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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2 
Data: 4 de febrer de 2019 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 19.00 h a 21.15 h 
Lloc: Consell de Districte de Sant Martí 
 
Assistents 
 
President del Districte  
Raimond Blasi i Navarro 
 
Regidor del Districte  
Josep M. Montaner i Martorell 
 
Conseller tècnic 
Marc Andreu i Acebal (GMDBComú-E) 
 
Gerent del Districte  
Josep Garcia Puga 
 
Secretària tecnicojurídica 
Rocío Benito Arranz 
 
Participants (per ordre d’intervenció) 
 
Josep Martí Maria, en nom de la Comissió d’Afectats Gran Via 
Eduard Rodríguez López, en nom de la Comissió d’Afectats Gran Via 
Miquel Catasús Lacruz, en nom de l’Associació de Veïns del Clot - Camp de l’Arpa 
Carolina Romano Blázquez, en nom propi 
José Ramón Sánchez, en nom propi 
Conxita Lisón, en nom de l’Associació “Amb el Cor a la Mà POVACC”  
Moisès Ribas, en nom de l’Associació de Veïns del Clot - Camp de l’Arpa 
Núria Garcia Soto, en nom de l’AFA Escola Farigola del Clot 
Carles Mañé, en nom del C.P. Corunya 13 
Paula de Benito Orbañanos, en nom de l’agrupació Prou de Trànsit 
Guillermo Cerdan Ramos, en nom propi 
Enrique Navarro Martínez, en nom de la Coordinadora Veïnal Aire Net  
Silvina Frucella, en nom de la Coordinadora Veïnal Aire Net 
Marta Rosés, en nom de la Coordinadora Veïnal Aire Net 
Hilario Cabezas González, en nom de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú 
Salvador Mañosa Duran, en nom de l’Associació de Veïns Palmera Centre  



  
 

 

Francisco Abad Romero, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs 
Ramon Tur Guasch, en nom de l’Associació de Veïns del Maresme  
Àngel Ruiz i Díez, en nom de l’Associació de Veïns del Parc 
Sonia Rodríguez, en nom de la Vocalia de Diversitat Funcional 
Lucía Retailleau, en nom de l’AFA Llacuna-Poblenou 
Lluís Manzano, en nom propi 
Immaculada Álvarez Gil, en nom propi 
César León Ortega, en nom propi 
José Luis Ferrer de Eugenio, en nom propi 
J. B., en nom propi 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió. 
 
Passa la paraula a la secretària tecnicojurídica del Districte, Rocío Benito, perquè faci 
les advertències oportunes pel que fa a la protecció de dades.  
 
La secretària diu que, com han pogut observar, els han repartit un document en el qual 
autoritzen l’Ajuntament a utilitzar la seva veu, la seva imatge i el seu nom i cognoms 
per fer l’acta de la sessió. Avisa quina és la zona de la sala on es gravaran preses del 
públic, però que si hi ha alguna persona que no és en aquesta zona i que admet ser 
gravada, també se la pot gravar. 
 
Tot seguit, llegeix la part de la Llei de protecció de dades que afecta la situació i els 
informa que consenten  que les seves dades personals siguin tractades per 
l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d’aixecar l’acta de les  sessions de 
l’Audiència Pública del Districte de Sant Martí i de fer-ne la difusió. Diu que l’acte serà 
difós via streaming, mitjançant el corresponent canal de l’Ajuntament de Barcelona . 
Assegura que, tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers, que seran 
conservades fins que s’hagin exhaurit els terminis legals corresponents i que tenen 
dret a accedir, rectificar i suprimir aquestes dades, i els altres drets corresponents. 
Indica que tenen informació addicional a la web de l’Ajuntament, a l’apartat de 
protecció de dades. 
 
Finalment, avisa que, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la 
informació, el fet d’haver emplenat els camps «correu electrònic» o «telèfon mòbil» 
autoritza l’Ajuntament a utilitzar aquests mitjans per a adreçar comunicacions 
directament relacionades amb la finalitat indicada. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
El president recorda que a l’entrada tenen a la seva disposició el resum de l’Audiència 
Pública anterior i que l’acta va ser penjada a la web del D istricte la setmana passada. 
També hi ha un full per sol·licitar la pròpia intervenció en aquesta Audiència Pública.  
 
2. Torn obert de paraules 
 
El president informa que hi ha una sèrie més que suficient de soŀlicituds  d’intervenció 
demanades, però que deixa cinc minuts més per si algú encara s’hi vol afegir. Demana 
brevetat a qui intervingui, fer les referències oportunes al que ja s’hagi comentat 
abans, per economia de temps, i intentar respectar els dos minuts i mig previstos per a 
cada intervenció, tot i que en algun cas serà una mica més generós.  
 



  
 

 

El senyor Josep Martí Maria, en nom de la Comissió d’Afectats Gran Via, demana si 
pensen fer alguna cosa respecte al Mercat de la Pobresa, que creu que a l’Ajuntament 
se li ha escapat de les mans perquè cada cop hi ha més gent i no s’hi pot passar, i la 
Guàrdia Urbana ni s’hi acosta.  
 
El senyor Eduard Rodríguez, en nom de la mateixa Comissió d’Afectats Gran Via, 
insisteix en aquesta qüestió, i explica que l’altre dia la parada d’autobús que hi ha al 
costat de La Farinera, on paren el V23, el V25 i el 192, estava envaïda per aquestes 
persones, i que això no pot ser. Diu que va fer una proposta, ja que tots som 
humanitaris, per repartir aquest problema entre tots, cosa que es podria fer si cada dia 
anessin a un barri diferent: a la rambla Prim, a la rambla del Poblenou, al carrer Aragó, 
a la rambla Guipúscoa... I a Sarrià, o a la plaça de Sant Jaume... No entén que sempre 
hagi d’estar al carrer del Clot i que no es pugui ni passar per la vorera, de manera que 
hi ha dies que s’ha de baixar a la calçada. 
 
Tot seguit s’adreça al senyor Marc Andreu, conseller tècnic, i li parla de l’accés al 
garatge d’Escultor Claperós 43-45, sobre el qual accés ha fet instàncies amb plànol 
inclòs, i que n’han parlat, que el senyor Andreu li va dir que havia passat nota al 
gerent, però assegura que d’això no se n’ha fet res.  
 
Llavors s’adreça al mateix gerent, senyor Josep Garcia Puga, i li recorda que fa un any 
van fer una passejada amb el responsable de Parcs i Jardins i van quedar que 
s’havien d’arreglar els corrents d’Escultor Claperós, que quan plou inunda el pas de 
vianants del parc del Clot. I explica que ara encara hi ha més incidències.  
 
S’adreça al senyor Francesc Carmona, absent, dient que la nit del 14 de novembre i 
tot el dia 15 va ploure molt, i que l’endemà, el dia 16, va fer una volta pel districte i va 
trobar que no hi havia zones inundades, tampoc la plaça dels Porxos, però sí el parc 
del Clot, on no s’han fet les inversions que sí que li sembla que s’han fet –i ho 
aplaudeix– a la plaça dels Porxos.  
 
Explica també que ha fet alguna petició al Telèfon del Civisme perquè posessin fitons i 
que també havia fet unes vint instàncies, una de les quals del desembre del 2017, que 
li van respondre al maig del 2018 dient que no tenien pressupost per fer -ho. Diu que 
algunes de les instàncies que ha fet han estat contestades, però cap s’ha portat a la 
pràctica, tampoc en algun cas en què se li va dir que ja estava en marxa la reforma o 
l’arranjament.  
 
Defensa el seu paper de cuidador del barri i assegura que s’ha portat molt bé amb tots 
els partits que han governat l’Ajuntament. Pensa que l’actual, en canvi, en qüestions 
del dia a dia –neteja, civisme, ordre– és fatal, i creu que és perquè hi falta coordinació, 
ja que un respon una cosa i l’altre en fa una altra.  
 
Denuncia, finalment, el mal estat del carrer del Clot –dotze fitons trencats, bicicletes 
lligades al mobiliari urbà, etc.–, quan creu que hauria de ser la joia del barri, pel nom 
que té. Anima el Govern a posar-se les piles i a tenir en compte que al maig hi ha 
eleccions, i els recorda que després no sap si ells seran aquí, però que ell sí que hi 
serà.  
 
