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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 
 
Identificació de la sessió  
Núm.: 5 
Data: 21 d’octubre de 2020 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 h a 19.34 h 
Lloc: Seu del Districte de Sant Martí 
 
Assistents 
 
Presidenta del Districte 
Maria Magdalena Barceló Verea 
 
Regidor del Districte 
David Escudé Rodríguez 
 
Gerent del Districte 
Josep Garcia Puga 
 
Secretària  
Marta da Pena Gómez 
 
Consellera present 
Eva Campos Paladio 
 
Conseller tècnic 
Francesc Xavier Bañón Fàbregas 
 
Participants (per via telemàtica) 
- Màrius Comorera Villalobos, en nom propi 
- Laia Pardo, en nom de l’AMPA CEIP Dovella 
- Carlos C. Marvin, en nom propi 
- Antonio Peña Gómez, en nom propi 
- Juan Carlos Arias, en nom propi 
- Francesc Abad, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs 
- Margarita Ribas, en nom propi 
- Amador Monleon, en nom propi 
- Associació de Veïns i Veïnes de la Verneda Alta 
- Agrupació Prou Transit 
- Joancg, en nom propi 
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- Associació de Veïns i Veïnes del Besós 
- Mont. Sureda, en nom propi 
- Teresriu (Meritxell), en nom propi 
- Manuel Augusto García Ocaña, en nom propi 
- Mireia Soler Botella, en nom propi 
- Associació de Veïns i Veïnes del Front Marítim 
- Sergio Carrillo, en nom propi 
- José Manuel Franganillo, en nom propi 
- Karl, en nom propi 
- Associació de Veïns i Veïnes de Maresme-Barcelona 
- César Ochoa, en nom propi 
- Pere Serrasolses, en nom propi 
- AMPA Escola Voramar 
- Associació de Veïns i Veïnes del Clot - Camp de l’Arpa 
- Col·lectiu Superilla 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
La presidenta obre la sessió i dona la benvinguda als veïns i veïnes que segueixen 
l’audiència pública en línia. Reconeix que és difícil fer-ho telemàticament i assegura 
que tenen moltes ganes de tornar a aquelles audiències públiques en les quals els 
veïns eren protagonistes a la sala i podien replicar les respostes i tenir un diàleg més 
fluid, en aquest cas amb el regidor del Govern. Agraeix la paciència dels veïns que han 
hagut de registrar les intervencions, que anuncia que avui són moltes. 
Saluda també la secretària del Districte i el gerent, que els acompanyen.  
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
Informa que s’aprova l’acta de la sessió anterior, atès que no s’hi han rebut esmenes. 
 
2. Torn obert de paraules 
Respecte a les preguntes, explica que ho faran per blocs, si al regidor li sembla bé, i 
que algunes intervencions s’agruparan per temes.  
Informa que la primera pregunta és del senyor Màrius Comorera Villalobos, en nom 
propi, que diu al regidor que al tram del carrer Muntanya, entre Mallorca i Vidiella, han 
posat senyalització de prohibit aparcar per obres. Voldria saber a què respon, i també 
quan es pacificarà el carrer Muntanya, que actualment està senyalitzat però que 
considera que, de fet, encara no és un carrer pacificat.  
Informa també de dues preguntes que fan referència a la contaminació atmosfèrica, la 
primera de la senyora Laia Pardo, en nom de l’AMPA CEIP Dovella, que pregunta 
«quines mesures adoptarà el Districte i l’Ajuntament, per tal de disminuir la 
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contaminació atmosfèrica i acústica al Districte de Sant Martí», en concret als barris 
del Clot i Camp de l’Arpa. Diu que vol «eliminar les autopistes que creuen els barris 
(Mallorca, València, Aragó, Av. Meridiana, Pg. Maragall, Navas de Tolosa, 
Independència...)». Pregunta també «quan es pacificaran els entorns escolars (en ple 
rebrot de coronavirus i altes concentracions de famílies a l’entrada i sortida escolar)», 
perquè assegura que hi ha poc espai a les escoles Dovella, Balmanya i Rambleta del 
Clot. I també, per acabar, demana «quan s’activaran les propostes més votades de la 
plataforma ciutadana Decidim».  
