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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, dona la benvinguda a la senyora Rosa M. Alemany i al senyor Amadeo 

Silva, que s’incorporen com a consellera i com a secretari tecnicojurídic, a qui dona la 
paraula. 

El secretari tecnicojurídic, Amadeo Silva Gómez, fa els advertiments oportuns amb relació a 
la normativa sobre protecció de dades: informa que les persones que intervindran en 
aquesta sessió i que han omplert el document facilitat a l’entrada consenten que les seves 
dades personals siguin tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d’aixecar 
l’acta de la sessió i fer-ne difusió. Assegura que, tret d’obligació legal, les dades no se 
cediran a tercers i es conservaran fins que s’exhaureixin els terminis legals corresponents, i 
que tenen dret a accedir-hi, rectificar-les i suprimir-les, entre d’altres. Indica que tenen 
informació addicional sobre aquest tractament al web de l’Ajuntament de Barcelona, a 
l’apartat de protecció de dades. 

A. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Acta de la sessió ordinària de 5 de desembre de 2020. 

La presidenta demana si algú hi té alguna esmena. 

S’aprova per unanimitat. 

B. PART INFORMATIVA 

Despatx d’ofici 

Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat), 
des del mes de novembre de 2019 al febrer de 2020. 

Donar compte del decret de l’alcaldia de 9 de gener de 2020, de designació de la senyora 
Rosa M. Alemany i Verdú com a membre del Consell de Districte de Sant Martí. 

Donar compte del decret del regidor del Districte de Sant Martí, de 27 de gener de 2020, 
sobre el règim de dedicació de la consellera Rosa M. Alemany i Verdú. 

El secretari tecnicojurídic els explica. 



 
 
 
El Consell se n’assabenta. 

Informe del regidor 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, condemna que el Marroc incompleixi 
els drets humans respecte al poble sahrauí perpetuant l’ocupació de les seves terres i no 
deixant entrar-hi activistes com Susana Segovia, Oriol Puig ‒exconseller del Districte de 
Sant Martí‒ i David Minoves. 

Denuncia l’auge del feixisme arreu d’Europa i concretament que a Grècia s’ataquin 
sol·licitants de refugi així com periodistes i ONG en el conflicte fronterer entre Grècia i 
Turquia. A més, reprova que a Polònia es creïn «zones lliures d’LGTBI». 

A Catalunya, condemna els atacs LGTBI-fòbics i xenòfobs com l’agressió al metro d’un veí 
del Clot i la que van patir un parell de joves vinculats al Centre Islàmic, del Clot. Demana 
responsabilitat a tots els partits polítics, especialment als que fan dels drets de les persones 
una via d’atac i de populisme. 

Pel que fa a la lluita pel dret a l’habitatge, critica la intervenció dels Mossos del 4 de març 
al Bloc Llavors. Lamenta que les polítiques neoliberals que s’han fet tants anys a Catalunya 
hagin afavorit els especuladors i reclama que el Govern de Catalunya implementi el seu 
Decret d’habitatge amb mesures de protecció davant dels fons voltors. Retreu al poder 
judicial que demani a l’alcaldessa Ada Colau que deixi de mitjançar per aturar 
desnonaments juntament amb la ciutadania organitzada i els serveis d’habitatge, i proclama 
que «aquesta setmana, de nou, tots habitats». 

Finalment manifesta el suport absolut del seu grup municipal a la lluita feminista i als actes 
que es fan entorn del 8-M al districte i a la ciutat. Recorden i condemnen fermament que des 
que va començar l’any ja són catorze les dones assassinades per violència de gènere i una 
nena morta a mans del seu pare. 

Els assistents aplaudeixen. La presidenta dona la paraula al regidor del districte. 

El regidor del districte, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, comença dient que des de l’últim 
plenari a aquest han passat moltíssimes coses i que mirarà de detallar-les breument perquè 
després tothom pugui preguntar el que consideri. 

Enceta l’informe parlant de les afectacions del temporal Gloria al districte, sobretot al barri 
de la Vila Olímpica i al Port Fòrum i el Port Olímpic. 

Descriu com una molt bona notícia la transferència de la gestió del Port Olímpic a 
l’Ajuntament de Barcelona a partir del 2 d’abril. Considera que marcarà un punt d’inflexió en 
la història del districte i de la ciutat, i que facilitarà la presa de decisions i sobretot la gestió 
nocturna, que converteix la vida de molts veïns i veïnes en un infern. 

Assegura que s’anirà informant de la suspensió durant quatre mesos de les llicències de 
construcció al 22@. 

Recorda que ja s’ha fet tota la ronda de consells de barris amb el procés participatiu del 
programa d’actuacions del districte i dels pressupostos participatius. En destaca que els 
veïns i veïnes poden decidir on volen que es destini una part del pressupost i informa que 
Sant Martí, amb 354 projectes en la fase de subvencions ordinàries, és el districte amb més 
projectes subvencionats. 

Remarca que hi ha hagut dos incendis importants amb ferits: el del parc del Clot i el del 
carrer Marina a la Vila Olímpica. 



 
 
 

Apunta que s’han atorgat dues medalles d’or al mèrit cívic a les entitats del Casino 
l’Aliança i a l’Escola d’Adults de Sant Martí, que ja s’ha donat el tret de sortida a la 
preinscripció escolar i que el festival Llum BCN va atreure dues-centes mil persones al barri 
del Poblenou. 

Pel que fa a les obres, comenta que ja han finalitzat les de l’àrea de gossos del parc de 
Sant Martí i les de la reforma de la Casa de les Vàlvules, que les de la Biblioteca García 
Márquez ja es troben en la fase final, que continuen les dels passatges del carrer del Camp 
Arriassa, i que s’han iniciat les obres d’habitatge dotacional per a gent gran al carrer Lluís 
Borrassà i també les del vestidor de l’Espai Esportiu Francesc Abat. 

Acaba aquesta part de l’informe del regidor exposant les dues màximes preocupacions de 
l’equip de Govern respecte al districte i també les seves com a regidor. Manifesta que els 
episodis d’inseguretat i incivisme viscuts són puntuals tot i que molt preocupants, i en aquest 
sentit agraeix la tasca de totes les forces i cossos de seguretat i en particular la de la 
Guàrdia Urbana, tant al Port Olímpic com en tot el dispositiu nocturn que es va implantar al 
Besòs, i últimament en les actuacions que s’han fet a la Pau. 

Exposa que la segona de les màximes preocupacions del Govern és l’abordatge de tota la 
franja del Besòs. Diu que ja s’hi treballa amb tota la urgència amb totes les àrees implicades, 
i es mostra agraït al gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme, present a la sala, perquè el 
que era un problema de la ciutat gestionat pel districte ara ha passat a ser un problema de la 
ciutat gestionat per la ciutat. Explica que s’ha elevat tota la problemàtica del Besòs per 
abordar-la integralment sumant-hi a tothom que hi tingui alguna cosa a veure i que hi pugui 
ajudar: d’una banda, respecte a l’incivisme i la inseguretat; des d’un punt de vista social, 
amb l’ampliació, la reforma i la redefinició de molts equipaments, i pel que fa a la 
rehabilitació de finques afectades, informa que s’hi donarà una solució en conjunt ara que 
legalment se’n tenen totes les competències. 

La presidenta dona la paraula als grups de l’oposició. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, declina intervenir-hi. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, saluda a tots els assistents i 
continua la intervenció en castellà. 

Exposa que el primer problema i preocupació dels veïns, la inseguretat, persisteix. Critica 
que no els van acceptar el pla específic per a cada barri que va proposar el seu grup. 
Manifesta que continuen sent la ciutat d’Espanya amb més delinqüència, i que, si bé 
reconeix i agreix l’esforç que fan cada dia els cossos de seguretat per protegir la ciutadania, 
considera que també caldria facilitar-los la feina posant tots els mitjans al seu abast: reforçar 
els que ja tenen i afegir-hi els que siguin necessaris, com càmeres de seguretat a les zones 
més conflictives. 

Apunta que també fa falta reactivar els barris més desafavorits, i que, tot i que és un gran 
repte, és assumible i molt necessari. Trasllada l’abandó que senten els veïns del Besòs i el 
Maresme i de la Verneda i la Pau continuen per part de les administracions, i posa com a 
exemple els casos d’aluminosi i els habitatges amb danys estructurals. Critica que encara no 
s’hagi convocat la mesa de treball específica amb la participació de tots els grups, veïns 
afectats, entitats del barri i tècnics que es va aprovar crear en aquest mateix consell de 
districte. 



 
 
 

També reclama que es convoqui el Consell de Joventut. Afirma que els joves del districte 
se senten abandonats i recorda que en aquesta mateixa sala van reclamar al Govern 
municipal més atenció. 

Reclama que es convoqui la mesa de salut mental que, a proposta del seu grup, també es 
va aprovar crear. Assenyala que només es va constituir de cara a la galeria el 16 de gener 
del 2019, i hi afegeix que no només no se’ls va convidar sinó que ni tan sols se’ls en va 
informar. 

Exposa que l’incivisme als parcs de diverses comunitats preocupa a pràcticament la meitat 
del districte, i apunta que l’empresa que en té la contracta amb l’ajuntament els hauria de 
tancar quan calgués. Reivindica que les normes de civisme i convivència s’han de fer 
complir, i que les empreses contractades per l’ajuntament també les han de fer complir. 

Recorda que el novembre del 2018 el Govern municipal, diverses entitats veïnals, agents 
econòmics i universitats de l’entorn van signar el pacte «Cap a un Poblenou amb un 22@ 
més inclusiu i sostenible», i recrimina que aquest pacte no es debatés en seu municipal. 
Esmenta que el 2018 la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona va acordar 
crear una comissió per impulsar un pacte institucional, polític i ciutadà per al 22@ que mai 
s’ha desenvolupat, i que un dels objectius d’aquest pacte era dotar el districte tecnològic de 
més habitatge en detriment de l’activitat econòmica, de manera que portaria a una 
modificació del Pla general metropolità (PGM). Posa sobre la taula que en la comissió de 
l’octubre del 2019 la tinenta d’alcaldia Janet Sanz es va comprometre a desenvolupar el 
planejament necessari per a aquesta modificació; per tant, reclama que es duguin a terme 
les modificacions necessàries del PGM i que se solucioni la situació administrativa actual en 
l’àmbit del 22@. 

Per acabar, diu que vol fer públic el que ja ha comentat en privat. Explica que aquest matí 
han rebut un correu electrònic informant que la lectura pública a la seu del Districte de Sant 
Martí de la declaració institucional del Dia de la Dona comptarà amb la presència del regidor, 
David Escudé, i de la consellera de Feminismes i LGTBI Lorena Domínguez. Pregunta als 
assistents si saben quantes dones han presidit el districte i denuncia que es fa més mal que 
bé a les dones polítiques i a les institucions no informant-ne la presidenta del districte, i 
remarca que a més a més, i per primera vegada, és una dona. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, reivindica en primer lloc la 
llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. 

Exposa que el mandat anterior del districte va ser molt poc efectiu i va deixar molts fronts 
oberts. Conscient que no és fàcil de redreçar, diu que ella mateixa es va comprometre a 
donar un marge de temps al regidor perquè comencés a posar-hi ordre, però que després de 
gairebé nou mesos de mandat hi ha temes que encara s’han de resoldre. 

Respecte de l’actuació dels Mossos en els desnonaments, recorda a la consellera Eva 
Campos, portaveu del Govern, que aquest cos segueix ordres judicials i que és l’Ajuntament 
qui realment pot evitar-los. 

Posa com un altre exemple de tema que s’arrossega el funcionament de Tersa i el grau de 
contaminació de la Zona Fòrum i l’extensa àrea del voltant, i subratlla que s’ha portat 
reiteradament a plenari, tant al de Sant Martí com a Casa Gran. 

Pel que fa al projecte 22@, manifesta que està encallat quan podria ser el gran pla de 
desenvolupament econòmic del districte i una magnífica oportunitat com a motor de Pla 
estratègic de Sant Martí. En aquest sentit, destaca la tasca de la fundació Barcelona Forum 
District, que dona feina a veïns del Besòs en circumstàncies extremes. 



 
 
 

Assenyala les obres de la Sagrera com un altre dels projectes importants del districte, tot i 
que depèn de l’Estat i no té data de finalització concreta. Reclama que l’Ajuntament en faci 
un seguiment exhaustiu i insti Adif a no dilatar-les més i a vetllar per les molèsties i 
problemes que genera als veïns, i posa com a exemple l’estat d’insalubritat dels barracons 
del Camp de Futbol Menorca per la poca atenció que hi posa Adif i el poc seguiment que en 
fa el districte. 

Lamenta l’incompliment de moltes de les iniciatives presentades per l’oposició el mandat 
anterior i tot seguit en posa exemples: en primer lloc, les millores per resoldre problemes de 
persones amb mobilitat reduïda tant en edificis de l’Administració com en equipaments, un 
punt que considera indispensable per poder tenir una societat equilibrada i en què tothom 
estigui atès. 

Subratlla la inoperància respecte al deteriorament dels edificis del Besòs i alerta que pot 
tenir conseqüències greus. Avança que el conseller del seu grup Fernando Gómez ho 
exposarà amb més amplitud. 

Recorda que el mandat passat també es van aprovar en plenari iniciatives com el prec que 
presenten avui sobre el futbol americà, que no té espais de joc. El seu grup torna a 
presentar-ne la petició perquè no s’ha atès. 

Destaca que encara no s’ha enderrocat el mur de la plaça de davant de l’Escola Sant 
Martí, i que tampoc s’ha dut a terme una iniciativa presentada pel mateix Govern i aprovada 
amb relació al Nomenclàtor de Barcelona per revisar una sèrie d’espais enjardinats del 
Besòs i poder-hi posar nom de dona. 

Quan la presidenta li indica que se li ha acabat el temps, conclou la intervenció reclamant 
al Govern que «es posi les piles». 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, se suma a les denúncies 
del Grup Municipal de Barcelona en Comú a l’inici del seu discurs. 

Anuncia que aprofitarà aquest temps de l’informe per fer unes quantes de les preguntes 
que els traslladen els veïns i veïnes, ja que entenen que aquest és l’espai perquè el regidor 
pugui contestar-hi: 
- Quines afectacions tindrà per als veïns i veïnes del Front Marítim les obres del Port 

Olímpic? 
- Creu vostè que és necessari que es programin dos grans esdeveniments de ciutat ‒la 

Mitja Marató de Barcelona i el festival Llum BCN‒ el mateix cap de setmana, amb les 
afectacions sobretot de mobilitat que comporta, i més tenint en compte que un depèn 
exclusivament de l’organització de l’Ajuntament? 

- En quin estat es troben la rampa d’accés al CAP Besòs i la reforma de Xavier Nogués? 
- Com està Trinxant-Meridiana? 
- Quines mesures ha pres o prendrà el districte davant l’aparició de la processionària fora 

de temporada, amb les afectacions que té per als animals? 
- Quina és la intenció del districte envers el fet que els Castellers de Barcelona sigui 

l’única colla de la ciutat que no tenen local cedit per l’Ajuntament? Demana que no li 
contesti que s’ha de tractar amb l’Institut de Cultura de Barcelona, perquè des de la 
institució els insten a posar-ho als pressupostos participatius. 

- Encara sobre la participació, es queixa que el Govern no va voler elevar la Taula 
d’Habitatge a la categoria de consell malgrat que el seu grup l’hi va demanar. Afirma 
que a la taula només hi van assistir tres persones i pregunta com és que no hi eren la 



 
 
 

majoria d’entitats i moviments que lluiten dia a dia per un dret tan important. Manifesta 
que els sap greu i esperen que s’hi repensin. 

- Quants consells de barri hi ha previstos a cada barri aquest any? Expressa que els 
preocupa perquè el Govern els diu una cosa diferent en cada comissió de seguiment 
dels consells de barri en què assisteixen. Demana que els confirmin quants seran, a 
més a més del del Pla d’actuació del districte (PAD). 

Diu que podria continuar fent preguntes, però que es donaran per satisfets si els respon 
aquestes. 

Demana al regidor que facin les gestions amb qui pertoqui perquè es convoqui aviat la 
taula del Compromís per Glòries per tal que els veïns puguin fer un seguiment de la plaça i 
el seu entorn, i que faci el mateix perquè es constitueixi la comissió no permanent de la 
Zona Fòrum. 

Esquerra Republicana anima les veïnes i molt especialment els veïns a participar en totes 
les activitats que es fan des de les entitats del districte amb motiu del Dia de les Dones. 
Lamenta que en ple segle XXI les dones hagin de continuar exigint i reivindicant els seus 
drets. 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor del districte agraeix en primer lloc el to de les intervencions perquè diu que també 
ajuda a construir districte i a completar l’informe. 

Agraeix a la portaveu del GMDCs, la consellera Angulo, totes les aportacions. Pel que fa als 
temes de seguretat, afirma que no es va acceptar la proposició perquè creien que es podia 
anar més enllà, però que això no vol dir que no es faci res; de fet, considera que el que 
s’està fent funciona molt bé i per això felicitava els cossos de seguretat per tota l’activitat a la 
plaça dels Germans Serra i més recentment al barri de la Pau. Reconeix, però, que tots els 
recursos són pocs; recorda que ja s’ha ampliat la plantilla de Guàrdia Urbana i que se 
n’estan convocant més places, i que serà el primer a sol·licitar totes les que calguin per ser 
el districte amb més efectius. 

Sobre els parcs tancats, suposa que es refereix sobretot a Diagonal Mar. Informa que 
n’estan al cas i que ja s’ha amonestat l’empresa, i que adoptaran mesures més dràstiques si 
es torna a repetir. 

Pel que fa al 22@, apunta que per poder fer el que diu el pacte es necessitava l’eina 
tècnica que ara s’aplicarà, i que d’altra manera no es podrien complir tots els requeriments. 

Anuncia que la taula de salut mental es convocarà per al mes d’abril. 
Respecte a la lectura del manifest del Dia de les Dones, cedeix el seu lloc a la presidenta 

del districte i assegura que no hi ha hagut mala fe. 

S’adreça a la portaveu del GMDJxCat, la consellera Arenillas, per compartir que entitats com 
Barcelona Forum District, Eix Pere IV i totes les que treballen en la millora del 22@ són un 
tresor del districte. Subratlla que en aquest temps de suspensió de llicències, el compromís 
amb les entitats és treballar de valent i de forma formativa i executiva. 