El senyor Miquel Catasús, en nom de l’Associació de Veïns del Clot - Camp de l’Arpa, 
assegura que també procurarà ser aquí d’aquí uns mesos. I vol fer una declaració 
prèvia, dient que no troba normal la situació dels presos polítics catalans, dels 
barcelonins i dels espanyols, i demana la seva llibertat. Anima a aturar el que 
anomena “neofranquisme” actual.  
 



  
 

 

La seva intervenció sobre temes de barri comença recordant que fa massa setmanes 
que esperen accions del Govern, com les convocatòries per parlar del Mercat de la 
Pobresa, del llistat d’habitatges que van lliurar fa un any i mig, de La Farinera, de la 
reunió ordinària amb el regidor, etc. I afegeix que una de les coses que esperaven des 
del final de novembre era sobre l’autobús 192, perquè així s’havia acordat al Consell 
Plenari de l’Ajuntament. Fa memòria que el que volen d’aquest autobús és que 
conservi l’itinerari antic i es facin algunes millores en la línia. No entén per què no se’ls 
convoca. Insisteix que el 192 és un servei social i que si passa pel carrer Muntanya ho 
és més que si passa pel carrer Trinxant, que ja té una altra línia.  
 
Es refereix també a la biblioteca del Clot, que fa quatre anys que demanen que torni al 
Clot, a la Fàbrica del Plom, perquè al barri no hi ha biblioteca i n’hi hauria d’haver 
segons el Pla d’equipaments i segons els estàndards normals. Anuncia que aquesta 
serà una reivindicació prioritària, perquè al barri hi ha moltes escoles i en canvi hi ha 
molta gent que s’ha de desplaçar massa, a Alchemika o a la que s’anomena “biblioteca 
del Clot”, que en realitat està en un altre barri. Demana als partits que  els facin costat 
en aquesta reivindicació, ja sigui a la Fàbrica del Plom o en un altre lloc dins del barri.  
 
Es queixa, per acabar, que les obres que havien de fer-se al barri han començat 
massa tard, i demana per què, en canvi, no han començat les que estaven previstes a 
la plaça Balmanya. 
 
El president avisa que a partir d’aquest moment deixen de rebre peticions 
d’intervenció, perquè ja n’hi ha prou d’acumulades.  
 
La senyora Carolina Romano, en nom propi, vol reblar el que ha dit el senyor Miquel 
Catasús sobre la línia 192: que torni a passar pel carrer Muntanya, pel servei que fa a 
la gent gran del barri, i que no canviï justament ara el recorregut, per les obres que hi 
ha a la Meridiana, que la gent té molts problemes per travessar -la. Recorda que ja hi 
ha el V25 que fa el recorregut fins a l’Hospital de Sant Pau. Reconeix que li han dit que 
farien unes proves per veure com aniria per l’antic recorregut, i voldria saber quan es 
farien i quina projecció de futur hi ha en aquest aspecte.  
 
El senyor José Ramón Sánchez, en nom de la senyora Beatriz Sánchez, vol afegir 
sobre la línia 192 que hi ha una nova parada al començament del carrer Trinxant, que 
és zona de vianants –zona 30–, que els autobusos tenen dificultats per girar per entrar 
en aquest carrer des de la Meridiana i que provoquen reverberació i soroll per damunt 
de la normativa, i des de dos quarts de set del matí. Diu que tot això són dades 
afegides al que es deia sobre la línia 192, a més del fet que fa un recorregut paraŀlel al 
V25, i demana que es tinguin en compte aquestes raons quan es prenguin les 
decisions oportunes.  
 
La senyora Conxita Lisón, en nom de l’Associació “Amb el Cor a la Mà POVACC”, 
intervé també per reivindicar el recorregut del 192, perquè hi ha moltes persones amb 
limitacions que han quedat desateses, ja que travessar la Meridiana és molt complicat. 
Assegura que els autobusos sempre van plens, tret del diumenge i potser del dissabte. 
Denuncia que els cotxes s’espatllen molt sovint, perquè són antics, i demana que se’n 
posin de nous. Es queixa, en nom de l’associació que representa, del tracte que se’ls 
dona en aquesta qüestió.  
 
El senyor Moisès Ribas, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot, reclama 
que es faci la biblioteca del Clot dins del Clot, tal com s’havia pactat. Proposa que es 
faci a la Fàbrica del Plom, que considera el lloc més adequat i viable per fer -la i que 
urbanísticament compleix les condicions, per l’entorn, tot i que estan oberts a parlar 
d’altres propostes, si garanteixen que són millors. Considera que la biblioteca Josep 



  
 

 

Benet, que es va anomenar “El Clot”, no pertany al barri, i pensa que un barri com el 
Clot, densament poblat, amb més de 30.000 veïns i veïnes, necessita una biblioteca. 
Creu que és una falta de sensibilitat dir a la gent que vagi a altres biblioteques de 
l’entorn, fora del barri, com la Caterina Albert o la que diuen que es farà a la Verneda, 
de la qual només s’ha posat una pedra. Afirma que tenen dret a no haver de fer 
excursions, a no patir pels nanos –que no hagin de travessar zones d’obres–, a veure 
respectats els drets de la gent de mobilitat reduïda, els drets de la canalla i el dret de la 
gent gran. Reclama el dret d’accedir a la cultura, creu que la biblioteca és un dels 
serveis públics més ben valorats pels ciutadans i denuncia que s’incompleix el Pla 
d’equipaments públics, aprovat per unanimitat. Afegeix que la biblioteca és molt més 
que accedir a la cultura, és molt més que una sala d’estudi, perquè permet accedir a 
internet, a activitats culturals. I es queixa que, tot i els compromisos, sempre s’han 
postergat i s’ha aŀlegat que no es podia fer en aquell moment. Considera que aquest 
servei és ara més necessari que mai per als veïns i les escoles, i que és ara quan s’ha 
de fer.  
 
La senyora Núria Garcia Soto, en nom de l’AFA de l’Escola Farigola del Clot, també 
vol reivindicar la biblioteca i vol fer-ho recordant algunes xifres: les escoles Farigola, 
Rambleta, Casas, La Farinera –que és l’escola bressol–, Petit Príncep, Clot de la Mel, 
Dovella, Miralletes i l’Institut Broggi sumen un total d’uns 1.800-1.900 alumnes. Tots 
aquests centres tret de dos, assegura, estan força lluny de la biblioteca Josep Benet, i 
llavors pensa que, tenint en compte la “ciutat de barris” que vol ser Barcelona, amb 
tots els barris equipats amb equipaments de proximitat als quals s’hauria de poder 
accedir en cinc o deu minuts màxim, la biblioteca hauria d’estar al bell mig del Clot i no 
a una distància excessiva i a més fora del barri, com passa amb la Josep Benet.  
 
Es refereix tot seguit a les obres del parc del Clot, en concret a l’àrea de jocs de la 
segona rodona. Recorda que a la primera rodona s’hi van fer les obres el 2017, que hi 
va haver unes xerrades en què van participar les escoles i que es va demanar a 
l’Ajuntament una reunió per saber com es faria la renovació de la segona rodona, 
perquè entenien que el joc triat no era l’adequat. L’Ajuntament va passar quatre 
propostes a l’agost del 2017, i al final del 2017 les escoles que ha dit abans, que són 
les que integren la Coordinadora de les AFA del Clot - Camp de l’Arpa, van explicar a 
l’Ajuntament quina era la proposta més ben valorada. Es queixa que si bé l’Ajuntament 
va dir que les obres es farien, d’aleshores ençà no ha aclarit ni quan es farien ni quina 
proposta triarien finalment.  
 
En tercer lloc, vol fer esment als semàfors dels carrils-bici de la Meridiana. Assegura 
que ara tothom és conscient que la mobilitat a la Meridiana és difícil, especialment la 
gent amb criatures o les persones que tenen mobilitat reduïda, perquè cada dia 
canvien els recorreguts, però que les bicis han de tenir l’obligació d’aturar -se quan els 
vianants tenen llum verd. Afirma que ara mateix, en molts trams de l’avinguda 
Meridiana des de Glòries fins a Aragó, les bicicletes tenen els semàfors en ambre, i 
per als ciclistes l’ambre vol dir que poden passar. Es queixa que això crea als matins 
uns conflictes brutals.  
 
El senyor Carles Mañé, en nom de la comunitat de propietaris del carrer de La 
Corunya 13, explica que el solar que hi ha entre el seu carrer, Aragó i Meridiana s’ha 
convertit en un magatzem de runa i brutícia. Diu que han parlat amb la gent que 
treballa allà i que els han dit que només arreglen una part del carrer de La Corunya 
perquè s’hi pugui fer el foc de Sant Joan. Diu que les voreres estan des fetes per la 
maquinària que es fa servir.  
 