La segona pregunta sobre la contaminació atmosfèrica, diu, és del senyor Carlos C. 
Marvin, en nom propi, que diu: «Dada la elevada cifra de muertes en Barcelona 
causadas directamente por la alta contaminación, así como el deterioro cognitivo 
(según la OMS) que esta ocasiona en nuestros hijos, ¿no deberían las autoridades 
prohibir –ya– la circulación de vehículos emisores de sustancias tóxicas?» I afegeix que, 
«si no ponen remedio definitivo, dichas autoridades estarían incurriendo, entre otros, 
en un grave delito contra la salud pública por omisión de su deber de salvaguardar la 
vida y salud de los ciudadanos». 
Afegeix una quarta pregunta, del senyor Antonio Peña Gómez, en nom propi, veí del 
carrer Alfons el Magnànim, que diu el següent: «Como he consultado en otros consells 
de barri sin obtener respuesta [...], me gustaría saber en qué situación se encuentran 
las obras previstas en la calle Alfons el Magnànim, más teniendo en cuenta que las 
mismas ya han sido aprobadas y garantizadas para su comienzo en enero de 2020. A 
ello se ha de sumar el hecho de que se ha publicado la consolidación del 22@ sin que 
se hayan realizado las obras que, según se publicó en su momento, ya deberían estar 
finalizadas en la calle Alfons el Magnànim. Este hecho demuestra que el Gobierno 
municipal prioriza unos barrios frente a otros. Esperemos que los nuevos 
presupuestos, con su inyección en obras públicas, subsanen este hecho.» I diu que els 
envia una salutació.  
Una cinquena intervenció, informa la presidenta, és del senyor Juan Carlos Arias, en 
nom propi, que diu que és del barri de la Pau i pregunta: «Para cuándo la instauración 
de la zona verde en nuestro barri. Hay que tener en cuenta los desplazamientos de los 
vecinos de la nueva zona verde número 27, donde podemos visualizar las etapas y los 
tiempos de aplicación.» Diu que una segona pregunta del senyor Arias és sobre 
«medidas disuasorias en la calzada para reducir la velocidad en el barri». I afegeix una 
última pregunta sobre si es plantaran els arbres de la vorera de la rambla Guipúscoa, 
del número 168 al 180, «retirados hace años y no replantados». Diu que «se han 
tapado las zonas donde estaban plantados con baldosas» i pregunta si s’hi prendran 
mesures. 
Finalment, conclou la presidenta, la sisena intervenció d’aquest bloc, si li sembla bé al 
senyor regidor, seria la del senyor Francesc Abad, en nom de l’Associació de Veïns i 
Veïnes del Besòs, que es queixa que «pel tipus d’il·luminació que hi ha al barri, i amb la 
frondositat dels arbres, hi ha moltes zones on no es veu gairebé res, i dona molta 
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sensació d’inseguretat. Aquest és un problema que ve d’anys, per la qual cosa exigim el 
canvi de les bombetes per unes led, gradualment. És molt urgent en algunes zones del 
barri». I afegeix una segona pregunta seva: «Des de fa diversos mesos no s’ha produït 
cap accident en els passos de vianants de rambla Prim amb Ferrer Bassa, Veneçuela i 
passatge Prim davant del menjador El Gregal. Això s’ha produït per la por que tenen els 
vianants a ser atropellats, i fins que el cotxe no està aturat no passen. Per la qual cosa 
l’AVV del Besòs sol·licita que sigui zona 30 tota la rambla Prim i que en aquests tres 
punts hi posin coixins berlinesos, com s’estan posant en la majoria de la ciutat.» 
Tot seguit, dona la paraula al regidor per respondre aquestes qüestions. 
El regidor saluda la portaveu del Govern, la senyora Eva Campos Paladio, que els 
acompanya.  