Respecte al Besòs, avança que hi ha una proposició en què se’n parlarà més, però reitera 
que és una prioritat per al districte, tant en el vessant social com en la seguretat, així com 
tota la feina de rehabilitació que no s’ha fet fins ara, que és més complex tècnicament. 
Assevera que es vol treballar tota la franja del Besòs de forma integral, amb l’ajuda de totes 
les entitats i de tots els veïns i veïnes de la resta del districte, perquè possiblement el 



 
 
 

Govern del districte i el de la ciutat no se’n sortiran sols i cal que també s’hi sumin altres 
administracions per treballar-hi braç a braç. 

Es compromet a presentar una mesura de govern per a la franja del Besòs i a explicar-la. 
Un cop s’hagi enllestit la feina prèvia tècnica amb l’Institut Municipal d’Urbanisme i la resta 
d’àrees de l’Ajuntament, convidaran tots els grups municipals i a tothom que hi vulgui 
participar perquè sigui una mesura de tothom, ja que cal evitar fer política partidista en un 
barri especialment castigat. Insisteix que s’asseuran amb tothom i es treballarà 
conjuntament, i especialment en la rehabilitació de les finques que ho necessitin. Però 
demana, sobretot, que deixin que es faci la feina amb rigorositat, seriositat i professionalitat 
per encarar la rehabilitació del Besòs des de tots els punts de vista. 

Comunica a la portaveu del GMDERC-AM, la consellera Arrando, que li contestarà per escrit 
tot el que no pugui respondre-li ara. 

Sobre les obres del Port Olímpic, indica que la consellera mateixa va assistir a la comissió 
de seguiment. De totes maneres, com que és evident i notori que els veïns i veïnes estan 
preocupats per com els afectaran totes les obres i la construcció dels dics que després s’han 
de traslladar, informa que l’àrea encarregada de les obres s’ha ofert a anar a un consell de 
barri per explicar-ho. 

Justament sobre els consells de barri, afirma que se’n faran tants com es vulguin: el 
Govern en pot proposar però també es poden sol·licitar a la mesa. 

Sobre la confluència de grans esdeveniments esportius, indica que, per molt que ell com a 
regidor d’Esports pugui fer propostes, els criteris de mobilitat els marca la taula corresponent 
i en concret és la Guàrdia Urbana qui diu si és viable o no. 

La presidenta indica al regidor del districte que se li ha acabat el temps i obre un segon torn 
de paraules. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, diu que els homes també 
poden defensar el feminisme i que no es tracta de cedir cap lloc en la lectura del manifest 
del Dia de les Dones perquè ell és el regidor del districte. Remarca que només ha demanat 
que es respectés la figura de la presidenta, que per primera vegada a la història del districte 
és una dona. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, agraeix al regidor la 
mesura de govern que ha anunciat sobre el Besòs. Mostra la disposició del seu grup a 
asseure’s a la taula per parlar del barri. 

Pel que fa a les afectacions de les obres del Port Olímpic, esperen que efectivament se 
n’informi, perquè ella mateixa va ser a la Comissió del Port Olímpic i assegura que allà no 
se’n van donar explicacions. 

Respecte als consells de barri i la resposta del regidor de «tants com es vulguin», confia, 
doncs, que se’n farà més d’un. 

En la coincidència de grans esdeveniments, entén que com que el regidor també és 
regidor d’Esports s’hagi referit als esportius, però que ella es referia a si era necessari que 
Llum BCN estigués programat el mateix cap de setmana que la Mitja Marató, ja que Llum 
Barcelona és un festival que segurament es pot moure i val la pena no col·lapsar el barri. 

Pel que fa a l’informe presentat, es feliciten que el projecte de la Torre de les Aigües (Casa 
de les Vàlvules) estigui acabat, ja que és un acord que va fer el seu grup amb el Govern el 
mandat anterior. 



 
 
 

D’altra banda, es mostra satisfeta per la negociació dels pressupostos de Casa Gran 
perquè avui han vist que el districte publicava que el projecte executiu del pont de Santander 
estarà enllestit a finals de l’any 2020. Explica que el projecte va néixer d’una iniciativa veïnal, 
però que si no es doten de pressupostos no es tiren endavant, i amb la voluntat d’aquest 
grup i del Govern s’ha pogut arribar a un acord. 

El Consell se n’assabenta. 

Informes del Govern 

Informe de tancament del pressupost del districte, exercici 2019. 

La presidenta dona la paraula al senyor Jordi Martín. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, en nom del Govern, recorda que el 
pressupost de l’any 2019 venia prorrogat del 2018 per la manca d’acords del mandat 
anterior. 

Informa que el pressupost del districte ha tingut un nivell d’execució del 98 % i per aquest 
motiu dona les gràcies a tot l’equip tècnic. Manifesta que el pressupost ha superat els 
40 milions d’euros i, per tant, ha continuat la tendència creixent dels últims cinc o sis anys. 

Exposa que la part que no s’ha executat té a veure amb la reducció del consum energètic 
als equipaments públics, segurament per la iniciativa que va néixer en el mandat anterior de 
la Marató per a l’Emergència Climàtica, en què es va aconseguir reduir un 20 % d’energia en 
la majoria d’edificis, també de gas i d’altres serveis. 

Informa que s’ha recaptat una mica més del que s’havia previst. A banda de les taxes de 
guals, d’ocupació de la via pública i de vetlladors, destaca que hi ha hagut un fort increment 
en les infraccions, que encara es gestionen perquè és un procés complex que ve de les 
inspeccions d’habitatges d’ús turístic que es van iniciar en acord amb Esquerra Republicana 
també en el mandat anterior i que representen uns 4 milions d’euros. També informa que 
diversos ingressos venen de les activitats que fan centres cívics: auditoris, casals i altres 
equipaments. 

En la part de la despesa, explica que la majoria són molt captives per al districte, i tenen a 
veure sobretot amb les transferències que es fan a serveis socials per ajudar les famílies del 
districte: gairebé 14 milions d’euros; després, el contracte de neteja, que és el més important 
de la ciutat, uns 12 milions d’euros, i també de manteniment divers ‒d’edificis, d’il·luminació‒
, que també supera els 10 milions d’euros. Per tant, explica que bàsicament per fer 
inversions pròpies del districte hi ha 1 milió d’euros, que al final acaba executant en bona 
part la brigada. 

Destaca la partida de 4 milions d’euros del departament de Serveis a les Persones i 
Territori, que és el que impacta en actuacions en els nostres territoris i que també té a veure 
amb la gestió de tota la part comunitària dels casals i centres cívics, entre d’altres. Subratlla 
que la partida de les subvencions anuals també ha seguit la tendència creixent i ja arriba als 
700.000 euros. 

El que li sembla més important d’aquest tancament de pressupost és que obre un nou 
pressupost per a l’any 2020, que, amb l’aprovació de 33 regidors de 41 a Casa Gran per 
primer cop a la història ‒grups de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels 
Socialistes i Junts per Catalunya‒, obre una nova etapa de desbloqueig polític que espera i 
desitja que també arribi a la resta d’administracions ‒a l’Estat, a la Generalitat de Catalunya. 



 
 
 

Manifesta que a Barcelona permetrà que aquest any 2020 gairebé se superin els 
3.000 milions d’euros de pressupost de la ciutat per primer cop, i es preveu que al districte 
serà d’uns 42 milions d'euros, amb una pujada aproximada del 5 %, cosa que es tradueix en 
més recursos per poder afrontar tots els reptes que es decideixi tirar endavant. 

La presidenta obre el torn als grups de l’oposició. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, declina intervenir. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. No creu 
que aquest sigui ni el lloc ni el moment d’analitzar detalladament el document de tancament 
de pressupostos del 2019 perquè seria massa extens, però si es tracta de presumir de com 
han treballat i de buscar l’aplaudiment, expressa que no ho tenen fàcil, perquè considera 
que no n’hi ha prou amb treballar molt, sinó que cal treballar en la direcció adequada i de 
forma correcta, i al seu grup no els ho sembla. De fet, hi afegeix que ni al seu grup ni a 
ningú, ja que aquest informe d’execució de pressupostos es refereix a uns pressupostos que 
no van ser aprovats, com tampoc els del 2018, el 2017, ni el 2016. Remarca que ningú creia 
en els seus pressupostos, i el Govern, en comptes de buscar el consens, el que va fer va ser 
aconseguir implantar-los amb el subterfugi de la moció de confiança. 

Per tant, la conclusió del seu grup sobre el tancament del pressupost del 2019 és que no 
han servit per millorar la vida dels ciutadans. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, manifesta que, com 
que aquesta liquidació de pressupost és del funcionament intern del districte, volen aprofitar 
la participació del seu grup en aquest punt per agrair la feina de tot el personal treballador 
del districte, tant el propi com els treballadors d’empreses que serveixen al districte, sobretot 
en àmbits tan sensibles com els serveis socials, que afirma que sempre estan desbordats. 

Ja que el conseller Martín ha parlat del pressupost que s’ha aprovat del 2020, que també 
s’ha aprovat amb el suport del Grup de Junts per Catalunya, celebra l’oportunitat de 
negociar un pressupost millor per a Barcelona i la seva ciutadania, que aposta per la lluita 
contra el canvi climàtic i per invertir més a intentar fer un habitatge més assequible. En 
aquest sentit, des del seu espai polític sempre intentaran mesures que siguin negociades, 
obertes en aquest àmbit, i per tant sempre tindran la mà estesa per continuar en aquesta 
línia. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, agraeix la presentació de l’informe i valora 
la feina del personal tècnic del districte per la seva tasca com a servidors públics, i 
especialment al del Departament de Recursos Interns per facilitar-nos les dades i fer que els 
comptes siguin més entenedors. 

Destaca que el percentatge d’execució de despeses del pressupost és molt elevat, com és 
el cas del capítol 2, de bens i serveis, amb un 97,36 %; el capítol 4, de subvencions i 
transferències corrents, 99,92 %, i el capítol 6, d’inversions, amb un 91,72 %. Detalla que, 
pel que fa a aquest 91,72 % del capítol d’inversions al districte, es podria dir que s’apropa 
als màxims: les inversions previstes en pressupostos durant l’any s’han executat gairebé 
totes. 

Però també manifesta que no tot és una bassa d’oli, ja que en les inversions que depenen 
del pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona i en aquelles inversions que van 
dirigides al Districte de Sant Martí es poden trobar incompliments que quan arribi el moment 
el seu grup demanarà tractar a la Comissió d’Economia de Casa Gran. 



 
 
 

Aprofita per comentar que hi ha coses que no entenen, com els criteris de gestió i 
atorgament de subvencions a les diferents entitats i equipaments del districte, però apunta 
que ho tractaran més endavant perquè porten una pregunta en aquest plenari sobre el tema. 

Conclou la intervenció reiterant l’agraïment al personal tècnic que ha fet possible aquest alt 
nivell d’execució. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, comenta al conseller Alcalde que és 
possible que ningú cregués en el seu pressupost, i que de fet es valora així perquè no hi va 
haver cap suport. Afirma que, mentre des de la dreta ningú creia que el Govern seria capaç 
de tirar endavant l’Ajuntament en matèria econòmica, al cap de quatre anys s’ha aconseguit 
reduir el deute, incrementar les inversions, incrementar despeses i ser la ciutat amb més 
inversió social de tot l’Estat, i tot plegat sense cap mena d’acord amb cap grup polític i, per 
tant, amb només onze regidors. Es pregunta què es podrà fer si aquest mandat hi ha acord 
per millorar els pressupostos. 

Agraeix el posicionament dels grups municipals d’Esquerra Republicana i Junts per 
Catalunya, i considera que han de confiar que d’ara endavant, amb aquesta nova conjuntura 
d’acords entre diversos grups, es podran millorar totes les partides, millorar els ingressos, fer 
una millor fiscalitat verda que faci que paguin els que tenen més i els que contaminen més, i 
que tots aquells que facin un ús més intensiu de l’espai públic aportin més, igual que els 
turistes que visiten Barcelona, per fer encara millor la ciutat. 

Afirma que té clar que serà molt difícil trobar punts d’entesa amb la gent de la dreta perquè 
considera que no tenen cap mena de voluntat que això passi, i especifica que es refereix a 
Ciutadans. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. Diu que 
ell no sap què deuen pensar les dretes, ell sap el que pensa el seu grup. Reitera que ni les 
dretes, ni el seu grup ni cap partit va donar suport als pressupostos perquè ningú hi creia, 
però especifica que no ho deia en el sentit que fossin capaços de tirar-los endavant, que ho 
han fet, sinó perquè del que es tracta és de gastar bé els diners, fer una bona gestió i 
millorar la vida dels ciutadans, que per això els ciutadans paguen als polítics i sobretot al 
Govern. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, intervé per remarcar que l’acord de 
pressupost és un fet puntual. 

El Consell se n’assabenta. 

Mesura de govern sobre emergència climàtica. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, en primer lloc comenta a la senyora 
Arenillas, sobre les actuacions dels Mossos al Bloc Llavors, que les lleis les acostumen a fer 
els parlaments i no els jutges. 

Entrant ja en la Mesura sobre emergència climàtica, comença dient que som vulnerables i 
ecodependents. Adverteix que el repte és majúscul i que, si bé ja no es pot revertir la 
situació, encara hi ha temps de mitigar-la, però calen mesures urgents i cal ser ambiciosos 
en totes les accions. 

Exposa que cal tenir cura de les persones més afectades per la situació de l’emergència 
climàtica, especialment els nens ‒amb les actuacions per protegir els entorns escolars i amb 



 
 
 

els refugis climàtics en equipaments i escoles‒, els avis i àvies i les dones, que són les 
prestadores de cures i les que lideren diverses lluites en defensa de la terra, i que moltes 
són assassinades per aquesta defensa com és el cas de la Berta Cáceres. 

Insta a no demanar més esforços als més vulnerables i a incrementar projectes i serveis a 
Sant Martí, en especial als barris de l’Eix Besòs, com per exemple la futura aula ambiental 
de referència al districte, que s’ubicarà al Piramidón, per conscienciar la ciutadania de petits 
canvis i servir de punt on aprendre a ser resilients. En canvi, cal demanar els esforços als 
més privilegiats: tota la vitalitat econòmica i el potencial del 22@ i dels polígons de l’Eix 
Besòs haurien d’orientar les prioritats cap a projectes socialment responsables i 
mediambientalment sostenibles. 

Subratlla que cal anar cap a un nou model urbà amb més verd ‒on ara hi ha cotxes, més 
superilles‒, especialment en entorns escolars, i naturalitzar la ciutat, amb més cobertes 
verdes i reserves de natura; que calen canvis en el model de mobilitat i infraestructures, 
canvis en el model energètic i el model econòmic, de consum i de residus, canvis en el 
model d’alimentació, cultural, educatiu i participatiu, i tenir de cura de la salut, el benestar i la 
qualitat ambiental, així com tenir cura de l’aigua. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, exposa que, com ja van dir al 
regidor, la música els agrada i ara només cal veure què diu i com s’aplica la lletra, ja que el 
paper ho aguanta tot. 

Lamenta que durant molts anys s’hagi fet creure als veïns i veïnes de Barcelona que 
tenien una certa part de responsabilitat en els diferents canvis climàtics, en tot allò que té a 
veure amb el medi ambient, quan afirma que els veritables responsables són els grans 
contaminadors i, per lentitud o covardia, els petits governs i institucions que no són capaços 
de comprometre’s amb la gestió correcta de l’emergència climàtica. 

Relata que fins ara el concepte generalitzat era que estàvem saquejant el patrimoni natural 
dels nostres fills, però feia la sensació que hi havia marge de maniobra per arreglar les 
coses. Sentencia que amb tanta lentitud el sistema ens va guanyar i ara toca córrer: ara ja 
es tracta dels fills dels nostres fills, de les generacions futures en plural, del futur de la nostra 
societat per garantir a les generacions futures la llibertat, la seva llibertat, per sostenir les 
seves vides al nostre planeta. 

Assegura que si es volen resultats òptims caldria canviar el sistema, caldria ser valent, i 
fins i tot una mica esbojarrats, per agafar les regnes del nostre futur malgrat l’encotillament 
del sistema. Reclama reduir els tempos dels processos administratius en tot el que potenciï 
solucions a favor de l’emergència climàtica, afavorir les idees: impulsar i ajudar els projectes 
que tenen futur en la lluita contra el canvi climàtic. 

També demana anar tots a l’una i plantar cara als grans lobbys i les grans empreses poc 
alineades amb el medi ambient. Convida, doncs, tots els partits polítics, de dretes i 
d’esquerres, a deixar-se de tacticismes i estratègies partidistes per anar tots junts en 
aquesta lluita. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. En 
primer lloc manifesta que el seu grup està totalment a favor de la lluita contra el canvi 
climàtic i que van votar a favor d’aquesta mesura de govern quan es va presentar a Casa 
Gran. Però dit això, vol matisar unes quantes coses. 

La primera és que el canvi climàtic no s’acaba de descobrir ara: ja fa molts anys que es 
constaten les conseqüències que l’efecte hivernacle provoca a tot el món i s’adverteix de les 
conseqüències devastadores que ens pot portar si no s’hi fa res. Per això mateix li estranya 



 
 
 

la falta de preocupació real del Govern de Barcelona durant els últims anys de mandat, ja 
que no ha presentat, ni consensuat ni impulsat cap pla important realment efectiu en la lluita 
contra el canvi climàtic. Diu que ara de cop declaren l’estat d’emergència climàtica, que 
queda molt bé, però que el que han de fer els governs és governar, i governar consensuant, 
al marge de les ideologies, perquè això afecta a tothom i també el futur de les properes 
generacions. 

Precisament perquè considera que el repte és global i no té fronteres ni entén d’ideologies, 
reclama arribar a consensos amb el rigor científic necessari, alhora que es queixa que 
s’aprofiti una causa de conseqüències tan greus per barrejar-la amb altres qüestions que no 
hi tenen res a veure. 

Lamenta que el Govern plantegi per al districte una sèrie d’accions aïllades, algunes 
d’efectives i d’altres d’efectistes, però no hi veuen cap pla realment seriós, ben elaborat, 
amb mesures valentes i importants, ben sustentades i que els faci confiar que amb això es 
contribuirà realment a revertir el canvi climàtic. Acusa el Govern de continuar aplicant 
mesures amb la intenció de reduir el trànsit de vehicles privats, que considera bones i està 
convençut que d’aquí a pocs anys a les ciutats l’ús de vehicle privats serà anecdòtic, però 
sense haver creat prèviament una xarxa de transport públic molt més eficient, i que només 
cal fer una volta pels consells de barri de qualsevol districte de Barcelona per comprovar que 
les queixes per la mala connexió i les freqüències de pas són generalitzades. Pregunta al 
Govern, ara que ha apujat els preus del transport públic, si saben que la tendència al món és 
fer-lo gratuït. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, exposa que el document 
presentat no és un veritable canvi de model de ciutat ni de districte, sinó una suma de 
propostes, moltes de les quals ja es fan i només se n’ha canviat el nom. Pensen que 
aquesta mesura de govern és positiva, però creuen que és insuficient per fer front als grans 
reptes climàtics de la ciutat. 

