions que ha provocat són molt superiors als beneficis. A més, després d’analitzar i
patir el projecte de superilles, creu que per solidaritat ciutadana ha d’advertir que la seva
implantació generalitzada a Barcelona provocaria importantíssims efectes negatius,
econòmics, de mobilitat, etc.
El Sr. Javier agraeix que els hagin donat la paraula i tot seguit comenta que, segons les
estadístiques, les proposicions resoltes han estat el 62% i els precs, el 63%. Subratlla, però,
que els dos que ha presentat la seva entitat (no l’especifica) s’han resolt amb sengles nos.
Posa en dubte, doncs, que això sigui resoldre qüestions.
Al seu parer, el Govern ha oblidat els veïns i no els ha tingut en compte. De fet puntualitza
que a ell personalment l’han expulsat d’algun acte, tot i haver estat educat i no haver aixecat
la veu. L’excusa, afegeix, era que segons el reglament no hi podia esser, però rebutja que el
reglament així ho estableixi. Reitera, per tant, que no s’ha escoltat els veïns i, quan se’ls ha
escoltat, se’ls ha dit que no. Qualifica el Govern d’ineficaç i assegura que mai no ha resolt cap
problema que se li ha plantejat, i que a la Vila Olímpica fins i tot n’ha generat més.
Avisa que ja no cal que rebin els veïns, perquè només els queden quatre mesos al Govern.
El Sr. Abad assenyala que caldria parlar de moltes coses, però se centra en la inseguretat i
reclama que es resolgui l’assassinat del company Edu.
Avisa que molts precs i proposicions que a l’informe consten com a resolts no ho estan i tot
seguit proposa que, als plens, els grups en lloc de tenir 15 minuts per parlar en tinguin 10 i
d’aquesta manera puguin intervenir més els veïns.
La Sra. Ada, en referència al tancament del parc de Sancho de Ávila, demana saber si
realment es programarà una reunió a la qual assisteixi el regidor. Assegura que estarien
encantats de veure’l per primera vegada i parlar de la tanca provisional. Tot seguit pregunta
per què els veïns han d’assumir de la seva butxaca aquest tancament provisional si
l’Ajuntament tanca altres parcs. Ho qualifica de greuge comparatiu i insisteix a saber-ne la
raó.
A continuació, proposa que els tècnics de Convivència de l’Ajuntament parlin amb els
d’Urbanisme i tinguin una comunicació fluïda. D’aquesta manera veurien que el tancament del
parc està més que justificat, tal com ho demostren les fotografies i els vídeos enviats, que
mostren tot el que hi passa, inclosa una agressió, sexe, etc.
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El Sr. Catasús manifesta que el balanç del mandat ja el faran un altre moment, però avança
que no serà ni totalment blanc ni totalment negre. Reclama, però que durant els mesos que
queden es treballin tots els temes pendents, com el del 192, ja que la seva gestió ha generat
descontentament.
D’altra banda, expressa incredulitat pel fet que el Govern només volgués 15 minuts per
contestar. No ho entén, però avisa que el dia 4 hi haurà una Audiència Pública on ho podran
respondre tot. Troba inacceptable que se’ls convoqui i després no se’ls doni resposta. Per
tant, insta el Govern a treballar tots aquests temes.
La Sra. Marta Rosés coincideix que no tot és blanc ni tot és negre. Admet que durant el
mandat hi ha hagut coses bones i coses dolentes, però fa èmfasi que en els 144 milions
d’euros del pla quinquennal hi ha d’haver els diners per poder solucionar el problema de
l’EDAR enguany.
Tot seguit, manifesta que, tot i haver assistit a molts plens, aquesta vegada se’n va trista per
la baralla i l’espectacle que ha presenciat. Reconeix que la posició d’un polític és molt difícil i
que estan en uns moments molt delicats, però creu que haurien de controlar-se una mica i
tenir més de respecte als veïns. Personalment, té la sensació que la utilitzen, cosa que troba
molt lletja. Els insta, per tant, a mostrar més empatia i comprensió.