Aprofita l’avinentesa per demanar que, ja que allà només hi ha dos guals de comunitat, 
aquell tram de carrer esdevingui de vianants.  



  
 

 

 
La senyora Paula de Benito Orbañanos, en nom de l’Agrupació Veïnal Prou de Trànsit, 
es refereix al semàfor de la incorporació d’Independència a Aragó, que ja està 
instaŀlat. Reconeix que hi ha hagut canvis en la regulació, però es queixa que encara 
és insuficient el temps en què està vermell per als cotxes –tretze segons– i que els 
vianants han de continuar passant entre els cotxes i les motos que giren. Proposa que 
es deixi com el de Consell de Cent amb Independència, que està tota l’estona vermell 
mentre dura el verd dels vianants, o almenys augmentar el temps considerablement, 
perquè la gent tingui temps de passar.  
 
A continuació, parla dels carrils del carrer Independència. Continua exigint dos carrils, 
com hi havia hagut fa temps. Saben que hi ha una proposta de l’Ajuntament, que 
consideren temporal, per reduir-lo a tres carrils, i el que demanen és que aquesta 
proposta sigui de 2+1, ja que de fet és el que els han dit que volien fer en el futur i això 
reduiria molt el trànsit al carrer.  
 
Demana també que els autobusos que van per Independència –el V23 i els no urbans– 
siguin ecològics, perquè és un carrer que fa molta pujada i produeixen molta 
contaminació. 
 
Soŀlicita també que s’estudiï com es pot reduir el trànsit en origen, perquè el carrer és 
com una autopista i no canviarà quan es redueixi a tres carrils, que també seran 
d’autopista, i que fins i tot quan aconsegueixin reduir-lo a dos carrils, seran igualment 
com d’autopista. Recorda que en la proposta que van fer l’any passat feien diversos 
suggeriments i voldria saber si se n’ha estudiat cap.  
 
Afegeix que al novembre ja es va soŀlicitar  un mesurador de soroll i que se’ls va dir 
que Mobilitat en tenia de disponibles, i això mateix els van tornar a dir al gener. Vol 
saber quan el tindran de debò, perquè hi ha veïns que han patit trencaments de vid res 
per les vibracions. Diu que també havien soŀlicitat l’asfaltatge anticontaminant, com a 
mesura temporal mentre no es redueix el trànsit.  
 
Es queixa de la reducció de places d’aparcament –unes 250– a causa de les obres, i 
pensa que caldria donar als veïns alguna solució, perquè es dona espai al vehicle que 
transita però no es pensa en el perjudici que això causa als veïns.  
 
Per acabar, es refereix breument als arbres arrencats, que són quatre en el seu tram 
de carrer, als pals en desús de telèfon i d’e lectricitat, que caldria retirar, i a les voreres, 
que estan molt degradades.  
 
El senyor Guillermo Cerdán, en nom propi, diu que és del carrer Sant Joan de Malta, 
que està en obres, i demana saber si hi tenen previst el trànsit de vianants, perquè 
segons el projecte els veïns de la banda dels parells, quan surtin de casa, es trobaran 
sense cap protecció, sense vorera. Demana una mica de protecció per als veïns. Diu 
que ja en van parlar però que no sap si s’ha decidit alguna cosa.  
 
El senyor Enrique Navarro, en nom de la Coordinadora Veïnal Aire Net, recorda que el 
21 de setembre del 2018 es va presentar una proposició al Plenari per part del Grup 
Municipal Demòcrata que demanava la creació d’una comissió que analitzés 
exhaustivament els usos de la Zona Fòrum i proposés mesures extraordinàries de 
suport a aquest espai per sanejar-lo. Diu que han rebut informació no oficial que el 
passat 25 de gener s’ha constituït aquesta comissió i que estarà composta per dos 
representants de cada grup municipal i els regidors no adscrits, i que es proposaran 
ponents per a les tres sessions temàtiques, a les quals podrà assistir públic però sense 
poder intervenir. Vol saber, per tant, si aquesta comissió comptarà amb la participació 



  
 

 

de les entitats que la van demanar: en concret, la Coordinadora Veïnal Metropolitana 
Aire Net i l’Associació Zona Fòrum.  
 
La senyora Silvina Frucella, igualment en nom de la Coordinadora Veïnal Aire Net, de 
la qual és presidenta, els demana suport per a dues qüestions: el tancament de la 
incineradora TERSA, que reclamen des de fa força temps, i la constitució d’un 
observatori ciutadà per al control de la incineradora mentre sigui operativa. Com que 
saben que el tancament no es pot fer en un dia, exigeixen la reducció dels residus 
cremats mentre es posa en marxa el pla per al tancament. I també recorda que el 
Govern i l’alcaldessa han donat el vistiplau a l’observatori ciutadà per controlar la 
incineradora, que fins ara s’ha comportat de manera opaca i irrespectuosa amb la llei i 
amb la salut dels veïns.  
 
La senyora Marta Rosés, també en nom de la Coordinadora Veïnal Aire Net, comenta 
que la seva associació no va a les audiències públiques només a criticar. Diu que 
estan molt preocupats per la qüestió dels residus i que els agradaria que tots els 
presents, començant pels partits polítics, fossin conscients del greu problema que té 
Barcelona amb els residus urbans. Per això els demanen que tots els programes de 
les eleccions municipals del mes de maig incorporin aquest assumpte, a fi que la ciutat 
estigui més sana tant pel que fa a l’aire, com a la terra, com al mar.  
 
També vol recordar que la licitació per a la recollida de residus i neteja urbana per a 
vuit anys més dos, que van aprovar tots els partits menys la CUP, no varia massa la 
situació actual, ja que es continuarà depenent d’abocadors i incineradores. Creu que 
s’ha perdut una oportunitat d’or per millorar la recollida selectiva.  
 
El senyor Hilario Cabezas, en nom de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú, parla 
d’una llista de reivindicacions que assegura que ja és famosa, i demana al gerent que 
la hi contesti, atès que ja la té.  
 
Es lamenta que el barri de Provençals està oblidat per tothom. Assegura que no tenen 
seguretat –al 22@, en canvi, sí que en tenen– i que s’hi trenquen moltes coses –cinc 
incidents en una setmana, per exemple.  
 
Reclama que els fanals del carrer Paraguai haurien de ser més baixos i iŀluminar de 
debò, i que caldria arreglar les voreres, ja que com sap el conseller tècnic no es van 
acabar d’arreglar i la gent del barri és gent gran. El sorprèn que es facin obres en 
altres barris de Barcelona i que Provençals estigui tan abandonat.  
 
Reclama també la instaŀlació d’un poliesportiu al barri, que els fa falta. Ja compta que 
fins a les eleccions no es farà, però voldria que després es fes alguna cosa. Repeteix 
que al barri no hi ha res, només l’Olímpia, que és un negoci municipal.  
 
Es queixa també de la falta de voreres a l’estació de metro de Besòs, que el senyor 
Montaner va dir que tenia la solució i encara l’esperen.  
 
Explica que una altra cosa que tenia a la llista és la dels bancs al carrer Maresme. Diu 
que només són sis bancs i no hauria de costar tant instaŀlar -los. Igual que els set 
arbres que s’hi havien de posar: si no es poden fer escocells, com els han dit, demana 
que hi posin testos grossos, com han fet a Glòries. De cara a l’estiu, diu, seria d’agrair.  
 
Al senyor gerent li recorda que al carrer Paraguai hi ha una gotera, causada per un 
forat, que encara degota.  
 



  
 

 

El senyor Salvador Mañosa, en nom de l’Associació de Veïns Palmera Centre, vol 
incidir en el que ha dit el senyor Cabezas, en el seu cas amb cinc punts. El primer és 
que li agradaria saber el criteri que se segueix per canviar l’enllumenat públic, perquè 
troba que s’il·luminen trams de carrer i la resta es deixa sense fer.  
 
El segon punt és sobre el manteniment de voreres i de passos de vianants, que veu 
que s’hi pinten senyals però que d’arranjaments no se’n fan.  
 
El tercer punt és recordar que la Comissió de Seguiment de la Gran Via s’ha convocat 
dues vegades i que la Gran Via continua igual o pitjor, i que ningú no dona 
explicacions de per què no s’hi fa res. Afirma que la comissió voldria saber -ne els 
motius. 
 