Consideren que la mesura parteix d’un model basat en el decreixement, i des del seu grup 
aposten, en canvi, en un de basat en el creixement intel·ligent, que implica aprofitar la lluita 
contra el canvi climàtic com una oportunitat per innovar i crear nous llocs de treball. 

Manifesta que el Grup Municipal de Junts per Catalunya hi serà, en tots els acords i totes 
les polítiques que serveixin per afrontar la crisi climàtica i canviar el model de ciutat, però hi 
serà de manera exigent i rigorosa, només amb propostes concretes, temporitzades i 
pressupostades, i amb evolució i retiment de comptes sobre si s’assoleixen o no els 
objectius. 

Recorda que la primera proposta del seu grup un cop es va haver constituït l’Ajuntament i 
es va haver configurat el Govern municipal va ser demanar que s’aprovés la declaració 
d’emergència climàtica. Assenyala que en la mesura de govern presentada hi falten 
concrecions temporals, avaluables i pressupostades. 

Es queixa que a Sant Martí parlin d’impulsar l’observatori ciutadà de la central Tersa quan 
fa gairebé dos anys que els veïns ho demanen i va ser aprovat en el plenari del maig del 
2019 de ciutat, redemanat a Sant Martí al plenari de l’octubre del 2019 i tornat a demanar a 
les comissions de medi ambient de fa deu dies. Posa com a exemple de mesura de govern 
poc treballada i insuficient la superilla del Poblenou, perquè afirma que només aporta 
beneficis a uns quants veïns i desplaça la contaminació a molts d’altres. 

Assevera que l’emergència climàtica només es pot afrontar des del compromís de tots, 
treballant plegats amb d’altres administracions però també amb tots els agents econòmics i 



 
 
 

socials, amb tota la ciutadania. Lamenta, per exemple, que el Govern proposi regular els 
establiments de menjar ultraprocessat a prop de les escoles, quan el que cal és educació. 

La presidenta indica que s’ha acabat el temps d’intervenció. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, diu que el seu partit està 
compromès amb el medi ambient, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, i és per 
això que en aquest context d’emergència climàtica agraeixen al Govern la presentació 
d’aquestes mesures. 

Comparteixen la diagnosi d’emergència i celebren que finalment aquest document hagi vist 
la llum, però consideren que hi ha diversos elements criticables, i des d’ERC creuen que 
moltes de les propostes, i sobretot les de Sant Martí, pequen d’inconcreció o d’insuficiència, 
de ser reaprofitades, d’estar ja vigents o de ser reciclades i de dubtosa viabilitat, a banda de 
lamentar que, un cop enllestit el document, no es rellegís gaire. 

Consideren que caldria parlar de les mesures que tenen més impacte en les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle a la ciutat, com els del port i la mobilitat. Critiquen que en el 
document hi ha massa vegades les paraules «instar», «estudiar», «preveure» o «proposar», 
i hi troben poca acció decidida a incloure el que és actualment una emergència com es 
defineix en el document i que, com ja ha dit la consellera de Junts per Catalunya, la 
ciutadania ja va aprovar. 

Creuen que cal incorporar aquesta perspectiva de l’emergència climàtica en totes les 
actuacions que s’impulsen des del districte i de la ciutat: urbanisme, mobilitat, energia i 
reciclatge. En aquest sentit, estan convençuts que podran treballar-hi conjuntament per 
definir les millors polítiques i que es puguin dur a terme. 

Finalment, pregunten quina serà la via per fer un seguiment del document i que les 
mesures no quedin en paper mullat. 

La presidenta informa el Govern que li queden tres minuts. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, comença dient que és cert que el 
paper ho aguanta tot, però que l’emergència climàtica i el canvi climàtic és un tema de 
corresponsabilitat de tothom, i que també és responsabilitat de la ciutadania perquè amb el 
seu consum i les seves maneres de fer també s’aporta a certes empreses: si no es compra 
plàstic d’un sol ús aquestes empreses no el fabricaran. 

S’adreça al conseller Alcalde per recriminar-li que no s’hagi llegit els documents de 
l’Ajuntament del mandat anterior i li recomana que consulti el Pla Clima. 

Remarca que no es pot ser irresponsable amb les polítiques liberals i la defensa de 
l’economia per davant de la vida, perquè sense la vida no hi haurà economia i les polítiques 
liberals no aporten absolutament re a la vida. Afirma que no es podrà respirar i que es patirà 
la falta d’aliments tant si s’és de dretes com d’esquerres, i que amb l’actual situació 
d’emergència climàtica els de dretes potser podran estar més resguardats a casa però poc 
més. 

Sobre el futur hipotecat, manifesta que cal anar cap al decreixement, i que això del 
creixement intel·ligent i responsable no deixa de ser una fal·làcia de les economies liberals i 
de certes tendències polítiques que el que fan és posar els interessos dels lobbys i les 
empreses per davant de la vida de les persones. Per tant, considera que és inacceptable i 
d’un cinisme absolut dir que es vol un creixement intel·ligent, i més si cal tenir en compte la 



 
 
 

intel·ligència que hi ha hagut fins ara. D’altra banda, està absolutament d’acord en temes 
d’educació: l’educació és primordial i és una de les coses que s’inclouen en la mesura. 

Pel que fa a Esquerra Republicana, estan força d’acord en totes les línies. Creu que tots 
els partits han de remar junts. Proposaran les taules de seguiment de la mesura perquè 
considera que és un tema importantíssim. 

Conclou la intervenció dient que l’emergència climàtica no és un simulacre i que no parla 
de nets sinó dels fills, que no podran arribar a respirar si es continua igual i la temperatura 
arriba a augmentar un grau i mig. Aposta per deixar de banda les disputes polítiques i per no 
afavorir lobbys perquè ni els lobbys es podran guanyar la vida si ens quedem sense planeta. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, s’adreça a la senyora Campos 
per dir-li que agrairia que mesurés les paraules perquè considera que insultar està fora 
d’aquesta sala i no creu que sigui una manera elegant de parlar. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, li respon que ella no ha insultat 
absolutament a ningú. 

La presidenta manifesta que el tema d’aquestes rèpliques ja ha quedat clar i demana de 
continuar el Plenari. 

El Consell se n’assabenta. 

C. PART DECISÒRIA/EXECUTIVA 

Abans d’entrar en la part decisòria, la presidenta saluda la senyora Trini Capdevila, regidora 
adscrita del districte en la legislatura anterior. 

a) Propostes d’acord 

1. INFORMAR sobre el Pla de millora urbana per la determinació dels paràmetres 
edificatoris del front consolidat del carrer Pere IV, 34-48, i carrer Pujades, 39-49, 
promogut per les Servidores de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, recorda que només es tracta de 
posicionar-s’hi i anuncia que el Govern ‒PSC i Barcelona en Comú‒ hi vota a favor. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, hi anuncia el vot a favor. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, hi anuncia el vot a favor. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, anuncia que s’hi 
abstindran. 

S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups i l’abstenció del GMDERC-
AM. 



 
 
 
2. INFORMAR sobre la modificació puntual de la parcel·la del carrer Perú, 106-108, de la 

Modificació del Pla de millora urbana de la UA1 del PERI del Parc central. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, hi anuncia el vot a favor del 
Govern ‒PSC i Barcelona en Comú. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, hi anuncia el vot a favor. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, hi anuncia el vot a favor. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, anuncia que s’hi 
abstindran. 

S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups i l’abstenció del GMDERC-
AM. 

3. INFORMAR sobre la modificació del Pla de millora urbana de la parcel·la situada al 
carrer Perú, 62-66, Castella, 50-56, edifici Tules y Encajes, del districte d’activitats 
22@bcn. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, anuncia el vot a favor del 
Govern ‒PSC i Barcelona en Comú. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, hi anuncia el vot a favor. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, hi anuncia el vot a favor. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC-AM, anuncia que s’hi abstindran. 

S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups i l’abstenció del GMDERC-
AM. 

4. INFORMAR la proposta a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció dels candidats del Districte de Sant Martí per a la 
concessió de la Medalla d’Honor de Barcelona per a l’edició 2020. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, com a portaveu del Govern, informa 
que el Districte de Sant Martí ha resolt un any més la concessió de les medalles d’honor de 
Barcelona. Explica que aquesta medalla és una distinció a aquelles persones físiques o 
jurídiques, nacionals o estrangeres, que hagin destacat en la defensa de la ciutat, així com 
en la defensa de les virtuts i valors cívics. 

En l’edició del 2020 es retrà homenatge a la Coordinadora d’Entitats Vern de la Verneda - 
Sant Martí i al senyor Salvador Mañosas, dels quals destaca el compromís amb els valors 
de la solidaritat, la convivència, el diàleg i la cultura de la pau. 

A continuació, llegeix la biografia de la Coordinadora d’Entitats Vern que els han fet arribar: 
«L’entitat, coneguda per tothom simplement com a Vern, es va constituir oficialment l’any 

1987, però els seus orígens cal buscar-los molt abans, a cavall dels anys setanta i vuitanta. És 
en aquesta època primerenca de la democràcia, temps de reivindicacions socials i de múltiples 



 
 
 

moviments associatius incipients, que diverses entitats i col·lectius comencen a treballar en 
xarxa, a sumar esforços, a compartir il·lusions i a imaginar somnis per al barri. És aleshores 
que s’estableixen els fonaments del que posteriorment esdevindrà la Coordinadora Vern. 

»Actualment formen part de la coordinadora més de setanta associacions, equipaments i 
col·lectius dels barris de la Verneda i la Pau i de Sant Martí de Provençals. Compta també amb 
una àmplia xarxa d’agents col·laboradors que fan del projecte un exemple de treball col·lectiu i 
comunitari. Aquesta xarxa, a més de ser molt àmplia en el seu nombre, també ho és en la seva 
diversitat: hi ha entitats culturals, esportives, educatives, socials, comercials… Una diversitat 
que també es fa palesa en les persones que hi ha rere cada projecte, de totes les edats, 
cultures i condicions socials. 

»Els més de trenta anys d’història de l’entitat no han estat fàcils. Ha calgut molta dedicació, 
molta feina i esforços per part d’un gran nombre de persones, i també ha calgut reinventar 
l’entitat cada any, interpretant cada moment en el canviant ecosistema del món associatiu. 

»Vern és coneguda, sobretot, per les activitats socioculturals que organitza, entre les quals hi 
ha la Festa Major, la cavalcada de Reis (que és coorganitzada amb la també coordinadora 
d’entitats Eix Prim), la Festa de la Primavera (PrimaVern) o la revetlla de Sant Joan, per 
esmentar-ne només algunes. Però el nostre projecte de coordinació va molt més enllà de 
l’organització d’actes i festes populars i vol ser un ampli projecte d’acció comunitària. 

»Vern també és la creació de vincles. Sobretot, de vincles associatius, però també de vincles 
entre les persones. És un espai de creació de convivència i de cohesió social. Vern neix i es 
nodreix del voluntariat, una excel·lent eina per aprendre a compartir, a sumar, a pensar en el 
conjunt i no en els individualismes. En definitiva, una eina per treballar amb i des de la 
generositat. Vern és i vol ser útil; útil a les entitats ajudant-les a dur a terme els seus projectes, 
però també útil al barri contribuint a millorar-lo i a viure’l amb passió. 

»Res d’això no tindria sentit si totes les persones que formem part d’aquesta gran àgora que 
és Vern no estiguéssim convençudes que amb aquest projecte contribuïm a fer el món una 
mica millor. Un repte que actualment creiem tan enfortit com necessitat de l’empenta constant. 
Sense defallir.» 

Tot seguit, llegeix la biografia que els ha fet arribar el senyor Salvador Mañosas Durán: 
«Nacido en Barcelona, en la calle Pedro IV número 497, el 15 de abril de 1951, el nombre se 

me puso en honor a mi padrino y abuelo materno. Cursé los estudios primarios en la escuela 
Doña Jesusa como la mayoría de los de la época, y pasé a bachiller en el Instituto Juan de 
Austria. Posteriormente cursé estudios contables. 

»Mi implicación vecinal empezó con las múltiples reivindicaciones que tuvieron lugar en Sant 
Martí, y especialmente en el barrio de la Palmera, hace algunas décadas. Mis inicios como 
responsable de la actual asociación de vecinos de la Palmera se dan en el año 2003. Fui 
secretario en la creación de la actual Asociación de Vecinos La Palmera Centro, y pasé a 
ostentar la presidencia en el año 2007. Dentro del movimiento vecinal, la implicación ha sido 
diversa: 

o miembro fundador de la Coordinadora d’Entitats Eix Prim, en el año 2003, con una trayectoria como 
secretario, tesorero y presidente; 

o promotor y coordinador desde sus inicios en la Coordinadora Eix Prim de la cabalgata de Reyes y de 
los actos celebrados el día 8 de Marzo, reivindicando a la mujer tanto en el ámbito laboral como en 
el doméstico; 

o vocal de la Federación de Asociación de Vecinos i Vecinas de Barcelona del 2014 al 2020; 
o miembro fundador en 2016 de la Plataforma Nord-est de Sant Martí, en la cual están integradas 12 

entidades vecinales; 
o fundador de l’Escola de Sardanes La Palmera (2013), que obtuvo la Medalla de Cultura Sant Martí 

en el 2015, haciendo de la plaza de la Palmera de Sant Martí un referente de los actos sardanistas 
del distrito; 

o uno de los cinco promotores de la primera iniciativa ciudadana presentada en 2019 en el Districte de 
Sant Martí reivindicando el puente de la calle Santander; 



 
 
 

o miembro fundador en 2018 del Racó de Paraguai, que crea espacios gratuitos para entidades sin 
ánimo de lucro; 

o impulsor, juntamente con Dña. Francesca Rodríguez, de la Vocalia de Gossos de la Palmera con el 
fin de promocionar y concienciar el civismo y la convivencia entre personas con y sin perro; 

o vicepresidente del Consell de Barri de la Verneda i la Pau, en el cual también están integrados los 
barrios de la Palmera y de Via Trajana; 

o promotor de la cultura popular tradicional que año tras año se vienen celebrando en la plaza de la 
Palmera de Sant Martí, como son los actos de Sant Jordi, Carnaval, tió de Nadal, Castañada, paje 
real, concentración de collas sardanistas veteranas, etc; 

o miembro promotor de conciertos solidarios desde 2018, colaborando en la recogida de alimentos 
para la iglesia de Sant Ambròs del barrio de la Pau. 

» Como podéis ver, hoy en día sigo estando implicado en el movimiento vecinal y con esta 
inyección de moral se renuevan mis ganas de continuar con más fuerza, agradeciendo a todas 
las personas que lo han hecho posible y que sepan que tienen para rato.» 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, hi anuncia el vot a favor. 
També dona les gràcies a les entitats, que són el motor del barri, el motor dels veïns 

però sobretot el motor dels polítics. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, hi anuncia el vot a favor. 
També expressa l’agraïment tant a la coordinadora Vern com al senyor Mañosas per la 

feina feta, els felicita i els dona l’enhorabona per la gran capacitat i les iniciatives que tiren 
endavant. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, hi anuncia el vot a favor. 
Aprofita l’ocasió per felicitar l’entitat i la persona que reben la Medalla d’Honor de 

Barcelona, i els agraeix tot el que fan per als barris. 

La presidenta dona l’enhorabona als premiats i els felicita per aquest reconeixement del 
districte a la seva entrega i a la seva feina. Els assistents aplaudeixen llargament. 

La presidenta ofereix la paraula als premiats. 

El senyor Antoni Santos excusa l’absència del senyor Salvador Mañosas per motius de 
salut. Trasllada el que el senyor Mañosas diria, que és el que no es desprèn del currículum: 
ell representa una entitat, i sense l’entitat tot això que s’ha dit estaria molt bé però serviria de 
poc, perquè un sol ni munta calçotades, ni cavalcades ni festes majors. 

Subratlla que el senyor Salvador Mañosas, a més de ser un president admirat, és un gran 
amic, i com a tal agraeix que s’hagi pensat en ell a l’hora de fer aquest reconeixement. 

Els assistens aplaudeixen. 

El senyor Roger Torrell, en nom de la coordinadora Vern, agraeix al Districte de Sant Martí 
el reconeixement i diu que el món associatiu sempre rep bé els reconeixements, tot i que 
tenen reivindicacions. 

Remarca que un reconeixement a una coordinadora que té més de trenta anys d’història i 
que aglutina ara mateix setanta entitats però més de cent col·laboracions no és un 
reconeixement als que ara en formen part, sinó a milers de persones que han passat per 
aquest projecte, l’han anat fent gran, enriquint i han fet que no perdi la utilitat, que és el que 
fa que tingui sentit. Com a persones col·laboradores, veïns i veïnes del barri pensen que fent 
això milloren el barri i també milloren ells mateixos, i sobretot milloren la vida de la gent. 



 
 
 

Torna a agrair el reconeixement i apunta que els dona forces per continuar treballant igual 
o millor. 

Els assistents aplaudeixen. 

S’informa favorablement per unanimitat. 

b) Proposicions 

No hi ha cap proposició. 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions/declaracions de grup 

Presentada pel GMDERC-AM 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
Instar el regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures suficients i 
necessàries per tal que el projecte Radars, que té com a objectiu reduir el risc 
d’exclusió social i aïllament de les persones grans, un risc especialment 
accentuat en el cas de les dones, s’implanti de forma progressiva, en un 
termini no superior a un any, als barris del nostre districte on no hi és i, de 
forma urgent, als barris del Besòs - el Maresme i de la Verneda - la Pau. 

S’ha presentat l’esmena transaccional següent al text: 

Instar el regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures suficients i 
necessàries per tal que el projecte Radars, que té com a objectiu reduir el risc 
d’exclusió social i aïllament de les persones grans, un risc especialment 
accentuat en el cas de les dones, s’implanti de forma progressiva als barris del 
nostre districte on no hi és i, de forma urgent, als barris del Besòs - el Maresme i 
de la Verneda - la Pau. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, explica que el projecte 
Radars no està desplegat a tots els barris de Sant Martí i el seu grup considera que caldria 
estendre’l. Informa que, segons les dades del 2018, la població més gran de 64 anys creix 
progressivament i que s’ha assolit la xifra més elevada des del 2001; a més, el nombre de 
persones de més de 64 anys que viuen soles arriba a un màxim històric. També destaca que 
el 16 % dels homes i el 30 % de les dones més grans de 64 anys afirmen que els últims 
dotze mesos han sentit que els falta companyia moltes o algunes vegades. Manifesta que 
aquestes dades reafirmen la necessitat de treballar per pal·liar els efectes de la solitud no 
volguda, un problema creixent a la ciutat. 