Promet que intentarà ser breu i diu que respondrà d’acord amb els blocs i l’ordre amb 
què ha organitzat les intervencions la presidenta.  
Respecte al carrer Muntanya, explica que s’hi fan diferents actuacions per convertir 
aquella part del carrer en un eix cívic, i per això ara s’ha tallat. Diu que l’objectiu és 
pacificar l’entorn escolar, que allà s’ha ampliat més, retirant els aparcaments i els 
contenidors perquè sigui un espai cent per cent cívic. Assegura que treballen en això, 
tal com han pogut veure els veïns i veïnes, i que els pares i mares de l’escola Dovella 
han pogut comprovar com cada matí i cada tarda, a l’entrada i a la sortida de l’escola, 
hi ha hagut una patrulla de la Guàrdia Urbana regulant la zona. Afirma que durant el 
2021 es portarà a terme la segona fase del programa «Protegim les escoles», i 
s’arribarà a moltes de les escoles del Districte, quasi a la totalitat, per fer el mateix que 
es fa a la Dovella. Demana disculpes per una tanca que es movia, que creu que devia 
ser cosa d’algun veí, i pel fet que les obres coincideixen amb les d’una altra obra 
privada que està a punt d’acabar. Pensa que amb això respon al senyor Comorera i a la 
senyora Pardo.  
Respecte a la xarxa de vies ràpides que travessen la ciutat explica que no són 
competència del Districte, però recorda que ha estat aquest Govern qui ha obert a la 
ciutadania eixos com el carrer Aragó. 
Fa avinent també al senyor Marvin els debats que han tingut tots els grups, que han 
estat molt enriquidors. Reconeix que no és un especialista en mobilitat, però sap que 
aquesta qüestió és un dels grans problemes que té la ciutat. Explica que Barcelona, 
com altres ciutats modernes, treballa perquè el vehicle privat sigui excepcional en els 
desplaçaments urbans, però que això s’ha de fer sense perjudicar altres àmbits lligats a 
l’economia de la ciutat. Detalla que això implica la posada en marxa de la zona de 
baixes emissions, que impedeix l’entrada de vehicles d’alta contaminació; el 
compromís de tota la ciutat, i també del Districte, per les àrees de 30 km/h; els 
incentius per a l’ús del transport públic, que comporta millorar la xarxa d’aquest 
transport; i la pacificació de carrers allà on és possible, tal com ha comentat abans.  
Demana disculpes en nom del Govern al senyor Peña, si, com diu, no han respost tal 
com ell desitjava a les seves sol·licituds. Informa que el projecte d’Alfons el Magnànim 
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està en fase de licitació de les obres i que es preveu un període de sis mesos, si tot va 
bé –i cal tenir en compte que ens trobem en uns moments en què parlar de terminis és 
agosarat–, per a l’adjudicació, de manera que es puguin començar les obres a l’abril.  
Respecte a la consolidació del 22@, explica que el que es va aprovar en el seu 
moment, i que serà recurrent durant aquest mandat –una qüestió que és d’interès per 
a tota la ciutat, i aprofita l’avinentesa per agrair als grups municipals la col·laboració de 
tothom–, és una modificació de planejament, que no comporta cap despesa de 
l’Ajuntament i que es fa en paral·lel amb les altres actuacions. Assegura, per tant, que 
no té res a veure la qüestió del 22@ amb el que comenta el senyor Peña, atès que no 
hi ha hagut cap priorització d’aquest tema sobre altres, sinó solament una millora que 
espera que comparteixi el màxim nombre de grups municipals. 
Pel que fa a l’àrea verda del barri de la Pau, informa que la implantació de l’àrea verda 
es fa de manera progressiva i que la zona verda número 27 –que és la que correspon a 
l’àrea de què parlava el senyor Arias, que va de Bach de Roda fins a Cantàbria–, estarà 
acabada, com tota l’àrea verda  del Districte, al final del mandat.  