El quart punt és el de la seguretat. Denuncia que al barri han tingu t últimament 
robatoris de mòbils, de botigues i de tota mena, que la inseguretat s’ha incrementat 
aquest semestre, i voldria saber què es pensa fer.  
 
I el cinquè punt, que ja és antic, és el bus 136, que abans passava cada vint minuts i 
ara cada trenta-cinc minuts i que sempre va atapeït al matí, perquè la gent gran ha 
d’anar a l’hospital. Li sembla que haver d’esperar l’autobús trenta-cinc minuts per anar 
a l’hospital és denigrant. Sap que ja han passat tres anys sense que s’arregli aquest 
problema, i per això vol una solució del Govern, mani qui mani. 
 
El senyor Francisco Abad, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs, 
agraeix en primer lloc el canvi dels fanals de la plaça Jaume Huguet. Espera que amb 
aquesta intervenció agafin embranzida i vagin a altres zones fosques del barri, com els 
carrers Lluís Borrassà o Ferrer Bassa, que són llocs de pas per als drogoaddictes que 
van del menjador solidari a la sala de venopunció de la Mina, cosa que comporta que 
es trenquin vidres de cotxes i hi hagi assaltaments i robatoris a la gent. Pensa que 
amb la iŀluminació això es podria frenar una mica. 
 
El segon tema que vol tractar és el de la rehabilitació, que diu que no s’hi aclareix. 
Recorda que amb el Pla de barris es parlava de 300.000 euros per a la rehabilitació 
d’edificis, i que fa un any i mig, a la comissió de seguiment del pla, se li va dir que hi 
havia 2 milions. En canvi, a la Gaseta Municipal del 2 de gener es diu que per a la 
rehabilitació d’edificis hi havia 1 milió d’euros i que aquest milió es passava al 2019. 
Quan va preguntar-ho a l’anterior Audiència Pública, se li va respondre que es tenen 
controlades tretze comunitats i que per als anys vinents hi ha una previsió de despesa 
de 2,5 milions. Informa que una rehabilitació sol costar entre 250.000 i 260.000 euros. 
Si el Districte en té controlades tretze –tot i que a la seva associació pensen que són 
gairebé el doble–, no surten els números.  
 
Mostra també la seva indignació perquè, alhora, es construeix un edifici d’apartaments 
el lloguer dels quals serà de 1.800 a 2.500 euros/mes, i al costat, al carrer Alfons el 
Magnànim n. 2, hi ha un edifici al qual s’entra per les finestres perquè no té ni porta 
d’accés, i les bigues de les cases estan descobertes, amb aluminosi i amb fuites 
d’aigua. Es demana si aquest edifici compleix la normativa del 30% per a habitatge 
social, però pensa que no, perquè és privat.  
 
El tercer tema és el del mercat ambulant dels dissabtes al Besòs, on diu que hi ha un 
increment de robatoris, com a tot arreu, i han arriba t a l’associació de veïns persones 
dient que han trobat a les bústies carnets d’identitat o del casal de la gent gran Joan 
Maragall. Denuncia que cada dissabte hi ha els pispes habituals i que la gent ja els 
coneix i van darrere seu avisant l’altra gent, perquè allà ni la Guàrdia Urbana ni els 
Mossos no hi són mai. També diu que hi ha unes normes, que les parades del mercat 



  
 

 

estan marcades a terra, i que ningú segueix aquestes normes. Assegura que tots els 
llocs de pas d’Alfons el Magnànim estan impedits per  parades iŀlegals, que ni els 
restaurants ni les botigues poden tenir a la porta cap terrassa, i que no es pot ni entrar 
a l’ambulatori, que fins i tot van haver de portar-hi una senyora ferida fent tota la volta 
a l’illa.  
 
El senyor Ramon Tur, en nom de l’Associació de Veïns del Maresme, vol saber com 
està la situació pel que fa a la construcció d’habitatge social al carrer Maresme i als 
apartaments tutelats del carrer Puigcerdà. Diu que de totes les promocions 
programades en una mateixa data, les úniques que no s’han fet han estat les 
d’aquests dos carrers.  
 
També vol saber com van les obres de desamiantatge del solar de Maresme-
Veneçuela, que els veïns se’n queixen molt. Diu que afecta molta gent que va al 
mercat o al futbol, i els habitatges del costat. Afirma que tenen notícies que l’inspector 
que va revisar el solar havia dit que la revisió era per a sis setmanes, i ja han passat 
sis mesos.  
 
El senyor Àngel Ruiz, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Parc, diu que no 
els serveix l’excusa que al barri s’hi han invertit 109 milions d’euros per a manteniment 
i millores, perquè aquesta xifra conté els treballs que es fan a Glòries, mentre que la 
resta del barri està abandonat.  
 
Recorda que el 27 de novembre del 2018 el Grup ERC va presentar una proposta que 
va ser aprovada al Plenari per tots els grups tret del del Govern, referent a una 
ampliació de les voreres del carrer Pallars. Diu que el projecte ja estava previst 
executar-lo el mes de juliol, que es va posposar a l’agost i que després ha quedat als 
llimbs. 
 
Volen saber quina solució es proposa per a l’aparcament de motos, perquè hi ha una 
botiga davant de la qual la vorera sempre està plena de motos, encara que tenen un 
aparcament davant el núm. 73 –que possiblement una solució seria posar aquest 
aparcament a l’altra vorera, perquè hi passa menys gent.  
 
Demana també què fa la Guàrdia Urbana respecte al moll de càrrega i descàrrega per 
a camions del Pallars núm. 65-71, perquè quan ve un camió de dos eixos o més els 
vianants han de baixar a la calçada, amb el perill consegüent.  
 
També amb relació a l’amplada de la vorera de Pallars, hi ha un aparcament de 
bicicletes incontrolat a les baranes del pont de Joan d’Àustria - Pallars. Diu que van 
proposar traslladar-lo al xamfrà de Mallorca-Marina. 
 
Finalment, explica que als jardinets que hi ha a l’avinguda Bogatell - Marina - Llull hi ha 
un entramat de fustes al qual falten fustes, n’hi ha d’aixecades, hi ha bancs també de 
fusta malmesos, i el verd urbà està brut i deteriorat. Demana algun tipus de  
manteniment, sobretot dels taulons que falten, perquè la canalla s’hi pot fer mal.  
 
La senyora Sonia Rodríguez, en nom de la Vocalia de Diversitat Funcional de Sant 
Martí, vol saber el programa d’activitats per fomentar la salut, l’entorn social i la 
convivència per a les persones amb discapacitat als CEM i als centres cívics del 
Districte.  
 
També demana per què el Centre Cívic de Selva de Mar no té cap activitat accessible i 
diu que està farta que la discriminin pel fet d’anar amb cadira de rodes. Diu que ja ha 



  
 

 

fet les queixes corresponents a la directora del centre cívic, a la tècnica, a l’extècnica 
de l’IMPD del Districte i al conseller d’Accessibilitat, i no accepta més ajornaments.  
 
En tercer lloc, vol saber quin protocol de sancions té l’Ajuntament  per a les empreses 
que guanyen un concurs i llavors fan la plaça de la Infància amb uns pendents que 
semblen tobogans, que quan plou s’inunda i que la font no és accessible.  
 
La quarta qüestió té a veure amb la propaganda que fa l’Ajuntament sobre l’atenció a 
les persones amb discapacitat o diversitat funcional. Recorda que al desembre del 
2017 es va fer un estudi sobre els locals de la rambla Guipúscoa i s’advertia que el 
99% dels locals no eren accessibles per a les persones amb diversitat funcional; que el 
3 de desembre del 2018 es va fer un recorregut pel barri amb gent de l’Ajuntament i 
persones amb diversitat funcional, però allò no va servir per a res perquè després no 
s’aplica la llei, ni es fan reformes, ni es posen multes als locals que no són 
accessibles. I adverteix que parla de l’accessibilitat física, no de la mental, la 
inteŀlectual ni la visual.  
 
Demana també pel conseller de Diagonal Mar, atès que fa dos anys que hi reclama un 
semàfor sonor, perquè allà hi ha no sols cotxes, sinó també el tramvia. Suplica atenció 
per a la gent amb discapacitat visual.  
 
Finalment, reclama més iŀluminació, perquè les dones són víctimes perfectes i la 
justícia va com va. Diu que entre la contaminació lumínica i la seva seguretat i salut, 
això segon és el que l’importa.  
 