A banda d’implantar el projecte Radars a tots els barris, demanen que es desplegui 
urgentment als barris de la Verneda i la Pau i del Besòs i el Maresme, on les dades indiquen 
que hi ha 4.009 persones més grans de 75 anys, de les quals un 27,3 % viuen soles i un 
36 % són dones: al Besòs i el Maresme hi ha 2.407 persones més grans de 75 anys, de les 
quals un 27 % viuen soles i un 41,9 % són dones. Pel que fa a majors de 85 anys, a la 



 
 
 

Verneda i la Pau 440 persones viuen soles, i al Besòs i el Maresme 348; en total, gairebé 
800 persones de més de 85 anys viuen soles a dos barris de Sant Martí. 

Consideren que són dades prou rellevants per fer un esforç i desplegar ràpidament el 
programa Radars. 

Agraeixen al Govern l’esmena que els ha fet, que el seu grup ha acceptat entenent la 
voluntat del Govern de tirar endavant la proposició. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 
Afirma que, si no s’hi busquen solucions, indiscutiblement la solitud serà una de les 

grans pandèmies socials que hi haurà a Barcelona, a Catalunya i al món. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, hi anuncia el vot a favor. 
Exposa que a Barcelona un 40 % de les persones de més 85 anys viuen soles i sovint 

es tracta d’una situació no desitjada. Tal com ha explicat la consellera Arrando, hi ha 
barris del Districte de Sant Martí que s’envelleixen més, i considera molt important que 
aquestes persones no se sentin soles. Demana adquirir el compromís de posar tots els 
mecanismes a l’abast per implantar el projecte Radars en tots els barris del districte, 
començant pels que tenen la població més envellida. 

Hi votaran a favor perquè la gent gran es mereix tota l’atenció, la implicació i l’afecte. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, hi anuncia el vot a favor. 
Reclama que totes les persones amb problemes per poder sortir de casa, ja sigui per 

edat com amb necessitats per diversitat funcional o qualsevol altre problema, puguin tenir 
companyia, suport i afecte per part d’altres persones, i que hi hagi una estimació o una 
cura, si més no. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, manifesta en primer lloc que, 
per fer honor a la història del districte, la presidenta actual no n’és la primera dona 
presidenta, ja que la van precedir Núria Carrera i Montse Ballarín. 

En nom del Govern, i respecte a la proposició del Grup d’Esquerra Republicana, informa 
que l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant els serveis socials, va posar en marxa l’any 2008 
el projecte Radars, que és un projecte comunitari per crear una xarxa de prevenció i d’acció 
comunitària en què participen veïns i veïnes, comerciants, farmacèutics, persones 
voluntàries i professionals d’entitats i serveis vinculats als diferents barris de la ciutat. Detalla 
que aquesta xarxa treballa en comú per construir uns barris més humans i solidaris, amb 
dos objectius: detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i prevenir i pal·liar 
la solitud no volguda. Radars cerca potenciar la corresponsabilitat entre els diferents actors 
del barri, tant l’Administració pública com la societat civil, ja que tots dos formen part de la 
solució. Explica que, com tot projecte comunitari, Radars es dissenya i configura a cada barri 
en funció dels recursos i de les necessitats que s’hi identifiquen. 

Pel que fa a la demanda en concret del Districte de Sant Martí, informa que ja es du a 
terme als barris del Poblenou i del Clot i el Camp de l’Arpa, i que aquest projecte s’hi va 
poder implementar gràcies al lideratge dels Serveis Socials i la corresponsabilitat de tots els 
agents necessaris del territori, ja que el projecte Radars es construeix entre tots i, per tant, 
tots els membres que han de formar part de la taula han de col·laborar a dur a terme les 
accions que es dissenyen. 

Subratlla que, tot i que actualment no hi ha cap taula de Radars, als barris del Besòs i el 
Maresme i de la Verneda i la Pau ja es fan accions comunitàries, tant per a gent gran com 



 
 
 

per a altres sectors de població, amb la participació de Serveis Socials. Explicita, doncs, que 
si les entitats i els veïns configuren conjuntament amb els Serveis Socials un funcionament 
que doni lloc a poder implantar-hi el projecte Radars en un futur, es podria estendre a 
aquests barris. 

La presidenta torna a donar la paraula al grup proposant i obre un segon torn 
d’intervencions. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, espera que es configuri 
aquesta taula i recorda que presenten aquesta proposta perquè saben que n’hi ha demanda. 
Igualment, pensen que és bo perquè al final el que és bo per a la gent gran és bo per a 
tothom, perquè algun dia tothom serà gran i la solitud és mala companyia. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, dona la raó a la consellera 
Sílvia López respecte a les dones presidentes, però puntualitza que ha estat el districte qui li 
havia traslladat que no hi havia hagut cap presidenta dona. Demana disculpes a la senyora 
Ballarín, tot i que ratifica el que havia dit anteriorment. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, en nom del Govern, emfatitza, 
respecte a la transacció proposada, que no es pot temporalitzar una feina comunitària als 
territoris ja que és el mateix territori, amb la seva implicació, qui en marca els temps. 

Manifesta que el Govern és sensible a la millora de la vida de les persones grans i que de 
fet havien inclòs una mesura en el Pla d’actuació de districte que anava en aquesta línia 
d’ampliar el projecte Radars, que insisteix que no només depèn del districte, sinó també de 
tots els agents esmentats. Remarca que des de la regidoria d’Infància i de Persones Grans 
s’ha començat a treballar en una estratègia municipal de lluita contra la solitud, fet que 
demostra la sensibilitat del Govern per millorar la vida de les persones grans. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC-AM, agraeix el vot a favor de 
tots els grups. Es mostra convençuda que la proposició tirarà endavant per la sensibilitat que 
pregona el Govern. 

La proposició s’aprova per unanimitat. 

Presentada pel GMDJxCat 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
Instar el govern del districte a impulsar un pla de revitalització al barri del 
Besòs-Maresme basat sobre dos fonaments: 
- Augmentar els recursos econòmics i el personal destinat a col·laborar amb 

les comunitats de veïns per iniciar la rehabilitació immediata dels edificis 
que pateixen patologies estructurals. 

- Desenvolupar mesures de promoció econòmica al barri del Besòs-Maresme, 
recuperant el pla de comerç acordat amb els seus representants, cercant la 
col·laboració dels àmbits capdavanters a la zona, com el turístic, i la recerca 
d’inversions privades perquè hi instal·lin la seva activitat, començant pel 
Museu Hermitage. 



 
 
 
S’ha presentat la següent esmena transaccional al text: 

- Augmentar, durant el present mandat, els recursos econòmics i 
d’assessorament destinats a continuar amb la rehabilitació d’habitatges amb 
patologies estructurals, en el termini de temps més breu possible. 

- Desenvolupar mesures de promoció econòmica al barri del Besòs-Maresme, 
especialment aquelles encaminades a l’impuls del comerç, en el termini de 
temps més breu possible. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, anuncia que han 
presentat aquesta proposició després d’haver analitzat els èxits i els fracassos del Govern al 
Besòs i el Maresme durant el mandat anterior. Reconeixen que amb el Pla de barris s’ha fet 
feina en l’àmbit educatiu, en la millora de l’espai públic i a més a més ara hi ha un reforç 
especial dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, de manera que, en matèria de 
seguretat, la situació va millorant a poc a poc. En canvi, hi ha altres àmbits, com la promoció 
econòmica o l’habitatge, en què observen que el Govern no se n’acaba de sortir, i és per 
això que proposen un pla de revitalització del barri. 

Pel que fa a les rehabilitacions, posa de manifest la complexitat d’aconseguir un acord de 
tota la comunitat per rehabilitar els edificis, ja que hi ha habitatges en què ni tan sols se sap 
de qui és la propietat, de manera que tot i que el personal destinat hi fa molts esforços 
potser no és suficient i el Govern hi hauria de destinar més recursos. Apunta que el seu grup 
estarà amatent al pla integral que el Govern ha anunciat que presentarà. 

Pel que fa a la promoció econòmica del barri, lamenta que durant el mandat anterior es 
van acordar mesures amb les entitats que no van arribar a executar-se, com el Pla de 
comerç, a més d’altres qüestions com l’atracció d’inversions al barri. Recorda que en 
l’audiència pública el regidor va dir que les inversions privades són alienes al Govern i no 
n’és responsable; en aquest sentit, remarca que el Govern ha de ser responsable de 
generar ocupació de qualitat als barris i per tant ha de treballar per atreure inversions al 
Besòs i el Maresme igual que a la resta del districte. 

Explica que en la proposició originalment havien presentat algunes mesures com per 
exemple intentar portar el Museu Hermitage al Besòs, però que ho deixaran per a més 
endavant. Subratlla que, sobretot pel que fa a la promoció econòmica, el que demanen és 
que s’impulsi el comerç al barri, que és una de les parts més afectades després de tant de 
temps de crisi econòmica i desatenció. 

La presidenta dona la paraula als intervinents i els recorda que tenen dos minuts. 

La senyora Teresa Pardo Bello, en representació d’Aluminosis Besòs-Maresme, intervé en 
castellà. Vol fer una reflexió del que ha passat respecte a l’aluminosi i reclama depurar 
responsabilitats i que la situació s’elevi del barri a Casa Gran perquè s’escapa de l’àmbit del 
districte. 

Tot seguit, destaca que del 1979 al 2011 l’Ajuntament de Barcelona ha tingut alcaldes del 
PSC, i que Xavier Valls i Serra, també del PSC, va presidir el Patronat Municipal d’Habitatge 
del 1987 al 1995. Concretament al barri, remarca que els informes tècnics del 1977 ja 
recomanaven l’enderrocament d’edificis i que en altres zones així es va fer, mentre que al 
Besòs només se’n van apedaçar els fonaments i malament: es van reforçar verticalment i no 
horitzontalment, i es va dir als veïns que el problema estava solucionat. 



 
 
 

Relata que els habitatges eren de protecció oficial, però que poc abans del conveni Estat-
Generalitat de l’octubre del 1991 sobre l’aluminosi, el Patronat Municipal d’Habitatge, que 
reitera que estava governat pel PSC, va transferir la titularitat dels habitatges a propietat 
privada. Explica que al consell de barri del novembre passat el director de l’Oficina 
d’Habitatge, Josep Miquel Coy, va dir que, com que els habitatges són de propietat privada, 
no tenien cap obligació d’ajudar-los i que ho feien perquè volien, i va arribar a culpar els 
veïns perquè el problema era d’ells. 

Reclama urgentment un pla per al barri, amb informes tècnics concrets i un equip neutre 
que determini quins edificis cal enderrocar i quins es poden rehabilitar. Exigeix elevar-ho, i 
recorda que hi ha fons de la Unió Europea, estatals i també la Generalitat. Es queixa que el 
problema no s’ha abordat igual que en altres barris i que durant molt temps s’hagi venut als 
veïns que és culpa seva. 

D’altra banda, es queixa que encara no tenen resposta d’un cas urgent d’habitatges que 
estan en risc i que vibren amb el pas del tramvia. 

La senyora Asunción García Muñoz, en representació de Por un Barrio Digno, intervé en 
castellà. S’adreça al regidor Escudé per dir-li que Maquiavel va escriure que hi ha diverses 
maneres virtuoses per mantenir un principat acabat d’adquirir, i que cal tenir en compte no 
només els problemes actuals, sinó els futurs. 

Li recorda que hi ha famílies pendents que actuï amb responsabilitat. Fa temps que se li va 
traslladar que la integritat i la vida de famílies senceres estan en perill a casa seva, en 
edificis construïts com a habitatge de protecció oficial i amb recomanació d’enderrocament 
des del 1977, com ha dit la intervinent anterior: bigues destrossades, sostres amb esquerdes 
profundes que vibren cada vegada que passa el metro i el tramvia, que recorda que es va 
construir enmig d’aquestes circumstàncies i sense inspeccionar prèviament els edificis. Diu 
que no volen veure el regidor aparèixer davant d’una desgràcia transmetent condolences 
que li corresponen evitar. Reclama que el districte assumeixi les inspeccions tècniques, que 
identifiqui els casos urgents i poder actuar de manera preventiva. 

Exigeix que el PSC assumeixi les responsabilitats d’una situació que és fruit de la seva 
gestió nefasta al barri durant més de quaranta-dos anys. A més, recorda que el PSC en el 
seu últim programa municipal proposava com a mesura general un equip tècnic per a 
inspeccions tècniques d’edificis (ITE), mentre que el nega en aquest cas, en què està 
sobradament justificat. També acusa el partit dels fracassos continuats en la gestió del 
problema, com el del pla de rehabilitació al Besòs del conseller d’Habitatge i regidor del 
Districte de Sant Martí anterior, Josep Maria Montaner, distingit, a més, amb el Premi 
Nacional d’Urbanisme el 2005. 

Apel·la el regidor Escudé, com a veí que és del districte i com a veí que va ser del barri del 
Besòs, i coneixedor de tota aquesta problemàtica del barri i els habitatges, a donar-los una 
resposta. 

El senyor Daniel Celma Fernández, en representació de la CUP Sant Martí, vol insistir que 
és una urgència donar suport econòmic i tècnic a les comunitats de veïnes i veïns perquè es 
puguin rehabilitar habitatges amb problemàtiques estructurals com l’aluminosi al barri del 
Besòs i el Maresme. Dit això, manifesta que els sembla una presa de pèl barrejar aquesta 
qüestió amb la voluntat d’atreure turisme, inversions privades i el Museu Hermitage. 

Posa sobre la taula que al barri del Besòs i el Maresme el preu mitjà del lloguer ha crescut 
un 24 % des de començaments del 2017: és el barri del districte on han augmentat més en 
aquest període i el tercer de tot Barcelona. Manifesta que l’augment imparable de la 



 
 
 

bombolla de lloguer a tota la ciutat s’ha escampat com una taca d’oli i que la gentrificació 
afecta avui també el barri del Besòs. Exposa que ni Barcelona ni el Districte de Sant Martí 
necessiten ni poden suportar més pressió turística amb totes les conseqüències socials que 
comporta, tampoc el barri del Besòs. 

Esperen que tant el Govern municipal com el Districte de Sant Martí siguin clars en 
aquesta qüestió i rebutgin la instal·lació del Museu Hermitage, ja que les enormes 
necessitats del Besòs i els barris de Sant Martí en equipaments culturals i comunitaris per a 
les veïnes no tenen res a veure amb un museu per als turistes. Conclou que la intervenció 
dient: «Hermitage i gentrificació, ni a la Barceloneta, ni al Besòs ni enlloc.» 

El senyor José Manuel Sánchez Bernal, en representació de l’Associació Zona Fòrum, 
intervé en castellà. Anuncia que la seva intervenció va en la línia contrària respecte a 
l’anterior. 

Exposa que el barri del Besòs és un dels barris que té més necessitats i amb els índexs de 
pobresa i d’atur més alts de la ciutat de Barcelona. Pensa que l’atur només es combat amb 
activitat econòmica que reverteixi en el barri, i que això no és per descomptat un acte o un 
festival de dos o tres dies: hi necessiten activitats permanents. Per tant, els consellers del 
districte haurien d’exercir la força que tenen perquè l’Ajuntament aposti perquè s’instal·li al 
barri del Besòs el Museu Hermitage abans que se’n vagi a una altra ciutat de fora de 
Catalunya, o bé centres culturals o qualsevol activitat econòmica que alhora reverteixi en el 
comerç, ja que de poc serveix un barri bonic amb molts jardins si la gent no té per menjar ni 
té feina. 

Afirma que l’Hermitage és una instal·lació permanent que no molestaria els veïns del barri, 
a diferència de festivals com el Primavera Sound, el Cruïlla o la Telecogresca, que a més no 
generen cap activitat econòmica tret de dos o tres dies de «botellons». 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, anuncia el vot a favor de la 
proposició. 

Creu que ja s’ha dit tot i de manera molt clara. Informa que unes veïnes el van 
acompanyar a fer una volta pel barri i que va poder copsar sobre el terreny la sensació 
d’inseguretat que es genera al voltant de la falta d’inversions, amb carrers foscos. Diu que 
ell no hi ha vist encara cap cotxe de Mossos ni de la Guàrdia Urbana. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, hi anuncia el vot a favor. 
Recorda, com ja ha dit abans en l’informe del regidor, que en aquest plenari es va 

aprovar la creació de la taula de treball per tractar de manera específica els problemes 
d’aluminosi i els danys estructurals. Espera que es convoqui aquesta legislatura, i aviat, 
amb tots els agents implicats. 

Sobre l’Hermitage, critica que l’Ajuntament de Barcelona invertís 42.774 euros en 
informes que només van servir per justificar la seva ideologia contrària al museu. 

Adverteix que cal escoltar totes les entitats i tots els veïns, i no s’ha d’obviar que al 
Besòs cal reactivar l’economia i l’activitat cultural, i que les dues coses no han d’anar 
separades per força en un barri que a més pateix tots els festivals durant tot l’any, 
«botellons» i incivisme. 

Per tot plegat, creu que la proposició és molt coherent. 
Tanca la intervenció desitjant que amb el Cinema Pere IV no passi com amb la Sagrada 

Família, i que al llarg d’aquesta legislatura se’n puguin començar les diverses fases i 
quedi acabat. 



 
 
 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, en primer lloc, agraeix la intervenció de les 
veïnes que avui els han acompanyat. Entén, però que la proposició ha estat transaccionada i 
que la part de l’Hermitage no forma part de la proposta, de manera que no en parlarà. 

Exposa que el barri del Besòs i el Maresme té greus problemes socials i revertir-los ha de 
ser una de les màximes prioritats. Estan d’acord que el barri no ha viscut cap millora des que 
es va sortir de la crisi, però apunta que la degradació no està causada per la crisi, sinó que 
la crisi agreuja els problemes socioeconòmics al barri per la manca d’inversions dels 
mandats anteriors. 

Per això estan d’acord en alguns punts de la proposició com la rehabilitació d’edificis i el 
desenvolupament de mesures que impulsin el comerç, o, com han proposat alguns veïns, la 
construcció d’edificis nous. Des d’Esquerra Republicana defensen el comerç de proximitat 
com un eix vertebrador dels barris: els cohesiona, proporciona un servei de qualitat i de 
proximitat. 