Respecte als arbres de la vorera de la rambla de Guipúscoa, recorda que tant la poda 
com la plantació d’arbres s’han de fer, d’acord amb Parcs i Jardins, en el moment en 
què el tipus d’arbre ho permeti, seguint la climatologia. Assegura que li han dit que la 
plantació s’ha de fer els mesos d’hivern, que són els òptims perquè l’arbre pugui 
arrelar.  
Responent al senyor Abad, comparteix la preocupació per la il·luminació, perquè sap 
que una mala il·luminació pot comportar més preocupació i situacions de més 
inseguretat. Afirma que és una de les qüestions en les quals pensen millorar durant el 
mandat i que s’hi treballa en l’àrea corresponent.  
Pel que fa a la rambla Prim, atès que és una de les vies bàsiques de circulació, diu que 
consultarà amb Mobilitat per saber si es poden instal·lar semàfors i coixins berlinesos a 
la zona esmentada. Recorda que als barris del Besòs i Maresme, i a tot el Districte, hi 
ha projectat que s’hi estenguin àrees de zona 30.  
La presidenta comenta que, segons li ha dit el conseller Rallo, que segueix l’audiència, 
hi havia dificultats amb el so, però que ja s’han arreglat. Dona les gràcies al conseller 
per haver avisat. 
Anuncia que passen al segon bloc i que en primer lloc la senyora Margarita Ribas, en 
nom propi, vol saber quins llocs lúdics hi ha per a nens a partir de dotze anys.  
Segonament, diu que el senyor Amador Monleón, en nom propi, demana «instar la 
Policia Nacional perquè detingui les màfies» i posi les multes corresponents davant de 
conductes il·lícites.  
Afegeix, en tercer lloc, que l’Associació de Veïns i Veïnes de la Verneda Alta fa la 
proposta següent: «Més d’una vintena d’associacions i entitats de tota mena de la 
Verneda i la Pau i prop d’un centenar de veïns es van manifestar dimecres passat per 
l’ampliació de les instal·lacions del CAP La Pau, la contractació de més personal sanitari 
i el retorn d’especialitats com pediatria. Unes demandes ja antigues, però que 
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esdevenen més urgents que mai davant la situació de la covid-19 que estem travessant 
i l’augment poblacional que tindrem amb la construcció dels pisos del Pla Cobega, que 
amenacen amb saturar encara més el CAP d’una zona de població envellida i amb pocs 
recursos. Davant d’això, i tenint en compte que l’Ajuntament participa del Consorci de 
Sanitat de Barcelona, quines accions específiques pensa portar a terme el Districte per 
satisfer aquestes demandes dels veïns i veïnes de la Verneda i la Pau?» 
En quart lloc, expressa que la mateixa associació de veïns fa dues preguntes sobre 
carrils bici, tema sobre el qual agruparà alguna intervenció més, i que la primera fa així: 
«Ja fa molt que els veïns de la Verneda ens queixem de la situació per als vianants de 
l’actual pont del Treball: a part de tenir unes voreres bastant estretes –recordem que 
és l’única connexió que tenim amb la Sagrera - Sant Andreu, a l’espera de la connexió 
per la rambla Prim, que sembla que trigarà anys a arribar–, una d’elles està dedicada al 
carril bici, i deixa l’altra com a única via per passar a peu el pont. Alguns veïns, degut a 
l’estretor de la vorera i la saturació de gent anant i venint que hi ha a determinades 
hores, passen per la vorera del carril bici, amb el risc que això comporta per a ciclistes i 
vianants. Demanem que es faci alguna adequació, en un context pretesament 
d’afavorir la mobilitat a peu a la ciutat, per fer del pont del Treball una connexió menys 
hostil i perillosa tant per a vianants com per a bicicletes.» 
Diu que la mateixa associació fa una segona demanda sobre carrils bici, que exposa el 
següent: «El carrer Cantàbria, des del carrer del pont del Treball fins a la rambla Prim, 
no té connexió amb carril bici. Tant a un extrem del citat tram com a l’altre hi ha 
estacions de Bicing que per aquest motiu no estan connectades per cap carril bici, i 
queden com a estacions cul-de-sac. A més, a les hores punta i degut al trànsit, aquest 
tram sembla una autopista urbana, amb les consegüents molèsties per als veïns que hi 
viuen. Demanem la connexió amb carril bici entre aquests dos punts i fer les 
actuacions oportunes per disminuir el trànsit en aquest tram.» 