El president concedeix 5 minuts al Govern, tot i instar-lo a no fer al·lusions a altres grups
municipals ni altres persones per evitar obrir més torns.
El regidor del Districte anuncia que contestarà algunes qüestions i que el conseller Carmona
respondrà pel que fa al bus 192.
Primer de tot, agraeix les intervencions de la Sra. Marta Rosés i del Sr. Santos, que han
valorat que realment hi ha coses bones i dolentes, com en tots els mandats. Admet que com a
Govern han de defensar el que consideren que han fet bé i subratlla, a més, que s’han fet
moltes coses. Reconeix, però, que n’hi ha d’altres que no s’han pogut resoldre i problemes
que s’han complicat. Amb tot, agraeix que determinada gent tingui una visió més global, de
ciutat, perquè en el fons tothom comparteix la ciutat, independentment del barri on visqui, i el
projecte comú.
Al Sr. Lluís Manzano li aclareix que el que s’ha invertit en carrils bici a tota la ciutat són
30 milions, i 5 milions al districte. Adverteix, tanmateix, que són dades que caldria contrastar.
Pel que fa a les 10 raons per no sentir-se orgullosos de Barcelona, declara que personalment
se sent molt orgullós de la ciutat i destaca que moltes empreses de renom internacional s’hi
instal·len per tota una sèrie de raons, entre d’altres perquè la ciutat és molt atractiva. Al seu
parer, hi ha gent a qui li interessa molt insistir en el fet que Barcelona és una porqueria, però
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alerta que això els perjudica, perquè Barcelona és tothom i cal reconèixer, com han fet alguns
veïns, que té coses bones i dolentes que cal valorar i millorar. Insisteix que parlar només de
les coses negatives perjudica els mateixos barcelonins, perquè el fet que la ciutat vagi bé
beneficia tothom i crea llocs de treball.
Quant als semàfors grocs que ha esmentat el Sr. Joan Sabater, es compromet a mirar-ho en
detall, ja que no és cap expert.
Tot seguit manifesta que hi ha persones que volen polemitzar, com el Sr. Campins. Reconeix
que les seves visions respectives són irreconciliables. A parer seu, el Sr. Campins ha perdut
el tren, ja que defensar el cotxe i la contaminació, amb les consegüents malalties, no té futur.
Confia que els habitants del planeta s’uniran per salvar-lo, i per fer-ho cal anar reduint la
circulació. Sosté que el que predica el Sr. Campins és anacrònic i no té futur. En aquesta
qüestió, es mostra convençut que té raó.
A continuació es compromet a agendar de seguida una reunió amb el Sr. Altamirano a fi de
resoldre la qüestió tècnica del tancament. Dedueix que, com que una part de l’espai és privat,
no pot ser una operació d’inversió pública. En tot cas, expressa la intenció d’entrar en detall
en una qüestió que en principi no era tan difícil tècnicament de resoldre però que s’està
complicant. Així mateix, reitera que es compromet a parlar dels problemes de la Vila Olímpica
abans de fer el consell de barri i a estudiar les qüestions més tècniques sobre contaminació i
la platja de gossos.
Tanmateix, subratlla que la barreja de Plenari i Audiència Pública que s’ha celebrat avui no és
el lloc per debatre-ho. Plateja que cal asseure’s amb els tècnics, mirar números i contrastarho. Assegura que no es pot fer de manera superficial, sinó que cal fer-ho de manera més
seriosa, com en els consells de Mobilitat, Seguretat, etc.
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, Urbanisme,
Mobilitat i Accessibilitat, recorda que ja s’havia informat que el 192 estaria sotmès
provisionalment a un canvi de recorregut en espera d’una prova que depèn de Mobilitat.
Informa que ell i el regidor ja l’han reclamat a Mobilitat i estan pendents que es dugui a terme.
El president anuncia que no hi haurà segon torn i recorda a tothom que el dia 4 de febrer hi
haurà l’Audiència Pública per continuar tractant temes. Celebra, en tot cas, que en aquest
Plenari el Govern hagi pogut escoltar els veïns.
No havent-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21.25 h.
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