La senyora Lucía Retailleau, en nom de l’AFA Llacuna-Poblenou, demana quan es 
traurà la teulada d’amiant de l’edifici històric del carrer Pallars núm. 217, a tocar de 
l’Escola de la Llacuna, i quan es resoldrà el problema de les rates que arriben a 
l’escola per la brutícia que llencen en aquell solar.  
 
El senyor Lluís Manzano, en nom propi, mostra en primer lloc el seu malestar per tot el 
que ha hagut de sentir fins al moment durant la sessió.  
 
Recorda que al darrer Plenari, quan es comentaven totes les coses de què s’havien de 
sentir orgullosos, ell va parlar de les coses de les quals no es podien sentir orgullosos, 
i que ara n’afegia una altra, que és que el 14 de gener, al passatge de Bori, van ser 
cremats intencionadament set cotxes i tres contenidors, i que el 20 de gener van ser 
cremats més contenidors a Roc Boronat - Sancho d’Àvila, a Doctor Trueta - Roc 
Boronat, a Pujades i a Llull-Llacuna.  Demana què fa l’Ajuntament per evitar coses 
com aquesta.  
 
També comenta que el supermercat Keysi, a la rambla del Poblenou - Bolívia, està 
tancat de fa setmanes i diu que esperen que l’Ajuntament prengui les mesures 
oportunes perquè puguin tornar a obrir. Voldria saber quan podran reobrir i quantes 
famílies estan desallotjades pel mateix motiu que s’ha tancat el supermercat, perquè li 
preocupa saber que si això passa a casa seva també el poden desallotjar durant 
setmanes o mesos.  
 
La senyora Inmaculada Álvarez, en nom propi, parla de les persones que, com ella, 
estan en risc d’exclusió social per pèrdua de l’habitatge. Explica que ha enviat una 
carta als principals mitjans de comunicació en què posa en coneixement de l’opinió 
pública la seva situació, i llegeix la carta perquè pensa que recórrer a aquesta 
Audiència Pública és la seva última opció.  
 



  
 

 

El senyor César León, en nom propi, es queixa de l’abandonament en què se sent el 
coŀlectiu de les persones amb discapacitat en aquest d istricte. Manifesta que no 
aconsegueix reunir-se amb el regidor ni amb el conseller tècnic, que fa tres anys que 
es deixa la vida per defensar els drets de les persones amb discapacitat i que té la 
sensació que fa tasques que hauria de fer el Govern i no e ll.  
 
Es refereix tot seguit a les barreres arquitectòniques del CEM de Can Felipa. Explica 
que ha fet diverses denúncies, també al Síndic de Greuges i al Consell de 
l’Accessibilitat de la Generalitat, i que té una carta d’Instaŀlacions Esportives, de la 
senyora Eulàlia Dordal, de data 31 de juliol, en què diu que com a màxim en sis mesos 
estaria acabada l’obra, i aquesta mateixa setmana n’ha rebut una altra, en referència a 
la rampa d’accés a Can Felipa, en què diu que la intenció dels responsables de 
l’equipament és fer l’obra “a la mayor brevedad posible”. S’adreça al senyor Muntaner 
per fer-li veure que ja són tres anys, que està a punt d’acabar el mandat i que les 
persones amb discapacitat continuen sense poder entrar al CEM de manera 
autònoma.  
 
Es queixa que s’ha trobat amb la directora d’un centre cívic del Districte que li ha dit 
que demani ell les coses, perquè a ell li fan cas. I resulta que fa temps que demanen 
l’estora de l’entrada del Centre Cívic de Can Felipa, que per la rampa que té i el 
paviment lliscant pot provocar accidents. Demana que facin cas de la directora de 
l’equipament, la senyora Dolors Pedemonte. 
 
Per acabar, afegint-se a la crítica que també feia la senyora Sonia Rodríguez sobre els 
arquitectes i enginyers que dissenyen els edificis sense tenir en compte l’accessibilitat, 
reclama també que les obres que ara es fan al carrer Joan de Malta s’assenyalin 
adequadament, atès que si ha arribat quinze minuts tard a l’Audiència ha estat perquè 
no estaven assenyalats al carrer els itineraris adequats per arribar-hi.   
 
El senyor José Luis Ferrer, en nom propi, diu que la seva queixa sembla una mica fora 
de lloc, veient tot el que s’està exposant a l’Audiència, però que vol cridar l’atenció 
sobre les miccions al carrer. Li consta que a Glòries hi haurà un lloc destinat a aquest 
fi, però tothom sap que qui tingui temps s’hi arribarà, però si no, ho farà a la 
cantonada. També recorda que els gossos no fan una micció, sinó quatre o més en 
cada passejada. Diu que ell viu al passatge Vintró, que allò és un pixador i que a ningú 
li agrada viure en un lloc així.  
 
El senyor J. B., en nom propi, s’adreça a les autoritats municipals presents i els retreu 
que durant quatre anys han estat escoltant les mateixes coses i no han fet res. Diu que 
a ell li cauria la cara de vergonya que passessin els anys i, especialment pel que fa a 
les demandes de les persones amb discapacitats, no fessin res.  
 
Recorda que fa anys els va traslladar les queixes dels pares de l’Escola Joan Roca 
sobre la cruïlla de Guipúscoa amb Bac de Roda, en la qual no es respecten els 
semàfors. Diu que els va sol·licitar que hi anés la Guàrdia Urbana, i que no s’hi ha 
presentat. 
 
Una altra queixa era sobre la neteja del Districte, que diu que només se’n cuida el vent 
quan bufa la tramuntana.  
 
Finalment, explica que també s’ha reclamat sovint presència policial, perquè pensa 
que no es compleix la ràtio europea de policies per cada mil habitants. Precisa que es 
refereix al que correspon a la Guàrdia Urbana, no als Mossos. Precisa que a la rambla 
Guipúscoa, on hi ha la farmàcia oberta les vint-i-quatre hores del dia, prolifera el 



  
 

 

consum de drogues i s’hi troben xeringues. Denuncia l’augment brutal de delinqüència 
a la zona, i que no fan res.  
 
El president informa que han acabat les intervencions ciutadanes i dona la paraula al 
Govern del Districte.  
 
El regidor del Districte comença dient que intentarà respondre a totes les preguntes, 
però avisa que són vint-i-sis les intervencions i que, si de cas, després el conseller 
tècnic i el gerent podran completar la seva resposta.  
 
Recorda que el Districte té 240.000 habitants, que és la quarta ciutat de Catalunya, i 
reconeix que tot el que s’ha dit no hauria de succeir, però que és el que comporta la 
gestió de la ciutat.  
 
Respecte al Mercat de la Pobresa, diu que no es pot resoldre escampant-lo i que fa 
dècades que s’esdevé a la plaça de les Glòries i que per això van néixer els Encants. 
Reivindica que és nascut al barri i diu que sempre hi ha hagut Encants i venda 
ambulant. Reconeix que ara han augmentat.  
 
El president demana al públic que respecti el torn del Govern i també suggereix al 
regidor que no accepti establir diàlegs amb el públic.  
 
Assegura que s’ha fet una enquesta entre els venedors ambulants, per saber d’on 
venen i si estan atesos pels serveis socials de Barcelona, ja que la majoria 
procedeixen d’altres indrets, i d’on provenen els productes que venen. Es va buscar un 
lloc alternatiu per a ells, com a prova, i la resposta de la gent dels Encants va ser que 
si es feia això posarien un plet a l’Ajuntament. Afirma que tot s’ha treballat però que de 
moment no en tenen la solució. 
 
Afegeix que les obres de Glòries i Meridiana ocasionen una sèrie d’efectes coŀlaterals. 
Es queixa que l’últim a intervenir ha dit que no feien res, i només convert ir la Meridiana 
en un eix verd és obra d’aquest mandat. Adreçant-se al senyor César León, li reconeix 
que té raó en el que diu sobre la senyalització de les obres.  
 
Fa un repàs de les obres en marxa i diu que a Sant Joan de Malta ja han començat; 
que la Meridiana estarà acabada a l’abril; que la Canòpia s’acabarà al març; que el 
segon túnel encara tardarà dos anys perquè és una obra més complexa, i que el parc 
del Clot ja està pressupostat i es farà al final del 2019 o al començament del 2020. 
Amb això diu que respon a les primeres qüestions dels senyors Josep Martí Maria i 
Eduard Rodríguez, que després es poden completar. 
 
Respecte al que ha dit el senyor Miquel Catasús, diu que està pendent fer la prova del 
carrer Muntanya per al bus 192.  
 