Explica que l’agrupació Prou Trànsit també ha fet dues intervencions sobre carrils bici, 
i que la primera de les quals diu així: «1. El Plan de Reactivación 22@ prevé 60.000 
nuevos puestos de trabajo y más de 5.000 nuevas viviendas, lo que supondrá 
alrededor de 200.000 nuevos desplazamientos diarios en la zona. Nos gustaría saber 
qué paquete de medidas tienen previstos para que ello no suponga un aumento de la 
movilidad en coche y moto. 2. El mismo plan establece creación de carriles bici en toda 
la xarxa básica. ¿Hay fecha estimada para la puesta en marcha del carril bici en la c/ 
Badajoz? 3. En marzo de 2019 se anunció por parte del Ajuntament la bajada de los 
carriles bici de Diagonal a las calzadas y, más de un año y medio después aún estamos 
esperando a que se haga efectivo. ¿Entraremos en el año 2021 con ese anuncio aún sin 
cumplir? 4. Las infracciones reiteradas de las motos que aparcan sobre las aceras es un 
mal endémico que el consistorio no parece querer resolver. ¿Se promoverá el 
cumplimiento de la norma en favor de los peatones en el Distrito de Sant Martí como 
ya se ha comenzado a hacer en Gràcia?» 
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Diu que la segona petició de Prou Trànsit sobre carrils bici és: «Los vecinos de la c/ 
Independència, además de continuar soportando un tráfico insufrible, tienen que 
soportar un incesante incremento de bicis y patinetes por sus aceras, dado que la 
hostilidad del tráfico en la calle les impide circular por la calzada. A la altura de Glòries, 
los carriles bici de Diagonal y Gran Via terminan en c/ Independència y no tienen 
continuidad más que por unas marcas en el suelo de las aceras que hacen compartir un 
exiguo espacio entre bicis y peatones, mientras al lado existe una autopista de cinco 
carriles en exclusiva para los contaminantes vehículos. Ambos problemas se mitigarían 
con la creación de un carril bici en la c/ Independència desde Diagonal hasta València. 
Serían 250 metros de carril bici que, además de erradicar a las bicis y patinetes de las 
aceras, sería la continuación del carril bici previsto en la c/ Badajoz, y uniría los carriles 
bici de Diagonal, Gran Via, Meridiana, Consell de Cent, Aragó (de creación inminente) y 
València.» Afegeix que el missatge acaba dient que seria «mucho por muy poco». 
Una última intervenció sobre el mateix tema és de Joancg, en nom propi, que diu: 
«Voldria saber si hi ha alguna acció prevista per reduir la velocitat i augmentar l’espai 
per al vianant al carrer Freser; també si s’ha prevista la creació d’un carril bici en el 
mateix carrer. Recentment s’han instal·lat uns coixins berlinesos i unes terrasses a la 
calçada, cosa que està molt bé, però en molts trams del carrer les voreres son massa 
petites i no permeten passar dues persones. Per altra banda, com comentava, 
s’haurien de prendre mesures per reduir la velocitat a què circulen els vehicles en 
aquest carrer, amb el perill que suposa i perquè generen molt soroll.» 
Dona la paraula al regidor per respondre a aquest blog.  