D’altra banda, lamenten que amb la transacció hagi decaigut un punt de la proposició 
inicial de Junts per Catalunya en què es demanava augmentar el personal que col·labora 
amb les comunitats de veïns, que el seu grup considera necessari a causa de la inexistència 
de comunitats, en molts dels casos, i de les dificultats idiomàtiques que en dificulten el 
funcionament ordinari. 

Per això creuen que la proposició no està prou treballada i demanen que siguin més 
concrets en les solucions. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, en nom del Govern, diu que en 
tres minuts és difícil explicar des del Govern la proposta general. Informa que han 
transaccionat la proposta amb el grup proposant i que hi votaran a favor. 

Diu que hi ha problemes que no es poden resoldre en un mandat, i que, si bé la mirada 
cap a l’Eix Besòs va ser evident en el mandat anterior i que s’hi va encetar un canvi, hi ha 
mesures que triguen temps a concretar-se. Detalla que el servei de finques d’alta 
complexitat va començar a treballar l’any 2017 i ha tingut diversos èxits, com la 
rehabilitació de quatre edificis que es veurà d’aquí a poc. Insisteix que això no es pot fer 
d’un dia a l’altre: requereix temps i l’acord amb els veïns. 

Reconeix que el treball conjunt de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat no sempre 
ha estat fantàstic, i apunta que de vegades la Generalitat ha faltat en la seva aposta. 
Confia que a partir d’ara ja tinguin les subvencions oportunes per al finançament del 85 % 
del total del cost es pot subvencionar i el 15 % restant en aquells habitatges que no 
disposen dels diners. 

Pel que fa al comerç, les mesures van començar en el mandat anterior i en aquest 
continuaran treballant perquè el comerç de proximitat al Besòs i el Maresme sigui 
impulsat. 

Respecte al Museu Hermitage, remarca que, com que és una entitat privada, decidirà on 
va motu proprio. 

La presidenta torna a donar la paraula al grup proposant i obre un segon torn per als grups 
que vulguin intervenir. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, agraeix la voluntat 
d’entesa del Govern, i desitja que això es pugui repetir la resta del mandat per al bé dels 
veïns i veïnes. 



 
 
 

S’adreça al conseller Carmona per dir-li que, si vol que millori la relació i la col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, el que han de fer és votar a 
favor dels pressupostos del 2020, que aleshores segur que hi haurà més recursos per 
col·laborar amb el seu grup. 

Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana li demana una lectura amb una òptica més 
positiva, perquè l’assessorament el fan les persones i, per tant, si parlen d’augmentar 
l’assessorament també parlen d’augmentar les persones i els tècnics que hi treballen, 
juntament amb la dotació pressupostària per rehabilitar els edificis. 

Dona les gràcies a la resta de grups municipals que ja s’han manifestat favorablement en 
la proposició, i desitja que les peticions i el reclam del veïnat es pugui fer efectiu per poder 
resoldre aquest problema aquest mandat. 

El senyor Jordi Rallo i Casanovas, del GMDERC, anuncia que votaran a favor de la 
proposició. 

Comenta al conseller Carmona que segurament la Generalitat no ha estat a l’altura, 
però tampoc l’Ajuntament. Considera que, si tots els grups es posicionen a favor 
d’aquesta proposta, el que s’hauria de fer és començar a treballar conjuntament i no dir 
què no s’ha fet, sinó què es fa a partir d’ara. 

Recorda que hi ha unes partides pressupostàries bloquejades a Madrid, i que 
segurament això també facilitaria moltes gestions. 

Esquerra Republicana també sol·licita que es creï una comissió de treball amb tots els 
veïns, entitats i partits polítics per buscar una solució al barri del Besòs i el Maresme. 

El senyor Francesc Carmona Pontaque, del GMDBComú-E, en nom del Govern, demana a 
grups com Esquerra Republicana que votin a favor dels pressupostos de l’Estat perquè 
l’habitatge serà una prioritat absoluta per al Govern de l’Estat. 

La proposició s’aprova per unanimitat. 

Presentada pel GMDCs 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
Que el Govern de Districte faci un estudi en els pròxims tres mesos per a 
l’adaptació dels parcs i fer-los inclusius per als nens amb diversitat funcional, 
amb el seu corresponent informe pressupostari del cost de l’adaptació, de 
l’accessibilitat i implementació de les millores; per tal d’instal·lar tobogans 
accessibles amb plataformes per poder fer la transferència des de la cadira de 
rodes al tobogan, gronxadors adaptats amb cistella per a poder estirar-se, 
plafons per aprendre i jugar amb el sistema Braille, entre d’altres. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, exposa que han presentat 
aquesta proposició atenent que al Districte de Sant Martí la majoria de parcs infantils encara 
no es troben adaptats per a infants amb diversitat funcional. 

Remarca que, segons l’article 5 de la Llei 13/24, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, 
correspon als municipis l’aplicació de la normativa d’accessibilitat, així com determinar les 
actuacions que s’han de dur a terme i amb el corresponent pressupost; l’article 10 de la 
mateixa llei estableix que els elements d’urbanització i de mobiliari urbà que s’instal·lin en 
els espais urbans d’ús públic han de complir totes les condicions d’accessibilitat establertes 



 
 
 

per la normativa i garantir-la sempre. Finalment, l’article 35 de la Llei 13/2004, de les 
activitats culturals, esportives o de lleure, diu que han de garantir les condicions suficients 
d’accessibilitat. 

Manifesta que Barcelona no es pot permetre que, de 666 àrees de joc infantil, només n’hi 
hagi 188 d’accessibles i 10 d’adaptables, que correspondrien a una per districte. Assenyala 
que a la ciutat hi ha actualment uns 3.190 nens amb discapacitat que no tenen àrees de joc 
infantil accessibles. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, hi anuncia el vot a favor. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, hi anuncia el vot a favor. 
Manifesten que si un grup de persones dins de la ciutadania mereix tot l’ajut i tota la 

comprensió són els nens amb algun tipus de diversitat funcional. No considera just que 
vagin a un parc i no tinguin on jugar on els altres nens sí que poden fer-ho, i suposa que 
deu ser una frustració important per part dels pares que els seus fills es vegin exclosos 
del que hauria d’estar a l’abast de tota la ciutadania i especialment de la infància. 

La senyora Rosa M. Alemany i Verdú, del GMDERC-AM, hi anuncia el vot a favor. 
Justifica el vot perquè és una proposta que de manera recurrent ha presentat la regidora 

d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Barcelona, Montse Benedí, tant en comissions 
com a plenari de la Casa Gran. Tant és així que és una de les partides que Esquerra 
Republicana ha negociat als pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona i que anava 
destinada a millorar l’accessibilitat als serveis municipals. 

És un tema que els preocupa, i molt. Diu que a la societat avançada i sempre millorable 
en què vivim no ens podem permetre que hi hagi canalla que no pugui jugar als parcs 
perquè hi ha impediments per accedir-hi. Apunta que s’haurien de tenir en compte les 
normes d’accessibilitat des del moment que es comença qualsevol projecte, i que cal 
aconseguir fer la ciutat accessible a tothom, tant per als infants com per als adults. 

Des d’Esquerra Republicana confien que el Govern no giri l’esquena a un tema tan 
important i hi afegeixen la importància de tenir en compte que en la instal·lació d’elements 
de joc se segueixin les recomanacions tècniques de la xarxa d’accessibilitat i vida 
independent de l’Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva. 

Recorden també que al Pla del joc a l’espai públic preveu que tots els parcs infantils 
siguin accessibles el 2030. Per tant, hi ha molta feina a fer, i entenen que també cal 
formar en accessibilitat els equips d’urbanisme i que no oblidin la perspectiva de gènere. 

Reiteren el vot a favor i esperen que els parcs infantils del districte ben aviat siguin 
accessibles. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, manifesta que la necessitat no és 
nova i recorda que en el mandat anterior ja van recollir aquesta sensibilitat. 

Informa que es van fer estudis de recomanacions per a unes àrees de joc accessibles i 
inclusives que han estat incorporades al Pla de joc de Barcelona. L’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat i la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent, en què participen 
seixanta entitats de persones amb discapacitat, han formulat les recomanacions, i l’equip 
que ha elaborat el Pla de joc de Barcelona ha realitzat sessions de treball amb Xarxa 
d’Accessibilitat i Vida Independent per tal d’incorporar aquestes recomanacions. 

El desembre del 2016, amb l’Institut de Persones amb Discapacitat i del Departament de 
Recerca, per primera vegada van fer una anàlisi de les àrees de joc existents i la població 
infantil amb discapacitat a Barcelona. Es va creuar les dades per primera vegada i va quedar 



 
 
 

palès que queda molt per fer i que la millor estratègia és fer accessibles les àrees de joc 
estàndards a mesura que s’anessin arranjant, perquè eren les més pròximes a la població 
infantil amb discapacitat i perquè també eren més inclusives pel fet que oferien elements de 
joc al conjunt de la població infantil. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, dona les gràcies a tots els 
grups que han donat suport a la proposta. Considera que ha arribat un moment en què, 
després de quatre anys, estan en una altra legislatura. Diu que si bé s’han de fer els estudis 
i s’han de complimentar, hi ha un informe de la síndica de greuges que també demana més 
implicació, més efectivitat i més rapidesa, perquè els nens també fan anys. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, exposa que Parcs i Jardins ja ha 
treballat el 2019 en aquests espais. De fet, s’obriran els parcs de Dolors Piera i Ca l’Aranyó, 
i estan treballant i calendaritzant en aquests mesos les properes actuacions que 
s’executaran aquest mandat. Però manifesta que no ho poden executar en tres mesos. 

Tal com els consellers saben, a Casa Gran ho va demanar Junts per Catalunya i es va 
aprovar en un termini de sis mesos el passat mes de febrer. Apunta que, si estiguessin 
atents, s’haurien adonat que a Casa Gran, que és la que trasllada tot aquest pressupost i 
amb el que es treballa amb els districtes, té un termini de sis mesos. Demana no fer 
demagògies amb els temps, posar els peus a terra, ser realista i que els deixin aquest temps 
per treballar. 

Anuncia que no poden aprovar la proposta, no perquè no tinguin sensibilitat envers la 
qüestió, sinó perquè en tres mesos és totalment impossible. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, intervé en castellà. Es mostra 
sorpresa del fet que el Govern que tant diferencia entre dretes i esquerres, justament 
proclamant-se d’esquerra, voti en contra d’una proposta que és totalment necessària. 

Continua la intervenció en català per recordar al Govern que, quan diuen que amb tres 
mesos és impossible, han tingut quatre anys, ja que és la seva segona legislatura. Diu que 
no hi ha excuses i que hi voten en contra perquè hi tenen costum. Ella pensa en les mares i 
en els nens que tenen aquest problema, que en aquests moments deuen estar pensant on 
són l’esquerra i la dreta que repeteix el Govern tantes vegades. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, diu que, com que no escolta, fa 
demagògia. 

La presidenta i la consellera Angulo recriminen a la senyora Campos que no respecti els 
torns de paraula. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, insisteix que quan al Govern no 
li agrada el que els diuen sempre parlen de la dreta. Remarca que ella no es posa ni a la 
dreta ni a l’esquerra, sinó que repeteix paraules textuals de pràcticament totes les seves 
intervencions. (Continua la intervenció en castellà.) Insisteix que l’esquerra vota en contra 
d’una proposta per a la inclusió en els parcs infantils a la ciutat de Barcelona, i que al 
districte només n’hi ha un a la Vila Olímpica per la lluita d’una mare. 

A causa de les nombroses veus de fons, la presidenta interromp la senyora Angulo per 
demanar a la sala que es respecti el torn d’intervenció dels consellers. 



 
 
 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, continua dient que agraeix els 
vots a favor, però reitera que no s’hi val a parlar de dretes i esquerres però no tenir en 
compte el que forma part de la nostra societat i del dia a dia. Afegeix que la mare del parc de 
la Vila Olímpica havia denunciat que n’havien robat l’arnès i que desconeix si ja s’ha 
reposat. 

La proposició es rebutja amb els vots a favor del GMDERC-AM, GMDCs, GMDJxCat, 
GMDBxCanvi i el vot contrari del Govern (GMDBComú-E i GMDPSC-CP). 

Presentada pel GMDBxCanvi 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
- La instal·lació de semàfors en la cruïlla del carrer Àvila amb Doctor Trueta, 

donat que és una zona de recorreguts a peu de famílies amb menors que 
s’adrecen a l’Escola Voramar (sis-cents alumnes de diferents cursos), dins 
de les mesures de pacificació dels entorns escolars del nostre districte. 

- També s’ha de fer esment, pel que fa als vehicles rodats, que els senyals de 
preferència de pas en aquesta cruïlla s’han esborrat amb el pas del temps i 
ningú les ha tornat a pintar, amb el que suposa això per al risc potencial 
d’accidentalitat. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, indica que a primera vista 
sembla una proposta menor, però que en aquesta cruïlla de la Vila Olímpica cada dues 
setmanes hi ha algun accident. A més a més, és una zona de pas per zona escolar: les 
famílies han de travessar amb els nens per un pas de vianants amb la sensació que en 
qualsevol moment un despistat se’t pot emportar. 

El senyor Jordi Giró Castañer, en representació de l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica, 
explica que a la zona hi ha tres centres educatius més: l’Institut Icària, l’Escola Bogatell i 
l’Escola Bressol Cobi, i hi ha una cruïlla encara més complexa, que és la del carrer Àlaba 
amb Doctor Trueta, davant de la presó, on conflueixen un carril de bicicletes, vianants que 
no tenen visibilitat i cotxes que de vegades pugen desbocats. Apunta que aquí l’històric de 
sinistralitat és bastant important i caldria pacificar l’espai de les escoles i també retornar-hi el 
senyal que marcava la velocitat dels vehicles que hi va haver durant dos anys. 

Indica que són carrers foscos i que a l’hivern encara hi ha menys visibilitat, però que 
sobretot el carril bici és complex perquè baixa pel cantó dret, i que la poca visibilitat i el 
senyal de stop que tenen els que venen del Doctor Trueta són una dificultat afegida: anant a 
poc a poc ja és complex. 

Remarca que, si s’ha de semaforitzar, caldria que fos a la cruïlla d’Àvila i també a la 
d’Àlaba, a més de pacificar de seguida els espais escolars. 

La senyora Patrícia Nieves, en representació de la CUP Sant Martí, està convençuda que 
protegir els infants i els joves en els trajectes escolar és una prioritat i una obligació, i que la 
proposta de pacificació d’entorns escolars a l’Escola Voramar, a la Bogatell i a l’EBM Cobi 
hauria de fer-se extensiva a tots els centres educatius del districte. Entenen que en alguns 
punts és complex per qüestions tècniques, però que en d’altres es poden fer intervencions 
més senzilles, com alguns senyals, tal com ja s’ha reclamat. 



 
 
 

A més, exposa que al carrer Llacuna, quan travessa Pere IV, no hi ha cap senyal que 
indiqui que és zona escolar, i això que en alguns punts, com per exemple a les escoles en 
barracons del carrer de la Llacuna, fa anys que els esperen, i que també és un punt en què 
hi ha l’Escola La Llacuna, l’Escola La Mar Bella ‒l’Institut Maria Espinalt fins fa poc temps‒ i 
l’Escola Flor de Maig. Subratlla que no és tant una qüestió de llocs puntuals, que se’n 
podrien dir molts, sinó de fer una visió global dels entorns escolars i treballar per protegir els 
infants i joves en els trajectes. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, hi anuncia el vot a favor. 
Intervé en castellà. Agraeix al conseller Benítez haver portat aquesta proposta al Plenari 

i remarca que és una de les aportacions del seu grup al Pla de seguretat viària de la 
ciutat: no només l’encreuament que esmenta la proposta, sinó també el que el senyor 
Jordi Giró ha exposat. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, hi anuncia el vot a 
favor. 

Diu que el seu grup és conscient del pla «Protegim les escoles», que és a dos o tres 
anys vista, però, com diuen els veïns, hi ha mesures que són urgents i que requereixen 
poca inversió i creuen que sí que es poden atendre amb celeritat. 

Insten el Govern que, més enllà del pla, intenti atendre en la mesura del possible les 
actuacions més petites que poden ajudar mentre no s’acaba fent una gran obra, com 
poden ser les places al voltant de les escoles, que ajuden a la tranquil·litat i a la circulació 
dels infants i les famílies que els acompanyen. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, hi anuncia el vot a favor. 
Considera que, tot i que és una proposició poc ambiciosa pel que fa al contingut i a 

l’abast, cal continuar avançant en la semaforització de totes les cruïlles de la ciutat on 
sigui necessari, i especialment en les de la trama Cerdà. I no solament ho diu per l’Escola 
Voramar, on destaca que cal protegir els menors, sinó també per a la resta del veïnat i 
perquè és una zona que els anys vinents ha de viure una important transformació, amb el 
consegüent increment de mobilitat en les seves diferents versions. Parla concretament de 
l’«illa de La Sibèria», on indica que s’ha previst construir un complex d’oficines i també 
pisos de lloguer social gestionats per una empresa amb ànim de lucre, la primera de la 
ciutat que el Govern d’Ada Colau ha impulsat. 

No obstant això, des d’Esquerra Republicana defensen que la instal·lació, que pot tenir 
un cost de més de seixanta mil euros, es realitzi tenint en compte, com han dit veïns, que 
hi ha altres trams del mateix carrer que també tenen la mateixa problemàtica, i altres 
zones del districte que també necessiten semàfors per regular el trànsit. Reclama, doncs, 
que es prioritzi la inversió on sigui més urgent. 

També confien que el Govern municipal, en el cas que s’estimi el prec, coordini aquesta 
inversió amb altres actuacions previstes a curt o mitjà termini a la mateixa zona, per evitar 
malgastar recursos públics. 

Finalment, si el Govern municipal convida el grup proposant a plantejar aquest tema al 
Pla d’actuació del districte o al pressupost participatiu, demanen proactivitat al mateix 
Govern i que hi incorporin directament aquesta proposta. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, en nom del Govern, agraeix en primer lloc 
les aportacions del senyor Giró i la senyora Nieves, i també del proposant. 



 
 
 

Informa que en el Consell Escolar del novembre passat ja van anunciar que la prioritat 
del districte d’aquest mandat, fins i tot abans de conèixer el pla de ciutat, seria actuar en 
els entorns escolars per pacificar-los i així incrementar la seguretat i alhora reduir la 
contaminació i guanyar espai ciutadà per a la comunitat a l’entorn de cada centre. 