Pel que fa a la biblioteca del Clot, assegura que estudiaran la proposta i que els 
encantaria que es fes una biblioteca al mig del Clot i no als extrems, i que no s’hagi 
d’anar a l’Eixample o a Sant Martí. Informa que es fa una nova biblioteca, la Gabriel 
García Márquez, i que hi ha un pla de biblioteques dins del qual una possibilitat seria 
fer-ne una a l’antiga Fàbrica del Plom. Pensa que allà no hi ha prou espai, però que es 
pot crear un eix verd del Clot per unir el parc del Clot i la Sagrera, amb l’antic carrer de 
la Verneda, i llavors estudiar la qüestió. Diu que de moment al Govern li sembla que a 
la Fàbrica del Plom seria més apropiat fer-hi un espai sociocultural, amb biblioteca 
infantil i juvenil, per la superfície que té, però que estan oberts a estudiar -ho.  
 



  
 

 

Respecte a la plaça Balmanya, diu que les obres començaran la tercera setmana de 
febrer. 
 
Constata que han sortit moltes coses i no sap si podrà parlar de tot, però que d’aquí a 
un mes començarà a haver-hi els consells de barri i es podrà completar. 
 
Recorda que sobre la xarxa ortogonal hi han debatut molt i que és veritat que cal fer 
una certa autocrítica respecte als temps –que diu que ja l’han feta–, però que tantes 
coses com s’han de dirigir comporten una enorme complexitat i que les coses es fan 
quan hi ha pressupost, que llavors el projecte es licita. Recorda també que la xarxa 
ortogonal era un compromís de l’anterior mandat que el Govern actual ha completat. 
Reconeix que no hi ha una solució ideal per a una ciutat, perquè s’han de combinar 
centenars de temps que depenen de moltes àrees diferents de l’Ajuntament. La xarxa 
ortogonal li sembla raonable al Govern, però diu que té uns efectes col·laterals que el 
mateix Govern ha denunciat, com ara que els canvis perjudiquen les persones amb 
dificultats de mobilitat o la gent gran. Diu que s’havia anat creant al llarg de la història 
una xarxa d’autobusos que funcionava a demanda i ara hi ha una xarxa ortogonal que 
funciona per a una part àmplia de la població però que a una altra part la margina, de 
manera que no és perfecta, com els carrils bici són una qualitat de la ciutat però es 
podrien millorar. Afegeix que per això s’han mantingut autobusos com el 192, del qual 
falta decidir una part del traçat, o el 136, que certament no té la freqüència que hauria 
de tenir.  
 
Respecte a la biblioteca, torna a dir que ho estudiaran i que seria ideal que al cor del 
Clot n’hi hagués una, tot i que no tots els barris tenen biblioteca. Repeteix els mateixos 
arguments en resposta a la representant de l’Escola Farigola, si bé  recalca que el barri 
té dues biblioteques als extrems, cosa que accepta que no és còmoda. Reconeix que 
és veritat que si es vol fer una ciutat redistributiva, com és el propòsit del Govern, al 
Clot hi hauria d’haver una biblioteca. 
 
Respecte a les obres, contraposa que alguns diguin que el Govern no fa res quan 
alhora es fan obres i s’ocasionen molèsties. Reconeix que en algun cas les molèsties 
són greus, com en el cas de la cruïlla La Corunya - Meridiana - Aragó. 
 
Dona la raó a la senyora Paula de Benito que les obres del carrer Independència creen 
aquestes disfuncions de soroll, contaminació, perills, etc., sobre les quals es treballa. 
Assegura que tot són conseqüències de les obres de Glòries i té clar que es reduiran. 
Afirma que ja s’han fet reunions sobre tot això, i que n’acaben de fer una. Confirma 
que Independència es reduirà de quatre a tres carrils, s’ha posat el semàfor i és una 
cosa en la qual es continuarà treballant, però que en qualsevol cas s’ha afrontat. Diu 
que l’objectiu que té la ciutat és reduir el trànsit, però reconeix que no se’n surten, 
perquè el trànsit es manté. També volen reduir la contaminació, que provoca malalties 
gravíssimes, pulmonars i d’altres, i per això reconeix que cal treballar per amortir 
l’efecte de les obres al carrer, i del trànsit al carrer Independència.  
 
Responent al senyor Cerdan, sobre el carrer Sant Joan de Malta, diu que són 
qüestions molt tècniques, però que hi haurà un paviment únic perquè l’objectiu del 
Govern és que per aquest carrer només passin veïns i vehicles de càrrega i 
descàrrega; diu que desapareixerà com a carrer de trànsit.  
 
Respecte a les intervencions d’Aire Net, assegura que les tenen en compte. Pel que fa 
a la reducció d’usos de la Zona Fòrum, diu que hi ha una comissió i que en pot 
informar més el senyor Marc Andreu. Pel que fa a l’observatori ciutadà, hi està 
totalment d’acord. Explica que no és una cosa del Districte ni de la ciutat, sinó que és 
metropolitana, perquè TERSA està situada a Sant Adrià de Besòs. Es mostra també 



  
 

 

d’acord amb el que ha dit la senyora Rosés, que cal canviar la cultura de creació de 
residus, però afegeix que la solució no és centrifugar els problemes sinó anar a l’arrel i 
intervenir en tot el cicle. Assegura que hi treballen, que hi ha un Pla del clima que 
funciona, que es treballa en el Pla del litoral, que Collserola també té un pla nou, a 
Sarrià s’hi ha fet un porta a porta, etc. Està confiat que el senyor Frederic Ximeno i la 
gent d’Ecologia Urbana fan tota la feina possible per millorar les condicions 
mediambientals de la ciutat, que reconeix que són complicades i de vegades fins i tot 
crítiques. Respecte al tancament de TERSA, afirma que això són paraules majors, 
però que si TERSA incompleix se l’ha de sancionar, que s’hi ha d’estar a sobre i que 
aquesta seria la missió de l’observatori. 
 
Diu que el senyor Hilario Cabezas és dels que diu que el Govern no fa res, però s’ha 
fet Ca l’Isidret... 
 
El president crida l’atenció al senyor Hilario Cabezas i li diu que no interrompi.  
 
El regidor del Districte continua dient que s’estan reestructurant sis illes en dos trams 
de Pere IV, s’estan fent els carrers de les Casetes, Foret, Auger, Jubany... Defensa, 
per tant, que sí que es fan coses. Explica que també al 22@ Nord s’ha treballat i s’ha 
fet un pacte per a un 22@ sostenible i inclusiu. 
 
Respecte a les qüestions concretes més tècniques, com les d’iŀluminació, diu que en 
prenen nota per transmetre-les als serveis tècnics.  
 
Pel que fa a l’estació de Besòs, diu que també s’hi ha treballat: s’han apartat els cotxes 
i s’ha fet la vorera més ampla, i hi ha prou testimonis per corroborar -ho. Reconeix que, 
si les coses no es fan a temps, depèn de la gestió, dels diners, dels projectes... Però 
assegura que el projecte està fet. 
 
S’excusa dient que hi ha tantes coses que és normal que se’n descuidi alguna, però 
assegura que això de l’estació de Besòs sortirà.  
 
Es refereix tot seguit a les peticions del senyor Salvador Mañosa i respon que 
l’enllumenat públic no el decideixen ells, tot i que sí que a Diagonal Mar han pogut 
aturar la substitució d’uns fanals dissenyats per Benedetta Tagliabue, que se n’han 
substituït molts menys dels previstos. Però assegura que aquests projectes ni se’ls 
presenten al Districte, es porten a terme segons un programa que fa una altra àrea de 
l’Ajuntament. 
 
Afirma també que el manteniment i els guals es van fent.  
 
Reconeix que la línia 136, com ha dit abans, l’han salvada però que té, en efecte, un 
problema de periodicitat. 
 
Respecte a la Comissió de Seguiment de la Gran Via reconeix que només s’ha reunit 
una o dues vegades. 
 
El president crida l’atenció al públic perquè no interrompi el regidor.  
 
El regidor del Districte diu que està responent tan sistemàticament com li és possible. 
Recorda que parlen de la quarta ciutat de Catalunya, 240.000 habitants, 10 barris 
d’una enorme diversitat i moltes qüestions que se sobreposen i problemes que 
apareixen, amb la qual cosa no es poden respondre totes les preguntes.  
 