El regidor contesta a la senyora Ribas que no acaba d’entendre el perquè dels dotze 
anys i tampoc sap si es refereix a llocs on es pugui jugar o a llocs on hi hagi jocs, però si 
es refereix a espais infantils en general hi ha una xarxa prou important i prou rica 
d’aquests espais als diversos parcs de la ciutat, casals infantils, etcètera. Diu que si es 
refereix a ludoteques, també n’hi ha. Concreta que al Districte hi ha set equipaments 
d’aquests tipus, però que en no saber quina és la ubicació que li interessa no pot 
especificar-ho més, tot i que estan a la seva disposició per fer-ho. Afegeix que si es 
refereix a llocs lúdics i d’activitats esportives, també n’hi ha prou, tot i que són menys 
dels que li agradaria. Adverteix, però, que ara aquestes activitats s’han d’organitzar 
amb seny, perquè no és moment de fer grans aglomeracions a l’espai públic. Queda a 
la seva disposició per acabar de concretar la pregunta. 
Al senyor Monleón, amb qui reconeix que fa temps que no parla, li diu que passarà el 
seu prec a la Policia Nacional, però li fa veure que si hi ha màfies d’immigrants la 
qüestió sobrepassa l’àmbit de l’Audiència i del Govern.  
A l’AVV de la Verneda Alta els respon que està d’acord amb ells pel que fa als serveis 
del CAP La Pau, i especialment pediatria, igual que altres CAP que també necessiten un 
reforç, i no sols de l’espai físic sinó també de l’equip humà i sanitari. Assegura que 
estan treballant en aquesta qüestió des de fa temps i que tenen una bona relació amb 
el Consorci Sanitari, el qual és conscient de les mancances d’aquests serveis, però que 
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el Districte també coneix les dificultats que tenen al Consorci per disposar de personal 
suficient que pugui cobrir-los. Reitera que estan a sobre d’aquestes reivindicacions i 
que continuaran treballant amb ells per fer realitat el que demanen els veïns, perquè 
saben que és una preocupació de moltes famílies.  
Respecte al carril bici de la vorera del pont del Treball i la necessitat de continuar-lo 
fins a la rambla Prim, assegura que és un dels carrils que ja tenien previst que es 
treballessin a Mobilitat, i per tant considera que els deures estan fets.  
Pel que fa a la primera reivindicació del col·lectiu Prou Trànsit, afirma que la 
modificació del PGM al 22@ inclou, com és preceptiu, l’estudi de la mobilitat, i s’hi 
contemplen totes les mesures que s’hi poden adoptar per part de la ciutat, entre altres 
coses que la mobilitat sigui sostenible i que s’hi incorpori la xarxa de carrils bici. 
Assegura, en concret, que el carril bici que comenten ja està en marxa. Explica que 
l’ordre d’execució de les vies ve donat per les necessitats de les infraestructures, com 
passa en qualsevol mena d’urbanització com la que es comenta, que es fan per fases i 
de forma intel·ligent per no superposar i tornar a fer obres on aparentment ja s’havien 
acabat. Respecte al carril bici de Diagonal, informa que està pendent de redacció del 
projecte i de dotació pressupostària perquè es pugui executar. Finalment, sobre les 
motos per la vorera, recorda que ja es va anunciar la voluntat d’eliminar-les i 
sancionar-les, que creu que és el que ja es fa, segons té entès, per qui en té la 
competència, que no és el Districte.  
Respecte a les queixes sobre el carrer Independència i les bicis i patinets per la vorera, 
unides al trànsit insofrible que pateixen, recorda que es va eliminar un dels carrils 
d’aquest carrer, tal com havien demanat de feia temps, i que ara només hi ha un carril 
de bus i dos d’ús privat, que no es podran reduir almenys fins que no s’acabin les obres 
de Glòries, perquè si no es provocaria un col·lapse a tot el Districte. Exposa, per tant, 
que cal acabar primer l’obra gran i després es podrà parlar de pacificar aquest carrer, i 
recorda que quan fa molts anys es va informar sobre com serien les obres de Glòries ja 
es va anunciar que el carrer Independència seria gairebé una autopista per travessar 
de mar a muntanya. Comparteix perfectament la queixa dels veïns, però insisteix que 
s’ha fet el que tècnicament es podia fer i caldrà esperar que acabi l’obra per intentar 
escometre algun dels precs que comentaven.  