Recorda que al gener es va presentar la mesura «Protegim els entorns escolars» 
anunciant la intenció d’actuar en dos-cents centres educatius de tota la ciutat per millorar-
ne la qualitat ambiental, el confort de l’espai i la seguretat dels nens. Apunta que alguns 
d’aquests centres també milloraran els entorns pels programes de superilla o pels plans 
de barris, depenent de cada centre escolar. 

A la Comissió Permanent del Consell Escolar de fa dos dies es va acordar proposar al 
Consell Escolar vinent la creació d’un grup de treball que tindrà com a objectiu principal 
redactar un informe actualitzat de tots els centres ‒i remarca que ha dit «actualitzat» 
perquè el 2016 ja se’n va fer un‒, implicant la comunitat educativa de cada centre en les 
propostes de millores dels seus entorns. Apunta que aquests mesos, en les diverses 
visites que ha fet a molts centres i també al mateix Voramar, ja se’ls està implicant 
avançant-los una mica la informació perquè comencin a plantejar propostes. 

El que sí que tenen clar, com ha dit el conseller Canela, és que cal prioritzar el més 
urgent. Explica que ell és pare de l’Escola La Llacuna i sap la problemàtica que té el 
carrer Llacuna, i també coneix la zona de l’Escola Voramar perquè ell va ser alumne del 
Bogatell, i entén la necessitat de posar-hi semàfors, però considera que és més urgent 
pacificar els entorns d’altres escoles com el Brusi, la Miralletes, l’Antoni Balmanya o la 
Dovella. 

Anuncia que acceptaran la proposició com a proposta d’intervenció d’entorns escolars, 
com demanarem a tots els centres, i que el que faran des del grup de treball és, entre 
tots, amb els criteris ben clars, prioritzar quines han de ser les primeres vint, trenta o 
quaranta escoles on s’ha d’actuar, que esperen i desitgen que al districte pugui ser en 
aquest mandat. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, grup proposant, agraeix a tots 
els grups i al grup de Govern la seva predisposició. Assenyala com a anècdota al senyor 
Giró que, com que en el Plenari anterior va demanar moltes coses i l’hi van tombar tot, ara 
prefereix proposar-ne poques. 

El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, en nom del Govern, diu que pot semblar 
que un semàfor és una inversió petita, i hi afegeix que per a un ajuntament amb un 
pressupost de 3.000 milions d’euros segurament ho és. Indica que una actuació similar a 
l’entorn de l’Escola Grèvol, de tot carrer, té un cost similar al d’un semàfor, per tant, cal 
saber realment quines són les inversions que cal fer i potser senyalitzant clarament, fent 
pintades perquè es vegi que hi ha un entorn escolar a prop. D’altra banda, recorda que el 
Pla de seguretat viària marca que molts d’aquests carrers siguin de 30 km/hora i que les 
mesures han d’anar orientades a la seguretat de tothom. 

La proposició s’aprova per unanimitat. 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

No hi ha assumptes a tractar. 



 
 
 
c) Precs 

Presentat pel GMDERC-AM 

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. 

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, demana que es pugui dur a terme abans 
que comenci la temporada alta d’ús. 

La senyora María del Carmen García Fernández, en representació de l’Associació de Veïns 
Diagonal Mar, intervé en castellà i anuncia que se centrarà en la senyalització de la platja de 
Llevant. 

Relata que el desembre del 2016 es van reunir amb el comissionat d’Ecologia, Frederic 
Ximeno, i li van recriminar que només defensessin la platja per a gossos mentre que no n’hi 
havia cap d’adequada per a persones amb mobilitat reduïda. L’estiu del 2017 van fer una 
mena de solució ridícula per a aquest col·lectiu, cosa que van criticar mitjançant un mail al 
senyor Ximeno. Constata que els anys 2018 i 2019 ja hi va haver un espai en condicions per 
a les persones amb mobilitat reduïda, però el problema és que no s’indica prou clarament, 
mentre que al mur exterior que dona accés a la platja de gossos cada any està senyalitzat 
amb unes lletres ben grosses. 

Aprofita per dir que la rampa d’accés a la platja de les persones amb mobilitat reduïda té 
massa pendent. 

Troba que també s’haurien de posar senyals que informessin que els animals només 
poden anar a l’àrea de gossos per l’accés directe habilitat i així s’evitarien actituds incíviques 
quan ho fan des d’altres accessos. 

La senyora Trini Capdevila Burniol, en representació de Club Català de Naturisme de 
Catalunya, expressa que està molt contenta de ser al Plenari des de l’altra banda, després 
de quatre anys. 

En nom del Club Català de Naturisme agraeix a Esquerra Republicana que hagi presentat 
el prec i espera que el Govern l’accepti, tot i que en aquest sentit és una mica escèptica ja 
que l’única platja nudista que hi ha a Barcelona mai ha tingut cap mena de senyalització 
clara. Explica que hi ha un rètol que com a molt fa trenta centímetres per vint, on es veu un 
senyor amb una mica de penis i una senyora amb pits sense cap altra explicació. Des de 
l’entitat ha demanat que l’Ajuntament s’hi impliqui i que el més calent és a l’aigüera. 

Li consta de primera mà que en el mandat anterior el Grup d’Esquerra Republicana de 
l’Ajuntament de Barcelona va presentar un prec perquè una de les piscines municipals de 
Barcelona s’hi pogués practicar el nudisme, i que el Govern la va acceptar. Manifesta que 
els nudistes són gent normal i exposa que ella mateixa és tan normal que fins i tot ha estat 



 
 
 

regidora de l’Ajuntament de Barcelona, que també paguen impostos i que tenen dret a tenir 
una piscina municipal on puguin banyar-se despullats si així ho desitgen. Retreu al regidor 
Escudé, que aleshores era comissionat d’Esports, que durant el mandat anterior no es 
portés a terme. Detalla que es va donar l’excusa que els gestors de les piscines municipals 
no hi estaven d’acord, però ella creu que va ser una falta de voluntat per part del Govern de 
la ciutat, suposadament progressista i que venia trencar-ho tot i deia que tots els ciutadans 
són iguals. 

Reivindica que els ciutadans nudistes també tenen dret a tenir una piscina on poder 
banyar-se a l’estiu. Informa que, encara que sembli broma, a la piscina Bernat Picornell s’hi 
pot practicar el nudisme de l’1 d’octubre del 31 de maig de les 21.15 a les 23.00 h. 

Per tant, demana que s’accepti el prec i que se senyalitzin la platja de la Mar Bella, així 
com que hi posin cartells demanant respecte per als nudistes. 

Els assistents aplaudeixen. 

La senyora Elisenda Fernández Sió, en representació de l’Associació Platja Naturista Mar 
Bella, agraeix a Esquerra Republicana l’oportunitat de ser al Plenari i que hagi formulat el 
prec, i també a la senyora Trini Capdevila. 

En primer lloc vol parlar del desastre del Gloria, que és patent en totes les platges, però 
tenen l’esperança que l’Ajuntament prioritzarà la recuperació del litoral, no només perquè és 
un reclam per al turisme sinó perquè els barcelonins, que són els que paguen els impostos, 
es mereixen poder gaudir de les platges. 

Expressa que hi ha un grup de gent que any rere any veuen com els seus drets es 
vulneren: els nudistes. Una ordenança municipal els va relegar a l’ús d’una sola platja, la 
Mar Bella. Hi matisa que a la platja de Sant Sebastià hi sobreviu un petit reducte sense cap 
tipus de senyalització, mentre que la senyalització de la Mar Bella és ridícula. 

Sent l’única platja nudista urbana del món, on pots anar-hi en metro, manifesta que hi 
caldria una senyalització contundent, amb algunes recomanacions per als visitants: no volen 
un gueto, la volen poder compartir amb tothom, però demanen respecte i poder practicar el 
que més els agrada amb la seguretat de no ser assetjats, gravats ni insultats per persones 
que venen d’un món que avança sense ells. 

També demanen més manteniment i seguretat: no volen ser la platja del cruising ‒sexe 
esporàdic a qualsevol racó‒, ni tenir una muntanyeta on la gent defeca o amaga drogues i 
llaunes. Demanen una mínima inversió tenint en compte el que es destina a la platja de 
gossos: només volen un cartell on s’expliqui tot a tothom. 

Acaba la intervenció dient que espera i desitja no haver de continuar anant tres anys més 
a plenaris i reunions per no aconseguir res. 

Els assistents aplaudeixen. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, vol aprofitar per 
contestar primer a la senyora Angulo: li demana que es passegi una mica pels barris ja que 
al Parc i la Llacuna del Poblenou hi ha un parc completament adaptat per a nens amb 
discapacitat que es va obrir fa poques setmanes i es diu Ca l’Aranyó. 

Pel que fa al prec, anuncia que l’accepten. 
Apunta que ja treballen en la recuperació de les platges després del Gloria. Els 

responsables de les platges els han comunicat que ja n’han avaluat els danys i han enviat el 



 
 
 

requeriment al ministeri corresponent per arranjar infraestructures, dics i duna afectats, entre 
d’altres. Informa que ja fa setmanes que s’actua en la neteja i la reposició d’elements de 
superfície, i s’han iniciat expedients per arreglar els locals municipals inundats, les passeres 
trencades i també la senyalització. 

Indica que l’entorn de la platja nudista ha estat un dels més afectats pel temporal: ja es 
treballa per tal de recuperar-ne el màxim possible per a la temporada, al març ja en 
començaran algunes i durant el mes de maig es faran totes les accions pertinents. Es farà 
tot el possible per restablir el punt d’accés des de la base nàutica per accedir-hi. 

Informa que la senyalització ja es va reforçar l’any passat però que va ser bandalitzada. 
Aquest any es tornarà a reforçar i obre la porta a parlar dels criteris, de com ha de ser. 

Conclou dient que s’hi farà tot el possible, però adverteix que encara hi pot haver algun 
altre episodi que faci que les platges continuïn patint: la situació actual d’emergència 
climàtica justament fa que no se sàpiga com evolucionarem en el litoral català. 

La senyora Núria Mateo Martínez, del GMDERC, agraeix en nom del seu grup i del de les 
associacions que han parlat que aprovin el prec. Demana que es convoqui l’associació de 
nudistes per treballar en els criteris de la senyalització. 

Expressa que estan molt contents d’haver pogut escoltar l’exregidora Trini Capdevila, i tot i 
que no estava en aquest prec aprofiten per demanar que es potenciïn els espais de recollida 
selectiva i que s’impulsi una campanya d’informació. 

També recorda que havien sol·licitat que en el transcurs del Plenari se’ls lliuri una còpia 
per escrit de la resposta oral. 

La senyora Sílvia Casorrán Martos, portaveu adjunta del GMDBComú-E, en nom del 
Govern, es disculpa perquè no els la podran fer arribar per escrit, però que aquesta mateixa 
nit els n’enviaran l’enregistrament. 

S’accepta el prec. 

Presentat pel GMDJxCat 

Que el Govern del Districte de Sant Martí i en especial el seu regidor, Sr. David 
Escudé, com a regidor d’Esports a la ciutat, atengui les peticions d’aquestes 
entitats esportives, i es trobi una solució perquè puguin portar a terme la pràctica 
del futbol americà en un espai especialment destinat a aquest esport. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, exposa que Sant Martí té el 
privilegi de tenir tres equips de futbol americà, els únics a Barcelona ‒Pagesos, Uroloki i 
Búfals‒, però que malauradament aquests equips no tenen camp propi i han d’anar a jugar 
en camps de futbol, amb la poca disponibilitat que tenen a tota la ciutat i sobretot al districte. 

Seguidament llegeix el prec, i hi afegeix que si l’espai no pot ser especialment dedicat per 
a cada equip, demana que es busqui, fins que no pugui ser a Sant Martí, un equipament on 
puguin practicar-lo, com per exemple a l’Estadi Olímpic de Montjuïc, que afirma que està 
infrautilitzat. 

El senyor Óscar Olivas Narbona, en nom propi, intervé en castellà. Afirma que els tres 
equips que acaba d’esmentar la presidenta són els tres únics que queden a Barcelona, tots 
al Districte de Sant Martí, i que mouen més de quatre-centes persones de totes les edats. Hi 



 
 
 

afegeix que la Federació Catalana de Futbol americà, presents a la sala, també s’ubiquen al 
Districte de Sant Martí. 

Exposa que sovint per entrenar-se només disposen de mig camp, cosa que els ho dificulta 
molt i comporta que hi hagi cops fortuïts perquè conviuen en poc espai persones de 
categories diferents: gent de cent vint quilos amb casc i cuirassa, i els nens que comencen a 
jugar a futbol americà. 

No tenir camp els obliga a jugar els partits com a locals sovint fora de Barcelona, cosa que 
el 2019 els va passar moltíssim. A més, apunta que ja fa uns quatre anys que les categories 
inferiors dels tres equips de Barcelona no poden jugar al Districte de Sant Martí, fet que 
comporta desplaçaments de nois d’entre deu i catorze anys fora de Barcelona per poder 
jugar un partit. 

Demanen un camp on poder entrenar-se i jugar en horaris aptes per a totes les edats per 
poder créixer com a entitats i nodrir-se de més gent que vulgui practicar aquest esport a 
Sant Martí. 

Els assistents aplaudeixen. 

El senyor Josep Soto López, en representació de C.F.A. Barcelona Pagesos, a banda del 
que ha comentat el senyor Óscar Oliva, dels Uroloki, diu que quan fa un mes van parlar amb 
el conseller d’Esports de Sant Martí se’ls va comentar que l’única opció que tenien era un 
procés participatiu de la plataforma Decidim. 

Explica que al districte es juga a futbol americà des del 1987. El seu equip s’entrenava 
amb els Búfals del Poblenou al camp de rugbi de terra que hi havia a la platja de la Mar 
Bella, al costat d’un camp d’atletisme que feia servir el Canaletes del Doctor Bertran i que va 
desaparèixer per les Olimpíades, com també van desaparèixer els clubs de futbol americà 
del districte. 

Detalla que cada vegada que volen jugar un partit necessiten reservar un camp dues hores 
més del que és normal perquè hi han de marcar totes les línies. Proposa com a solució tenir 
un camp marcat, encara que no fos exclusivament de futbol americà. 

Explica que, de les tres entitats, dues no poden entrenar-se ni llogar al districte, i que no 
tenen horari per a nens. Diu que és així com s’està matant un esport després de trenta-tres 
anys, i recorda que els Barcelona Dragons van ser l’únic equip professional de l’Estat. 

Els assistents aplaudeixen. 

El senyor Victoriano Domínguez Gómez, en representació de C. F. A. Poblenou Búfals, 
intervé en castellà. Tal com han dit els seus companys, i remarca que ja ho va parlar amb el 
regidor Escudé, té el problema que lloga els surt molt car pel sobrepreu que han de pagar 
per ser de fora del barri, molt diferent d’altres entitats de Sant Martí, la qual cosa fa que no 
puguin créixer més del que voldrien: destinar més diners a lloguers excessius els suposa 
poder-ne destinar menys a comprar material, llogar més horari per entrenar-se i donar 
facilitat als nens per fer-ho. 

El seu cas personal, com el del senyor Josep Soto, és que els seus fills van començar en 
aquest esport amb cinc anys i arribaven a casa després d’entrenar-se a dos quarts de deu 
de la nit perquè no hi havia altres horaris per fer-ho. Opina que no són les condicions idònies 
perquè algú s’iniciï en un esport i insisteix que qualsevol esport necessita els nens per tenir 
perspectives de futur. Remarca que a Barcelona va arribar a tenir vint clubs de futbol 
americà i que avui aconsegueixen sobreviure tres, i especifica que diu «sobreviure» perquè 



 
 
 

no tenen la possibilitat de créixer i desenvolupar-se més enllà del que tenen, i afirma que és 
el que els polítics provoquen any rere any després de trenta-tres anys d’història. 

Recorda que el maig del 2018 en aquest mateix Plenari es va arribar a un acord en què 
s’havia de donar solució a la problemàtica històrica del futbol americà a la ciutat i sobretot a 
Sant Martí, i que si els polítics no es decideixen a actuar aquest esport acabarà fora de 
Barcelona. 

Els assistents aplaudeixen. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, s’adreça a la consellera 
per dir-li que tant des del districte com des de l’Institut Barcelona Esports són plenament 
conscients que la pràctica de l’esport continua creixent de manera exponencial en 
moltíssimes modalitats i segurament també en l’àmbit del futbol americà, que potser no és 
un esport majoritari però sí que cal prendre en consideració. 

Apunta, però, que també cal ser conscients de la manca de terreny que hi ha en particular 
al districte per tal que totes les disciplines esportives disposin d’un espai físic propi i exclusiu 
en les condicions adequades. Diu que, per ser realistes, el districte territorialment no té 
capacitat per crear nous espais, i menys, i en particular, un del volum i el cost d’un camp de 
futbol americà. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, expressa que no està d’acord 
que no hi hagi espai perquè és un districte en què hi ha espai, i que es vulgui crear o no és 
una altra cosa. 

Si no es vol crear a Sant Martí en aquest moment, proposa buscar-los una ubicació, com 
per exemple el camp de l’Estadi Olímpic, on jugaven els Dragons, que opina que està 
infrautilitzat quan és una instal·lació excel·lent i s’està deixant en decadència. A més, indica 
que hi ha altres camps, com el Julià de Capmany, de Sants-Montjuïc, que s’ha posat en una 
plica de quatre camps: es podria desvincular i arreglar per poder-hi jugar futbol americà 
encara que no sigui el lloc idoni, perquè considera que el que seria idoni és tenir-ne un camp 
al districte, on hi ha tots els equips. 

Diu que el que no es pot fer és marginar una sèrie de gent que practica un esport quan 
justament es mira de potenciar l’esport. Pregunta si el que es vol és que tothom jugui a 
futbol o a bàsquet. Insisteix que cal buscar-hi una solució, la que sigui, però si més no 
escoltar-los i resoldre-ho, perquè, com ha recordat el senyor Victoriano Domínguez, es va 
aprovar en un plenari del 2018. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, en nom del Govern, diu que el districte i per 
extensió l’Ajuntament de Barcelona consideren la pràctica de tot esport no només 
necessària sinó essencial per a tothom: es fomenta i es mira de fer accessible per a la 
majoria de la ciutadania. Vol comentar que des de l’Institut Barcelona Esports es treballa per 
aconseguir espais que donin resposta a la demanda actual dels practicants de qualsevol 
esport, però en un sentit multidisciplinari, és a dir, on tingui cabuda més d’un esport 
aprofitant tots els espais possibles. 