  
 

 

Adreçant-se al senyor Francisco Abad, li recorda que ja van parlar dels problemes de 
seguretat, on ha estat present la Guàrdia Urbana. Afirma que hi ha inversions previstes 
a part de les que ha dit, perquè tant el Pla de barris com el Pla de rehabilitació de 
finques d’alta complexitat intervenen en el Besòs.  
 
Respecte a les obres, tant de Lluís Borrassà com de Maresme i Puigcerdà, estan a 
punt de començar. Han seguit el ritme que solen seguir: projecte, licitació i obra.  
 
Referint-se a la intervenció del senyor Ramon Tur, del solar Maresme-Veneçuela en 
parlarà el senyor Marc Andreu.  
 
Respecte al que ha dit el senyor Àngel Ruiz, la qüestió del parc del Bogatell la 
passaran a Manteniment i el tema del carrer Pallars ja ho van argumentar: s’està 
començant un projecte en què la intervenció en aquest carrer es lliga amb la del carrer 
Pere IV i amb la creació d’una plaça que articuli més el barri, per compensar -lo de les 
importants inversions a Glòries. Diu que una altra de les inversions a què es van 
comprometre era que la rambla Prim connectés amb el mar, com hi havia connectat 
abans. Explica que també la connexió de Prim amb la Diagonal ha suposat projecte 
d’intervenció a Josep Pla i que quan s’intervé en un punt de seguida s’adverteix que 
allò afecta altres punts de la ciutat.  
 
Discrepa amb la senyora Sonia Rodríguez –la intervenció de la qual diu que es pot 
lligar amb la del senyor César León–, que considera que no es fa res. Afirma que hi ha 
nous interlocutors, i que no és parleria, perquè per a l’Ajuntament és important que no 
es margini la gent amb dificultats de mobilitat. Diu que hi ha l’IMPD, amb una 
comissionada dedicada a això, i que es fa tot el possible. Reconeix que les 
intervencions són lentes, però la plaça de la Infància s’ha remodelat exclusivament des 
del punt de vista de l’accessibilitat, ja que abans estava plena de graons. Reconeix 
també que hi ha el problema de la font, però que ja havia explicat el gerent que es 
resoldria. En resum, reivindica que sí que es treballa en l’accessibilitat. 
 
Respecte a la nau de Llacuna, dona tota la raó a la senyora Lucía Retailleau i li diu 
que encara no han decidit què faran i que tenen el problema afegit del protocol per 
poder treure la uralita. Considera que és un edifici molt petit perquè s’hi pugui fer un 
equipament i perquè a l’escola li pugui interessar. Li assegura que ho tenen en 
compte. 
 
S’adreça al senyor Lluís Manzano i al seu decàleg i li retreu que vulgui deixar 
malament la ciutat o el Districte de Sant Martí, tot i que és lliure de fer la seva 
campanya política. Li explica que els piròmans són una xacra a tot arreu i que cremen 
contenidors, cotxes o boscos. Assegura que la Guàrdia Urbana està darrere d’ells: al 
Clot n’hi ha un, a Sant Andreu un altre, que també va  a Santa Coloma... Afirma que 
són gent malalta. 
 
Reconeix que el cas de la senyora Inmaculada Álvarez és un cas molt delicat. 
Lamenta la seva situació, però explica que el que diu és una part de la veritat, perquè 
ell ha de defensar la seva gent i li consta que el seu cas l’han anat seguint des de fa 
dos anys, sap que ha anat a l’Oficina d’Habitatge vint-i-cinc vegades i que s’han fet 
vint-i-tres gestions a partir d’aquestes visites, i assegura que l’Ajuntament l’ha ajudat 
durant dos anys a pagar el lloguer –entre dos-cents i tres-cents euros–, cosa que ella 
no ha dit.  
 
El president demana a la senyora Inmaculada Álvarez que no interrompi el regidor.  
 



  
 

 

El regidor del Districte concreta que la senyora Álvarez ha cobrat de l’Ajuntament 
6.345 euros per ajudar-la a pagar el lloguer.  
 
El president demana que ajornin el problema al final de l’Audiència, ja que són temes 
prou delicats. 
 
El regidor s’excusa d’haver-ne parlat amb detall, però diu que ha estat la senyora 
Álvarez qui ha esbombat la qüestió, a la premsa i tot, i que ell ha de defensar 
l’Ajuntament i la gent del seu equip.  
 
Al senyor César León li accepta que la qüestió de les rampes de Can Felipa s’ha 
endarrerit, però que ha estat per les obres de la plaça Huertas Claveria, com també 
s’ha endarrerit la del CAP del Besòs. Però li diu que no estan en una situació 
d’orfandat, perquè se’ls ha tingut en compte i s’ha intentat fer el possible. I repeteix 
que hi ha coses que han millorat, encara que es negui, com la plaça de la Infància.  
 
Sobre el que ha explicat el senyor José Luis Ferrer, dels orins dels gossos, diu que es 
prepara una campanya de repartir ampolles i d’intentar conscienciar la gent per 
millorar això. 
 
Per acabar, s’adreça al senyor J. B. i li retreu que digui el mateix que fa quatre anys, 
mentre que l’Ajuntament ha fet moltes coses. Accepta que pot discutir -les, però no pot 
dir que no han fet res: la Meridiana, la plaça de la Infància...  
 
El president dona la paraula al conseller tècnic, senyor Marc Andreu.  
 
El conseller tècnic diu que vol donar alguns detalls sobre els temes que s’han tractat.  
 
Sobre els autobusos, del 192 segurament es farà la prova pel carrer Muntanya la 
setmana vinent, i llavors ja es confirmarà a les entitats que han fet el seguiment de la 
qüestió. Un cop feta la prova, si es considera important que passi per Muntanya, 
llavors podrien utilitzar-se autobusos normals però caldria fer alguns canvis al carrer, o 
bé s’usarien autobusos tipus midi, que són de mida mitjana i s’estan renovant ara  –es 
preveu que la nova flota arribi entre l’abril i el maig.  
 
Reconeix que el paper de les entitats veïnals és anar a l’Audiència i reclamar, queixar -
se i demanar les millores que calguin, però creu que, pel que fa als autobusos, tant el 
192 com el 136, si bé no estan al 100%, com s’ha demanat i com el mateix Govern 
voldria, són dues grans victòries veïnals que el Districte ha assumit, i no té gaire sentit 
dir que no s’ha fet res. La realitat, diu, és que el 192 es manté del Poblenou a 
l’Hospital de Sant Pau, tot i que les dades de la xarxa ortogonal i del V23, que fa en 
part el mateix recorregut, indiquen que el 192 perd passatge, perquè la gent veu que 
els verticals funcionen bé i són una mica més ràpids.  
 
Respecte al 136 per arribar a l’Hospital del Mar, continuen volent que tingui una 
freqüència de pas més alta, però el fet és que no és l’única manera d’arribar a aquest 
hospital des de l’eix de Prim, perquè hi ha altres combinacions amb els verticals que 
també hi arriben. Assegura que les dades són aquestes: es dona més bon servei que 
el que hi havia, perquè hi ha més alternatives, i es mantenen els recorreguts antics, tot 
i que amb una freqüència baixa.  
 
Respecte a la biblioteca, reconeix que és una reivindicació legítima i històrica, però diu 
que cal contextualitzar-la. Afirma que a la Fàbrica del Plom hi pot cabre una sala de 
lectura o algun altre tipus d’equipament, però que no té les dimensions per a una 
biblioteca grossa. Recalca que cal pensar-ho en l’àmbit del pla de biblioteques de 



  
 

 

ciutat i de biblioteques de districte. El Clot i Camp de l’Arpa, amb les seves 
dimensions, tenen dues biblioteques, una al Camp de l’Arpa i una altra al límit sud del 
Clot, si bé fora del Clot, però aquest límit, amb la nova plaça de les Glòries i la 
Canòpia, deixarà de ser una barrera psicològica. Pensa que en qualsevol cas, sense 
estar al centre, la zona està servida pel que fa a biblioteques, cosa que no vol dir que 
no es pugui treballar per millorar el servei, i que cal tenir en compte que hi ha barris de 
les mateixes dimensions de població del Clot, com la Verneda i la Pau o com el Besòs 
i el Maresme, que no tenen biblioteca, i a Sant Martí s’està començant a fer ara. 
Insisteix que és per això que aquestes reivindicacions s’han de posar en el seu 
context, perquè els recursos i els esforços de l’Administració pública no són infinits i 
s’ha de prioritzar.  
 