Respon a la petició sobre reduir la velocitat del trànsit, augmentar l’espai per a 
vianants i afegir un carril bici al carrer Freser, i diu, en primer lloc, que el carrer Freser 
és zona 30, si bé són conscients que requereix una reurbanització. Diu que estudien 
alternatives per reduir la velocitat dels conductors incívics. Reconeix que és un carrer 
prou estret perquè hi convisquin carril bici i carril vehicle, tret que algun arquitecte 
proposi alguna solució alternativa a l’actual. Promet que es farà la reurbanització del 
carrer quan sigui possible, perquè esdevingui un eix cívic i de passeig per als veïns i 
veïnes del Camp de l’Arpa. Respecte a les voreres, les inclou en aquest projecte, 
perquè són perfectament conscients que al Camp de l’Arpa una persona i un carret 
solen tenir problemes de mobilitat. 
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La presidenta enceta un tercer bloc de preguntes, que llegirà textualment.  
Diu que n’hi ha dues de l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs, que diuen el següent: 
«Estamos viendo cómo los contagios por coronavirus están aumentando 
considerablemente por toda Cataluña, pero se siguen realizando actos y 
concentraciones de personas. Una de ellas es en el mercadillo de los sábados en el 
Besòs. Ni se mantienen todas las medidas de seguridad (distancia de 1,5 metros, 
muchas personas sin mascarilla, tocando el género sin guantes a pesar de no 
comprarlo, etc.). El terreno que se ocupa sobrepasa los límites establecidos desde hace 
años. Este sábado pasado, 17 de octubre, cuatro motoristas de la Guardia Urbana se 
pasaron por el mercadillo y suponemos que realizarán algún informe, porque siguen 
abriendo todos los sábados.» I pregunten si «se piensa seguir permitiendo la 
instalación del mercadillo como se indica más arriba, mientras los bares y restaurantes 
están cerrados». 
I l’altra pregunta de la mateixa associació que llegeix la presidenta diu: «A ver si se 
puede podar la palmera que hay en la rambla de Prim con Xavier Nogués. Las ramas 
llegan casi al suelo y está al lado del paso de peatones, por lo cual dificulta el paso. 
Queremos nos informen de cómo va la poda y todo lo que van a podar, ya que hay 
muchas calles que aún siguen sin estar podadas.» 
Un altre intervinent, explica la presidenta, es presenta com a Mont. Sureda, en nom 
propi, i formula la petició següent: «Bona tarda. Voldria demanar si és possible 
il·luminar la plaça Emilia Coranty, on hi ha Can Ricart, ja que des de fa un any hi fan 
activitat els dissabtes a la tarda molts infants del nou Agrupament Escolta del barri de 
l’Avenc. Per seguretat, seria molt convenient, així com també reparar el terra de la 
plaça, força malmès, per evitar accidents. Moltíssimes gràcies.» 
Una quarta pregunta d’aquest bloc, diu la presidenta, la formula la senyora Teresriu, 
en nom propi, i diu: «Hola! Soc la Meritxell, mare de bessones que van a l’agrupament 
escolta del barri de l’Avenc. Estan ubicats a Can Ricart, i des de fa un temps no hi ha 
cap tipus d’il·luminació, amb un terra molt fet malbé que pot portar a accidents.» 
Comenta la presidenta que, com és obvi, va en la mateixa línia que l’anterior, i acaba 
així: «Us demanaríem que si us plau féssiu el possible per il·luminar la plaça i reparar el 
terra. Moltes gràcies.» 
Exposa que el senyor Manuel Augusto García Ocaña, en nom propi, ha presentat 
diverses propostes, la primera de les quals diu que el 5 d’agost «presenté propuesta en 
el Ajuntament de Barcelona con el título “Remodelación c/ Llull (entre Josep Pla y 
rambla Prim) para pacificación del tráfico y aumento de la seguridad”. Recibí sendos 
emails (el 6 agosto y septiembre 2019) del Sr. Joan Carles Altamirano Delgado, que me 
informaba de que “incorporamos el proyecto al Plan de Actuación del Distrito”, y no he 
vuelto a tener noticias. El resumen de esa propuesta era hacer ese tramo de Llull de 
una sola dirección (hacia Besòs) y que los carriles del lado montaña se convirtiesen en 
zona verde, juntándolos con los parterres actuales. En cuanto al tema seguridad es 
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colocación cámaras de videovigilancia con carteles disuasorios de su presencia, y que 
haya patrulla de Policía de Barrio» (primera proposta del senyor García Ocaña). 