Per tant, no poden acceptar el seu prec en el sentit que no és el tarannà d’aquest Govern 
establir àmbits específics per a la pràctica d’un sol esport, sinó que cerquen una resposta 
global a la demanda intentant abraçar un ampli ventall de pràctiques esportives en els 
equipaments adequats. 



 
 
 

Per tant, no deixen abandonats els practicants de futbol americà: l’Institut Barcelona 
Esports hi treballa, i en aquest sentit trasllada la proposta al regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona perquè la tingui present. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDJxCat 

Que el Govern del Districte de Sant Martí revisi la distribució actual dels elements 
de mobiliari urbà de l’entorn del Mercat del Clot i se’n faci un estudi per 
redistribuir-los, modificar-los, retirar-los o renovar-los, tenint en compte les 
necessitats i opinió dels veïns, i molt especialment dels paradistes del mercat, 
que són les persones que ho viuen dia a dia i recullen els comentaris del públic. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, manifesta que el mobiliari 
distribuït a la plaça del Mercat del Clot, a causa de la gran activitat que s’hi fa, en molts 
casos fa més nosa que servei i fins i tot pot provocar accidents, ja que hi ha volums de 
ciment col·locats al mig de la plaça que en realitat no tenen cap ús. 

El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, per part del Govern, en primer lloc es 
disculpa per la veu i indica que és afonia i no pas infecciós, comentari que aixeca rialles a la 
sala. Manifesta que el Govern entén que la configuració de la plaça és correcta ja que 
compleix plenament amb la funció de les places de la ciutat com a espai relacional per a les 
veïnes i els veïns. A més, apunta que la configuració actual hi evita el creixement 
indiscriminat de terrasses, que podrien monopolitzar aquest espai relacional i provocar 
molèsties al veïnat. 

La senyora Maria Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, expressa no entén la resposta 
de les terrasses perquè no n’ha demanat cap. Indica que només ha demanat que 
redistribueixi el mobiliari urbà: que, per exemple, es treguin els volums de ciment que hi ha 
al mig i que no serveixen per seure. Indica que el dia que hi actua l’Esbart Sant Martí hi ha 
dificultats per muntar l’escenari i que molesten quan es fan trobades de diables o gegants. 

També apunta que els llums estan posats excessivament amunt de tal manera que els 
arbres en tapen la il·luminació, i que hi ha un munt de bicicletes lligades al mig de la plaça 
on els veïns s’entrebanquen. Opina que només es tracta de repensar la plaça, sense refer-la 
de nou: moure’n els elements i retirar-ne els que no serveixin, així com posar els bancs ben 
distribuïts. Diu que és qüestió de parlar amb els veïns i les entitats que hi actuen i 
simplement redistribuir-ho, fet que comportaria una despesa molt petita i faria honor a la 
plaça del Mercat del Clot, on creu que, després de la plaça de Catalunya, és on es fan més 
activitats. 

El senyor Javier Mesía Barroso, del GMDPSC-CP, per part del Govern, puntualitza que 
l’Esbart Sant Martí no ha actuat mai a la plaça del Mercat del Clot i hi afegeix que fa vint 
anys que hi viu. 

Justifica la distribució actual dels elements per prevenir la càrrega i descàrrega i 
l’estacionament de vehicles, i que la Junta Directiva del Mercat del Clot li ha manifestat que 
per ells no és un impediment. També li consta que l’empresa que munta l’escenari a la plaça 
ja té experiència a adaptar-lo perfectament a la distribució dels blocs. Respecte a les 



 
 
 

bicicletes, manifesta que acostumen a estar aparcades al lloc que els correspon, que són les 
barres de ferro habilitades. 

Diu que cada dissabte a la tarda hi ha un munt d’entitats que viuen i conviuen a la plaça 
aprofitant l’espai i gaudint-ne, i que fins ara ningú s’ha queixat dels blocs, com tampoc cap 
veí. Per tot plegat, considera que el prec no és oportú. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDCs 

Que en aquest Consell Plenari no es tradueixin les iniciatives registrades, ni les 
actes, quan les intervencions realitzades siguin en qualsevol de les dues 
llengües oficials, respectant-ne la literalitat o la llengua en què van ser 
formulades. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. 
Manifesta que Catalunya té la sort de tenir dos idiomes: el català, que és la llengua pròpia 
de la comunitat i que marca i defineix la cultura catalana, i l’espanyol, que a més de ser la 
llengua oficial de l’Estat la parlen 400 milions de persones al món, sent el tercer idioma més 
parlat, la qual cosa confereix un avantatge a l’hora de relacionar-se amb aquesta part món. 
Diu que el deure, i sobretot l’obligació, de les institucions és defensar i promocionar els dos 
idiomes, perquè formen part d’un patrimoni irrenunciable. 

Tot seguit, justifica el prec presentat basant-se en l’article 3 de la Constitució espanyola, 
que determina que tant el català com el castellà són llengües cooficials a la comunitat 
autònoma de Catalunya i no estableix prevalença d’una llengua sobre l’altra; en l’article 6.2 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix que «totes les persones tenen el dret 
d’utilitzar les dues llengües oficials», i que «els poders públics han d’establir les mesures 
necessàries per a facilitar l’exercici» del dret esmentat; en la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que recull que, encara que el català pugui ser la llengua d’ús 
normal per a l’Administració, no per això pot ser una imposició, i perquè la traducció de 
frases d’una llengua a l’altra de forma literal de vegades pot canviar el matís o la 
interpretació del que es pretén expressar. 

La senyora Patrícia Nieves Rodríguez, en representació de la CUP Sant Martí, fa una sèrie 
de consideracions sobre aquest prec havent-se assessorat amb els juristes de la Plataforma 
per la Llengua. En primer lloc, recorda al Grup Municipal de Ciutadans que el districte és un 
ens depenent i vinculat a l’Ajuntament de Barcelona i que li resulta d’aplicació el Reglament 
d’ús de la llengua catalana, que en l’article 1.1 diu que «l’Ús de la llengua catalana per part 
de l’Ajuntament de Barcelona i dels organismes i entitats que en depenen es regeix pel que 
estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Carta municipal de Barcelona, la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística, el present Reglament i la resta de normativa 
aplicable». 

Per tant, poden dir que la petició de Ciutadans és contrària a diversa normativa en matèria 
de drets lingüístics, en particular a l’article 4.1 de la Carta municipal de Barcelona, que diu 
que el català, llengua pròpia de Catalunya, ho és també a l’Ajuntament de Barcelona, i 
l’article 3.2 del Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Barcelona, que diu 
que «les actes de les sessions que realitzi l’Ajuntament de Barcelona en Ple, la Comissió de 
Govern i les comissions informatives s’han de redactar en llengua catalana. També s’hi han 



 
 
 

de redactar les actes dels diversos organismes i entitats dependents de l’Ajuntament als 
quals es refereix l’apartat 1 de l’article 1 d’aquest Reglament.» 

Per tant, tot i el respecte a fer servir qualsevol de les llengües oficials a Catalunya, dret 
consagrat per l’Estatut i la Llei de política lingüística, entre altres normes, afirma que les 
actes dels òrgans de l’Ajuntament de Barcelona s’han de redactar en català. 

Dit això, volen recordar que des de principis del segle XXI el procés de castellanització 
lingüística s’ha intensificat a Catalunya: segons l’Enquesta de serveis municipals, tant a 
Barcelona com al Districte de Sant Martí el català com a llengua habitual de les veïnes i 
veïns ha perdut 10 punts percentuals des d’aleshores, mentre augmenta el predomini del 
castellà. 

Apunta que la seva formació no oblida que Ciutadans va néixer amb la voluntat clara 
d’acabar la feina iniciada pel franquisme pel que fa a l’eliminació del català a través de la 
diglòssia i el fals bilingüisme. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, per part del Govern, es mostra bastant 
sorprès pel prec. Afirma que en el Consell Plenari, així com en tot l’àmbit municipal, es 
compleix estrictament i escrupolosament la normativa vigent en l’àmbit lingüístic. Recorda 
que, pel que fa al règim jurídic d’ús de les llengües oficials per part de l’Ajuntament quan 
realitza actuacions internes i institucionals, el català és la llengua pròpia i d’ús normal. Tal 
com estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 4 de la Carta municipal de 
Barcelona s’estableix que el català és la llengua pròpia de l’Ajuntament de Barcelona i se 
n’ha de normalitzar tant el seu ús i fomentar-lo. 

En aquest sentit, comenta que l’article 3 del Reglament d’ús de la llengua catalana de 
l’Ajuntament de Barcelona està refermat en la sentència del 7 de maig de 2015 per la secció 
V de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia, que va declarar 
plenament vigent aquest article, i que, tal com ha esmentat en la seva intervenció la senyora 
de la CUP, s’hi estableix que les actuacions internes de l’Ajuntament s’han de fer en català i 
que les actes de les sessions de l’Ajuntament de Barcelona també s’han de fer en català. 

Els assistents aplaudeixen. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. 
Expressa que no sap si aquest districte compleix la normativa i les lleis respecte a l’ús de la 
llengua, però que li pot assegurar que en altres districtes no es fa igual, de manera que no 
sap dir qui compleix i qui no. Considera que les lleis i les sentències que ha llegit defineixen 
claríssimament que sí que és possible que una intervenció en castellà no es tradueixi, i 
opina que és molt important que no es faci perquè la traducció moltíssimes vegades canvia 
el sentit del que es pretén dir. 

El senyor Joan Pujol Gómez, del GMDPSC-CP, manifesta que ho dirà en castellà perquè 
vegi que ell també s’expressa en aquesta llengua sense cap mena de problema: les actes 
de l’Ajuntament s’han de redactar en català i s’hauran de traduir al català les intervencions 
que es facin en altres llengües fent constar que s’han fet en una altra llengua. 

Diu que el conseller Alcalde que no s’ha de confondre el dret dels ciutadans a fer servir les 
dues llengües i adreçar-se a l’Administració en qualsevol de les dues amb l’ús intern de la 
institució. 



 
 
 

Reitera que el Districte de Sant Martí i l’Ajuntament compleixen estrictament i 
escrupolosament la normativa lingüística, i considera que desenterrar altra vegada el tema 
del problema lingüístic és inacceptable i no els sembla correcte portar-ho al Plenari. 

Es rebutja el prec. 

Presentat pel GMDCs 

Que al més aviat possible el Govern presenti un pla per intensificar la vigilància 
als parcs del districte i que s’hi facin complir les ordenances. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. 
Manifesta que els parcs són un dels bens més preuats de les ciutats, com petits oasis en la 
jungla d’asfalt, i caldria posar tot l’esforç a cuidar-los: cal tenir-los nets, augmentar-ne la 
vegetació i mantenir-la i cuidar-la perquè puguin ser autèntics refugis climàtics justament en 
el context d’emergència actual. De la mateixa manera, també cal vigilar que s’hi compleixin 
les ordenances: que no hi hagi gossos deslligats que els embrutin i hi creïn situacions de 
perill, i que no es converteixin en llocs propicis per a la delinqüència. 

Exposa les motivacions del prec: diu que l’incivisme i la falta de seguretat són una tònica 
en tot l’àmbit de la ciutat però que es manifesten de manera més evident als parcs a causa 
de la falta de vigilància. Posa sobre la taula les queixes dels veïns del Front Marítim: en 
alguns parcs que no es tanquen de nit s’hi fan «botellons» i s’hi venen drogues, i que els 
parcs de les illes dels carrers Ramon Turró, Pamplona i Zamora s’han convertit en els 
pipicans del barri, on a totes hores es reuneixen nombrosos gossos deslligats, tot i els 
cartells de prohibició, amb el perill i les molèsties per soroll i males olors que això comporta. 

La senyora María del Carmen García, en representació de l’Associació de Veïns de 
Diagonal Mar i el Moviment Diagonal Mar, intervé en castellà. Diu que seria molt necessari 
fer un pla de vigilància als parcs perquè, tot i que ja hi ha una ordenança de parcs i jardins, 
tot plegat s’hauria de regular i senyalitzar millor. 

Manifesta que al parc de Diagonal Mar hi regna l’incivisme. Diu que hi ha persones que 
posen vaixells teledirigits al llac o que s’hi banyen amb gossos, de manera que els ànecs 
collverd es van haver d’arrecerar per poder pondre ous. També apunta que fa tres o quatre 
mesos es van instal·lar les rampes d’accés al llac que van sol·licitar perquè les cries dels 
ànecs no podien sortir de l’aigua, però que no només les fan servir els nens, els adults i 
encara més els gossos, sinó que actualment ja se n’ha trencat una perquè no aguanten el 
pes d’una persona. De la mateixa manera, denuncia que les festes particulars d’aniversaris 
es deixen globus, cintes, cordes i banderetes de paper penjades dels arbres que causen 
lesions a moltes aus i fins i tot la mort. 

Aprofita l’avinentesa que el regidor del districte és el regidor d’Esports per advertir-lo que 
aviat una marca d’esport demanarà una llicència d’activitat al parc per a un dia, una 
minicursa en grups molt petits. Recorda que l’any passat va ser un escàndol perquè es van 
posar al llac i van entrar al parc amb cotxes i furgonetes, van instal·lar-hi lavabos i van posar 
la música a tot volum, fet que va provocar que les aus marxessin i no tornessin totes. Afirma 
que no està en contra de l’esdeveniment, però demana que les furgonetes les deixin fora. 
Remarca que el parc té cent seixanta espècies d’aus i que moltes són protegides. 



 
 
 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, per part del Govern, s’adreça al 
conseller Alcalde per dir-li que, com ja sap, la millora de la convivència és una de les 
preocupacions del districte en particular i de l’Ajuntament en general. Entén que quan parla 
d’un pla per intensificar la vigilància es refereix a efectius policials, ja que el cos d’agents 
cívics, l’equip de mediació i els educadors i educadores de carrer no fan aquest tipus de 
tasca, paraula, d’altra banda, més pròpia de la seguretat privada. 

Lamenta que en els seus discursos i precs invisibilitzi la tasca que fan els equips de 
Prevenció del districte, ja que és totalment necessària en la millora de la convivència, i 
aprofita ara per felicitar-los i agrair-los-la. 

Sobre el tancament de parcs, informa que, com ja ha dit el regidor, el febrer passat va 
començar a fer-lo una nova empresa. Admet que en aquest procés hi ha hagut algunes 
incidències, però afirma que el districte ja està actuant i fent un seguiment exhaustiu perquè 
quedin resoltes. 

Finalment, sobre la vigilància policial, com ja s’ha dit anteriorment en aquesta sala, afirma 
que no pertoca als polítics dir als cossos policials com han de gestionar els efectius ni 
dissenyar-los els operatius. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana ja ha creat un model 
d’intervenció nou que inclou l’increment d’agents, reforçar les unitats nocturnes i prioritzar la 
proximitat i la convivència a l’espai públic, a més dels patrullatges preventius que ja es fan. 

Per tant, afirma que el Govern ja treballa en la prevenció de l’incivisme i la millora de la 
convivència als barris, i que així ho continuaran fent, amb tots els agents implicats, però no a 
partir d’una actuació ràpida i sense la reflexió que necessita aquesta qüestió. 

El senyor Fernando Alcalde Pérez, portaveu adjunt del GMDCs, intervé en castellà. Acusa el 
Govern de renunciar a la seva competència sobre seguretat passant el problema a la 
Guàrdia Urbana, i insisteix que és el Govern qui en té la competència i per tant l’han de 
portar a terme. Sentencia que o bé neguen el problema per ignorància de la situació o bé 
perquè el que volen és tapar la seva mala gestió. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, en nom del Govern, reitera que 
tant la Guàrdia Urbana com l’àrea de Prevenció del Districte de Sant Martí fan molt bona 
feina amb els recursos de què disposen. 

La convivència a l’espai públic, especialment a places i jardins, no és fàcil: hi ha inferències 
entre les diferents activitats i poden generar-se situacions de mal ús o incivisme que 
evidentment s’han d’abordar. Reitera que la Guàrdia Urbana ja treballa en aquesta tasca i 
que el districte disposa d’un equip tècnic adreçat a millorar la convivència en contacte dia a 
dia amb la comunitat. 

Torna a lamentar la línia del senyor Alcalde de menystenir tots aquests professionals: 
considera totalment fora de lloc que facin una proposta en què es diu que aquest Govern ha 
de fer complir les ordenances de civisme, tasca que sap que du a terme la Guàrdia Urbana, i 
li sembla una falta de respecte cap a aquest cos i la seva feina. 

Per tots aquests motius, no accepten el prec. Demana que no facin política de seguretat 
sinó propostes realistes i factibles. 

Es rebutja el prec. 

d) Preguntes 



 
 
 
Presentada pel GMDERC 

Quins són els paràmetres i els criteris objectius que determinen les quanties 
econòmiques que, en concepte d’ajudes i/o subvencions, reben els casals de 
barri del districte i per quina raó el termini de concessió es limita a dos anys més 
un? 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per 
escrit de la resposta oral. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, destaca la tasca importantíssima 
que desenvolupen els casals de barri i que al districte n’hi ha molts, especialment amb una 
gestió cívica. Plantegen la pregunta perquè han vist als pressupostos que tenen dotacions 
econòmiques diferents, una inquietud que també els han fet arribar diverses entitats, 
juntament amb la qüestió dels dos anys de concessió més un de pròrroga. 

La presidenta indica que hauria d’intervenir la senyora Juanita Perellón Flores, en 
representació de l’Associació de Veïns de Diagonal Mar, però que no hi és. 

La senyora María del Carmen García Fernández, en representació de l’Associació de Veïns 
Diagonal Mar, pren la paraula i intervé en castellà. Informa que la senyora Perellón és la 
coordinadora entre el casal i l’associació de veïns, i que parlarà ella en nom seu. 

Respecte al temps de concessió, consideren que l’ideal serien quatre anys més un de 
pròrroga, ja que presentar un projecte comporta molta feina. 

Pel que fa a la facturació del professorat, es troben que molts no són autònoms i a l’hora 
de pagar-ne el salari han de recórrer a cooperatives i que no totes són del tot legals. Seria 
interessant que l’Ajuntament es plantegés crear una cooperativa on s’aglutinessin tots els 
casals per a aquest objectiu. 