Pel que fa al que plantejaven els representants d’Aire Net, sobre les activitats i els 
usos al Fòrum l’Ajuntament hi està treballant. Informa que fa uns quants dies hi va 
haver una reunió a l’Ajuntament amb la taula que tracta els grans esdeveniments, es 
va parlar de la monitoració d’aquests grans actes i es va concloure que se seguirien 
reduint els esdeveniments que causen molèsties; de manera que s’hi treballa. Recorda 
que a les últimes festes de la Mercè no s’hi ha fet cap acte.  
 
Respecte a la gestió de residus, no ha acabat d’entendre el que deia el senyor Enrique 
Navarro, de si les reunions serien obertes. Els diu que ja saben que el 14 de febrer hi 
ha una reunió, a la qual s’ha convocat les entitats, on s’explicarà el Pla de residus 
metropolità i el funcionament de la nova contracta de residus i de recollida de brossa 
de la ciutat, i assegura que no és veritat que la licitació no canviï res, perquè canvia 
substancialment el sistema que s’ha seguit fins ara. Explica que s’ha fet ja a Sarrià una 
experiència de recollida porta a porta que ha funcionat relativament bé i que és una 
cosa en la qual es pot anar avançant.  
 
Especifica que la reunió del dia 14 està organitzada perquè a més de les audiències 
públiques la gent ha de saber que hi ha una voluntat del Govern i un treball continuat, 
més o menys intens i satisfactori, en temes més quotidians.  
 
Sobre el tema de la seguretat, no vol entrar en el discurs de si hi ha més o menys 
Mossos, si han pujat o baixat uns índexs o uns altres, si passa només a Barcelona o 
també ha pujat en altres ciutats de Catalunya... Insisteix que no és un fet de la ciutat 
de Barcelona o del Districte, tot i que hi pot haver interessos per magnificar-ho, però 
no vol negar res. Accepta que és veritat que s’han cremat alguns cotxes i desenes de 
contenidors, però que ja saben que és un piròman que va donant voltes pel Districte, 
igual que n’hi havia un altre que va ser enxampat a Sant Andreu i va ser detingut. 
Assegura que tant la Guàrdia Urbana del Districte com la Divisió Central d’Investigació 
hi treballen, i per tant esperen resoldre aquesta situació com s’ha resolt altres 
vegades. Recorda que al començament del mandat hi va haver una situació similar a 
la zona de la Verneda i la Pau i es va acabar enxampant aquella persona malalta que 
cremava contenidors. Insisteix que en una ciutat com aquesta i un Districte de 240.000 
habitants aquestes coses passen. 
 
Adreçant-se al senyor Francisco Abad i al que ha dit del mercat ambulant del Besòs, li 
recorda que el 19 de gener hi va haver un operatiu important de la Guàrdia Urbana 
que va comissar 1.268 productes d’un valor superior als 7.600 euros, que un 86% 
d’aquest gènere, que era robat o furtat, va ser retornat als seus propietaris i que com a 
resultat hi va haver 8 persones investigades. Confirma, doncs, que hi ha situacions 
d’inseguretat i delinqüència, com en qualsevol ciutat, però que la Guàrdia Urbana 
actua i els Mossos, en la mesura del possible, també actuen. Accepta que algunes 
vegades poden tenir més sort que altres, però afirma que crear una alarma social que 
la ciutat és molt insegura no respon a la realitat.  



  
 

 

 
Fa referència al senyor Àngel Ruiz i diu que prenen nota del que ha exposat sobre uns 
aparcaments concrets, i avança que en aquella zona del parc i la Llacuna, entre el 
Poblenou, la Vila Olímpica i el parc de la Ciutadella, on s’ha demanat reiteradament 
que hi hagués àrea verda d’aparcament per a vehicles, en els dos mesos vinents s’hi 
instaŀlarà, es pintarà i es dotarà de parquímetres perquè sigui una àrea preferent per a 
veïns, amb reserva de zones per a càrrega i descàrrega i amb alguns punts de zona 
blava. Consideren que això resoldrà alguns dels problemes. 
 
El president dona la paraula al gerent del Districte.  
 
El gerent del Districte explica que la neteja del solar de Maresme núm. 37 ja ha 
començat i que els dies vinents retiraran uns bidons d’oli, que no sembla que tinguin 
una gran toxicitat però que s’han de treure.  
 
Respecte a la nau del carrer Pallars i el desamiantament de l’entorn, informa que ja 
tenen el projecte i per tant en dos o tres mesos es procedirà a la retirada dels amiants, 
que no són els de la teulada sinó de l’interior i dels desguassos de la nau.  
 
Respecte a les esquerdes de l’edifici del carrer Bolívia - rambla Poblenou, informa que 
és un edifici de titularitat privada, que hi ha tres famílies que hi viuen, de les quals dues 
van ser desallotjades pels Bombers. Afirma que es fa el seguiment de les actuacions 
de la propietat, que és qui ha d’actuar. L’última notícia que tenen, de la setmana 
passada, és que els seus arquitectes i tècnics ja han fet una primera valoració i ara hi 
faran unes cales per saber d’on provenen les esquerdes.  
 
El president concedeix que hi ha hagut un parell de referències que poden ser 
precisades. 
 
El regidor del Districte informa que canviaran la font de la plaça de la Infància. I 
assegura que aquesta plaça té un recorregut accessible; o sigui que, per l’orografia, ha 
estat impossible d’anivellar la part que dona a Fluvià i la que dona a Bac de Roda –tot i 
que n’han eliminat les escales–, però hi ha un recorregut alternatiu accessible per a 
una cadira de rodes, tant si s’hi accedeix des dels habitatges com si se surt de la 
plaça.  
 
El president deixa fer una segona intervenció a la senyora Sonia Rodríguez i al senyor 
Ramon Tur, però fan la intervenció sense micròfon i no queda enregistrada.  
 
El president dona la paraula al conseller tècnic del Districte. 
 
El conseller tècnic del Districte parla que han fet un seguiment de l’excavació que van 
fer al solar del carrer de La Corunya amb Aragó, pensa que està ben tapada, i que ara 
esperen una actuació de la propietat per tirar endavant o no el projecte  i la 
descontaminació –s’han d’entendre els diversos propietaris que té aquest solar–, que 
està pendent. Pensa que en pocs mesos se sabrà. 
 
Es refereix també al que ha dit la senyora Sonia Rodríguez i que ha remarcat el senyor 
César León, i reconeix que ni els centres cívics de la ciutat ni els del Districte no tenen 
una programació inclusiva. Sap que és un defecte en una ciutat com Barcelona, que 
ha estat una ciutat capdavantera en elements arquitectònics, malgrat aquestes 
qüestions i l’accessibilitat al carrer. Els dona la raó que en l’àmbit de les activitats i en 
el de la cultura encara falta molt recorregut. Diu que s’han fet algunes coses, com els 
contractes de gestió dels centres cívics, que porten una clàusula d’obligat compliment 
perquè tinguin una programació inclusiva, però sap que això no s’improvisa i que 



  
 

 

trigarà. Els demana disculpes i afirma que és un repte que s’han de marcar tots 
plegats. Recorda que la trobada del 3 de desembre va deixar clar com de lluny 
estaven uns dels altres: les persones amb discapacitats que plantejaven una sèrie de 
qüestions i l’Administració pública que no eren tan receptius com haurien de ser. 
Insisteix que és una mancança que no poden fer res més que reconèixer -la.  
 
Pel que fa a la font, tot i que considera que és parcialment accessible, la canvia ran, 
després de mirar el vídeo que els va enviar la senyora Sonia Rodríguez.  
 
Respecte a l’accessibilitat de l’edifici esmentat, recorda que es va fer una auditoria i 
que la va fer un arquitecte que va amb cadira de rodes, i que va recomanar de posar-hi 
una barra, tal com s’ha posat. Precisa que no és una barra de protecció per no caure a 
les escales, sinó que serveix d’acompanyament per pujar la rampa. Diu que si ara es 
demana una barra de protecció ja és una altra cosa.  
 
El regidor del Districte explica que hi ha hagut dues-centes preguntes i que no es 
poden respondre totes, però que se n’han contestat, i exhaustivament, moltes.  
 
El conseller tècnic del Districte afegeix que han pres nota de tot el que s’ha dit i que hi 
respondran d’una manera o d’una a ltra.  
 
El president agraeix l’assistència al públic i dona per finalitzada l’Audiència Pública.  

 

 

 

 
 
La secretària tecnicojurídica Vist i plau  

El president  