Pregunta si l’entitat guanyadora d’un concurs s’ha de quedar el personal contractat per la 
gestora del casal fins aleshores i, en el cas que no sigui així, qui n’ha de pagar 
l’acomiadament. Exposa que, en el cas d’una associació sense ànim de lucre i gestionada 
per voluntaris de les associacions de veïns, l’excedent positiu que genera el casal s’ha de 
reinvertir en el casal mateix o tornar-lo a l’ajuntament, i que per tant no hi ha fons per pagar 
aquest acomiadament. 

Aprofita l’ocasió per apuntar, respecte al punt anterior de la vigilància en parcs i jardins, 
que actualment els parcs no es tanquen cada dia ni de bon tros. 

El senyor Jordi Giró Castañer, en representació de l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica, 
diu que el casal de barri que gestionen ells el van engegar el 2011, van estar tres anys amb 
convenis d’un any, després amb concursos de dos anys i actualment de dos anys més un de 
pròrroga. Entén que es puguin discutir les condicions del projecte, però considera que hi 
hauria d’haver una mirada més a llarg termini; no demana que sigui a vint-i-cinc anys, com el 
Port Olímpic, però sí una mica més d’espai, amb unes regles de joc que permetin fer-ne un 
seguiment i, si convé, revisar-ne les condicions. 

Insisteix que el temps sí que és important, ja que fer un projecte és complex i també 
adaptar-lo, perquè les situacions van canviant, i les entitats tenen la sensació que se la 
juguen cada dos anys. Ells no són una empresa de serveis ni una cooperativa que es 
dediqui a fer aquestes assistències, però subratlla que els casals de barri són equipaments 



 
 
 

de proximitat i que caldria tractar-los d’una manera especial: planteja que potser valdria la 
pena aprofundir en l’eina de la gestió cívica, que considera que no està prou acabada. 

Creu que caldria revisar els recursos econòmics per gestionar els casals, i es mostra 
sorprès per la diferència d’assignacions actual. Planteja que linealment hi hauria d’haver una 
manera de procedir igual per a tothom, i específicament, després, per a determinades coses, 
funcionar diferent. 

Proposa estudiar la situació i que es valori el fet que una associació tingui una llarga 
trajectòria al barri, element que troba molt important de cara a gestionar-ne el casal. 

La senyora Inmaculada Bajo de la Fuente, portaveu adjunta del GMDPSC-CP, en nom del 
Govern, afirma que és fàcil respondre la pregunta d’Esquerra Republicana: està tot pautat i 
no s’hi pot inventar res. 

Comunica que les quanties econòmiques de les adjudicacions són de 30.000 o 35.000 
euros, depenent de l’equipament, i que l’objectiu és finançar dèficits en l’explotació de les 
gestions cíviques adjudicades entre l’1/1/18 i el 31/12/20, és a dir, tres anys. Respecte al 
termini de dos anys més un de pròrroga, informa que es correspon amb el període 
d’adjudicació cívica. 

Les quanties serveixen per cobrir despeses de personal, bàsicament de direcció i recepció, 
i tenen l’objectiu de garantir que les gestions cíviques poden dur a terme el seu compromís 
amb la ciutadania i amb el barri on estan integrades. 

Respecte a l’Associació de Veïns de Diagonal Mar (continua la intervenció en castellà), diu 
que el sistema de gestió dels casals de barri al districte té dues modalitats: hi ha gestió 
cívica però també hi ha gestió directa; per tant, la resposta no és única: la gestió cívica es 
regeix per la Carta municipal i la directa per la Llei de contractes de l’Estat. 

Per respondre també a l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica, puntualitza que és molt 
difícil, i més des del seu paper polític, donar una resposta concreta sobre una norma escrita 
‒la Llei de contractes o la norma municipal‒, ja que és un tema de gestió. 

El senyor Joan C. Canela Casasampera, del GMDERC, agraeix les explicacions del Govern 
i les intervencions dels veïns i les entitats. En destaca que han sortit a col·lació temes com 
l’agregació de contractes i la subrogació de personal, que són reptes de futur que s’hauran 
d’anar tractant amb les entitats. 

El seu grup vol remarcar la tasca que fan les entitats en substitució de l’ajuntament, que es 
fa de manera voluntària, més enllà de l’activitat de les entitats. Subratlla que aquestes 
entitats que fan gestió cívica aporten un gran valor en termes de construcció de vida 
comunitària i de creació de vincles, i també de detecció de necessitats al territori: són la 
porta d’entrada del programa Radars o d’altres polítiques públiques de l’ajuntament o 
d’altres àmbits de territori. 

Per aquest motiu, considera importantíssim que les institucions facilitin la tasca de les 
associacions i entitats, posant el mínim de traves possibles en la gestió del dia a dia i 
habilitant els mecanismes adients perquè se sentin reconegudes. 

En aquest sentit, tal com apuntava el senyor Jordi Giró, posa l’accent en un dels elements 
de dubte: el diferencial d’assignacions que hi ha en diferents districtes de la ciutat o dins del 
mateix districte, amb casals com el del Besòs, que reben 49.000 euros, a diferència dels 
30.000 o 35.000 que han comentat, i altres elements que es poden discutir. 



 
 
 
Presentada pel GMDBxCanvi 

Quines mesures està prenent o té pensat prendre el Govern del Districte de Sant 
Martí per solucionar el problema de l’aluminosi als edificis de la zona del carrer 
Alfons el Magnànim i dignificar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’aquesta 
zona? 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, diu que ja s’ha tocat aquest 
tema però que l’exposa d’una altra manera atès que els han informat que a la zona propera 
al carrer Alfons el Magnànim hi ha problemes d’aluminosi que no tan sols que perjudiquen 
els veïns en el seu dret a un habitatge digne, sinó que també genera problemes de 
convivència a la zona. 

La senyora Teresa Pardo Bello, en representació d’Aluminosis Besòs-Maresme, intervé en 
castellà. En aquesta ocasió parla concretament d’uns habitatges que són a l’altura d’Alfons 
el Magnànim: la resposta que s’hi ha donat des de l’any 91 no ha donat resultats i se 
segueix una fórmula que ha fracassat, i es queixa de les clàusules excloents en les mesures 
que han incorporat per a les finques d’alta complexitat. Exposa que no poden esperar aquest 
espai de temps tan enorme d’anys que es triga a tramitar perquè són habitatges en una 
situació urgent. 

Remarca que ells han plantejat la situació, l’han exposada i l’han comunicat per escrit, i 
encara n’esperen respostes. Lamenta que quan ho van exposar en el consell anterior es van 
trobar amb allò de Sartre de «tot per al poble però sense el poble», perquè ningú ha 
contestat res als veïns. Reitera que els habitatges estan que cauen i que vibren amb el pas 
del tramvia. 

Agraeix al conseller Óscar Benítez que hagi insistit en aquest tema. 

Els assistents aplaudeixen. 

La senyora Asunción García Muñoz, en representació de Por un Barrio Digno, intervé en 
castellà. Sentencia que no hi ha pitjor cec que el que no va veure la realitat i decideix tornar 
a tancar els ulls. Pregunta per què altres barris com Via Trajana, Bon Pastor, Turó de la 
Peira van ser construïts i van tenir la seva gran rehabilitació i el del Besòs només s’ha 
apedaçat i a sobre mal apedaçat. 

Diu que el compromís és un acte, no una paraula, i que el que estan fent els polítics fins 
ara és amagar la veritat entre tantes mentides de manera que és difícil reconèixer-la. 

Els assistents aplaudeixen. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, diu que és evident que no és una 
afectació només d’Alfons el Magnànim, sinó en general del barri del Besòs. Creu que 
després de la intervenció del regidor més la del vicepresident del districte, Francesc 
Carmona, ja deu haver quedat molt clar que pel Govern l’Eix Besòs serà prioritari aquest 
mandat i l’habitatge també. 

Manifesta que al febrer hi va haver una taula amb diferents àrees de l’Ajuntament per 
analitzar la situació de tots els habitatges i preveuen que per a l’últim plenari d’aquest 
semestre ja es pugui disposar d’un informe complet que permeti fixar les actuacions per als 
propers anys. 



 
 
 

Tot i que legalment la responsabilitat és de les persones privades, perquè la pràctica 
totalitat dels edificis del barri construïts pel Patronat Municipal d’Habitatge després es van 
vendre als veïns i veïnes, declara que moralment l’Ajuntament hi té un compromís ferm, i 
que per aquest motiu hi ha un conveni de col·laboració signat i treballen en les subvencions. 
Pel que fa al tema d’altres barris rehabilitats, remarca que va ser possible perquè els veïns 
es van posar tots d’acord i les comunitats es van organitzar. 

Afirma que en el seu moment el Govern va crear la figura de les finques d’alta complexitat 
precisament per acompanyar les comunitats que tenien dificultats. 

En últim lloc, destaca que, dins del Pla d’habitatge 2016-2023 també s’estan acabant 
edificis a la plaça Dolors Piera i començaran molt aviat Lluís Borrassà, al carrer Pujades i al 
carrer Maresme. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, recalca que el problema ve de 
lluny i diu que n’estaran pendents. 

Presentada pel GMDBxCanvi 

Atès que hem estat informats que a la platja de gossos de Llevant es van detectar 
nivells zoonòtics molt elevats en indicadors com coliforms fecals, estreptococs 
fecals i d’altres, així com la presència de diferents paràsits intestinals (Toxocara 
canis, Ancylostoma caninum) producte dels excrements dels gossos, preguntem 
quines mesures prendrà el Govern del Districte de Sant Martí perquè la sorra de 
la platja de gossos de Llevant, com a hàbitat perfecte (oxigen, humitat i terra) 
d’aquest tipus de bacteris i paràsits, estigui en perfectes condicions perquè 
aquest potencial problema de salut pública no esdevingui un maldecap per a 
aquells que volen gaudir de les nostres platges. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, exposa la pregunta. 

La senyora María del Carmen García Fernández, en representació de l’Associació de Veïns 
Diagonal Mar i Movimiento Diagonal Mar, intervé en castellà. Després d’una discussió amb 
el conseller tècnic anterior, el senyor Marc Andreu, en una audiència d’aquest districte, van 
aconseguir les anàlisis de sorra de la platja de gossos. Fins aleshores només els en 
facilitaven unes que analitzaven pol·len quan en el dossier indicaven que hi havia bacteris. 
En aquests resultats es van trobar un milió de bacteris d’E. Coli i enterococs intestinals en 
cent grams de sorra en un sol dia, quan en una platja normal n’hi ha un centenar. 

Detalla que en els resultats del 2018 va sortir un bacteri nou i, a més, el més perillós: 
Clostridium perfringens; en concret, el 13 d’agost del 2018 se’n comptabilitzen 216.000. 
Indica que els resultats no els donen per cent grams de sorra sinó només per un, i que les 
anàlisis es limiten a dir que la xifra trobada és «superior a» 241.960 bacteris d’E. Coli i 
enterococs intestinals però sense precisar quants. 

Titlla de sospitosa l’enquesta que es va fer a la platja l’estiu del 2018 en què es preguntava 
si s’havia tingut contacte amb gossos coneguts o desconeguts i si s’havien tingut vòmits, 
diarrea o febre. Quan van sol·licitar els resultats de l’enquesta només els van dir que s’havia 
fet a vuit-centes persones. Relata que, arran d’aquesta enquesta, el gener del 2019 
l’Agència de Salut Pública va tancar una zona entre la platja dels gossos i la de persones, on 
van estar fent experiments per combatre els bacteris, cosa que no va donar resultats, 



 
 
 

segons els van indicar els que en prenien mostres i hi feien els experiments. Apunta que 
també se’n van sol·licitar els resultats i no els van respondre. 

Han demanat diverses vegades els resultats del 2019 i els diuen que encara no els tenen. 
Volen saber què està passant i opinen que estan jugant amb la seva salut i amb la dels 
animals. Manifesta que, mentre Espai Gos critica sistemàticament que els pipicans de 
Barcelona no tenen ombres i els gossos pateixen, sembla que a la platja no els passa res 
quan consideren que és encara més fort el maltractament animal en aquest espai. Recrimina 
que l’Ajuntament ja s’ha gastat més de 2 milions d’euros en aquest espai, que només 
serveix per cultivar milions de bacteris. 

Reclamen transparència i també tots els resultats que no els han lliurat. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, en nom del Govern, agraeix les 
aportacions. Malgrat que es confirma l’evidència de l’impacte de l’activitat dels gossos sobre 
la qualitat sanitària de la sorra de la platja, especialment per al paràmetre d’enterococs 
intestinals, també informa que no s’ha detectat durant les tres temporades que s’han avaluat 
‒2016, 2017 i 2018‒ la presència de patògens ni de paràsits intestinals en el sector de 
gossos respecte a les aigües del bany ni s’han detectat afectacions derivades de l’activitat 
dels gossos. 

Seguidament, detalla les mesures per minimitzar l’increment dels indicadors de 
contaminació fecal: accions per facilitar la higiene a l’espai com el tancament perimetral per 
delimitar l’àrea fins a l’aigua; instal·lació de dutxes: dues per a persones i una altra especial 
per a gossos; col·locació de mobiliari, que inclou un abeurador per a gossos adaptat a tot 
tipus de gossos, grans i petits; instal·lació de dos urinaris Urban Dogs amb una base plàstica 
filtrant que redueix la temperatura de la superfície i facilita l’ús per part dels gossos; 
col·locació de dues papereres encastades a la sorra i un banc al costat de les dutxes; 
accions informatives i de control d’accés; instal·lació d’un mòdul prefabricat amb connexió a 
la xarxa elèctrica situat a l’entrada del recinte destinat als informadors que desenvolupin 
tasques de control d’accessos i accions de gestió; accés només permès per a gossos 
identificats amb microxip; limitar l’aforament a cent gossos; repartiment de bosses de 
recollida d’excrements; repartiment de flyers informatius i ampolles d’aigua per netejar els 
orins, i informació als usuaris, a més de mesures planificades de neteja específica per a 
aquest espai amb neteja manual, mecànica i mesures de control i pla de contingència. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, diu que ha dit tantes coses que 
no ha tingut temps d’apuntar-les. Subratlla que el que li preocupa més és si faran alguna 
cosa als espais en què hi ha molta concurrència per evitar la interacció entre els gossos i les 
persones de la platja del costat. 

Pregunta si els resultats de les anàlisis ón públics i consultables. 

La senyora Sandra Enrique Aguilar, del GMDBComú-E, en nom del Govern, li respon que 
són públics i que de fet la senyora García els té. 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup 

No hi ha assumptes a tractar. 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 



 
 
 
 Declaració institucional del Vuit de Març. 

La presidenta dona la paraula a la consellera Lorena Domínguez perquè llegeixi la 
declaració, que ha obtingut el suport de tots els grups. 

La senyora Lorena Domínguez Liébana, del GMDBComú-E, en primer lloc demana 
disculpes pel tema protocol·lari i admet que fallen en aquestes coses. Igualment, convida 
tothom a participar en la lectura del manifest i en les activitats de les entitats, que són les 
veritables protagonistes de la lluita feminista, i no els partits polítics. 

Dit això, llegeix la declaració: a partir del que «estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 
del Reglament orgànic municipal, el Districte de Sant Martí vol manifestar el seu 
posicionament i aprovar la següent declaració institucional: 

»1. Que es posi en valor el treball domèstic i de cures que fem les dones, ja sigui en 
l’àmbit personal com laboral, un treball imprescindible per al sosteniment de la 
societat. Per tot plegat exigim que deixi de ser gratuït, mal pagat o subjecte a 
l’economia submergida. D’altra banda, reclamem una redistribució equitativa 
d’aquest tipus de tasques perquè no recaiguin exclusivament en les dones. 

»2.  Que no acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni a cobrar menys 
que els homes per la mateixa feina. Avui en dia, encara lluitem contra la precarietat 
laboral, una precarietat que s’agreuja sovint pel fet de tenir més edat, ser migrada, 
estar racialitzada, tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la 
normativitat. També cal lluitar contra els sostres de vidre, contra els pitjors càrrecs 
dintre de les empreses, contra l’assetjament sexual en l’àmbit laboral i perquè les 
dones deixem d’encapçalar les llistes de l’atur. 

»3.  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. 

»4. Exigim també les pensions que ens hem guanyat. No més pensions de misèria que 
ens obliguen a patir pobresa en la vellesa. Demanem la cotitularitat de les pensions 
i que el temps dedicat a tasques de cura, o que hem desenvolupat al camp, sigui 
reconegut en el càlcul de les pensions. 

»5. Que hem de ser lliures i volem decidir sobre les nostres vides i els nostres cossos. 
Prou de cosificar-nos, d’imposar-nos uns cànons estètics, de ser utilitzades com a 
reclam, de patologitzar els nostres processos i de decidir si hem de ser o no ser 
mares. Volem cobertura gratuïta per a l’avortament: nosaltres parim, nosaltres 
decidim. 

»6. Una educació pública, laica, feminista, lliure de valors heteropatriarcals i 
imperialistes i que trenqui amb els rols i estereotips de gènere imposats des de 
l’etapa infantil. Volem ser formades en la diversitat, i construir les nostres identitats 
sexuals i de gènere sense pors ni complexos. 

»7. Posar en valor el protagonisme de les dones i de les seves lluites, així com 
mantenir el record de les que ja no hi són. Volem que les dones lluitadores dels 
nostres barris tinguin més presència als nostres carrers. Prou d’estar invisibilitzades 
als llibres i els relats d’història de la nostra ciutat! 

»8. Que l’Estat desenvolupi polítiques reals i efectives contra la violència masclista i no 
meres declaracions d’intencions. En aquest mateix sentit, reclamem el compromís 



 
 
 

de rebutjar i condemnar aquells discursos polítics que emparen el masclisme i 
neguen la realitat de desigualtat i perill en què vivim les dones per l’únic motiu de 
ser-ho. Volem ser lliures i no valentes. Estem fartes de no poder caminar amb 
seguretat pel fet de ser dones. La nit també és nostra i volem poder gaudir-la sense 
por i sense el risc de ser agredides, assetjades i violades. Estem fartes de les 
manades i d’un sistema judicial que empara els agressors i que, lluny d’apoderar les 
víctimes i supervivents, contribueix a revictimitzar-les. És necessària la formació en 
perspectiva de gènere en aquest àmbit així com una revisió de les lleis que no 
donen resposta a la conjuntura actual. No en volem ni una menys!! 

 

»Tenim clar que aquesta lluita serà llarga però no defallirem. ENS VOLEM VIVES, 
COMBATIVES i JUNTES! VISCA LA LLUITA FEMINISTA!» 

La presidenta agraeix a la consellera la lectura de la declaració i també agraeix als veïns haver-
se ajustat als temps. Emplaça tothom a retrobar-se el dia 8 de març. 

En no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.39 h. 
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