Diu que el mateix intervinent pregunta també: «Desde hace unos años hay inseguridad 
(robos en calle y pisos), que atribuyo desde que se trasladó al Centro Sociosanitario 
Fòrum el Departamento de Psiquiatría y la narcosala del Hospital del Mar. A ello, 
añadir el comedor social en rambla Prim y presencia del centro comercial Diagonal Mar 
y hoteles.» Proposa el trasllat de Psiquiatria i la sala de venopunció a l’Hospital del 
Mar, «porque allí apenas hay viviendas, y trasladen al Fòrum departamentos más 
adecuados (como Geriatría, Pediatría, cirugías ambulatorias, etc.). También propongo 
que haya un policía las 24 horas del día en cada barrio (Policía de Barrio) del Distrito. 
Las cámaras de videovigilancia, y los carteles de aviso, ayudarían» (segona proposta). 
El mateix senyor García Ocaña, exposa la presidenta, ha fet altres preguntes i 
intervencions més breus: 
«¿Qué acciones, que estén en su mano, piensa llevar a cabo el Ayuntamiento contra la 
okupación de pisos?» (tercera proposta). 
«El Fòrum está infrautilizado, después de la inversión multimillonaria. Propongo que 
sea, como en 2004, el Fòrum de les Cultures, y que se creen carpas (al menos los fines 
de semana y festivos) de distintos países con comidas, actuaciones, exposiciones, etc. 
Con ello se atraería gente» (quarta proposta). 
«¿Definitivamente no se hará un edificio de menas ni en el Fòrum ni en ningún otro 
punto de los barrios de Maresme y Besòs?» (cinquena proposta). 
La presidenta proposa al regidor que respongui a aquestes preguntes, però el regidor 
suggereix que acabi de formular les preguntes del senyor García Ocaña i així les 
respondrà en bloc.  
La presidenta llegeix les que faltaven: 
«La zona final de la riera de la rambla Prim, en su desembocadura, está 
semiabandonada (solo sirve de aparcamiento y trastero). Propongo que se lleve a cabo 
la propuesta inicial (del regidor Narváez) de convertirla en un estanque (con el agua de 
la depuradora anexa) para las aves migratorias, lo cual también dignificaría la zona y 
atraería a visitantes» (sisena proposta). 
«¿Qué se piensa hacer con la plataforma ganada al mar para construir el zoo acuático? 
¿Por qué no intentan ofrecerla a inversores en China (o a algún jeque árabe) para que 
se haga ese proyecto? Para ello, el ayuntamiento debe dirigirse directamente al 
Gobierno estatal, tanto porque es de competencia estatal como por los contactos 
consulares con empresarios de esos países» (setena proposta). 
«Propongo que el lago del parque de Diagonal Mar no se vacíe para limpiarlo, sino que 
sea autosostenible (como así lo diseñó el arquitecto autor del mismo). Habría más 
fauna» (vuitena proposta). 
La presidenta afegeix en aquest punt que, segons suggeriment del mateix senyor 
García Ocaña, les propostes quarta, sisena, setena i vuitena «pueden contar con ayuda 
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de fondos europeos, porque se trata de temas culturales y ecológicos». I llegeix una 
última proposta del mateix intervinent: 
«¿Se gastarán más de 30 millones de euros en remodelar el tramo de Diagonal entre la 
calle Josep Pla y rambla Prim para que simplemente la gente pueda cruzar por la 
rotonda (que hay en la intersección Prim/Diagonal) y no tener que rodearla para ir al 
Fòrum?» (novena proposta). 
La presidenta pensa que, ara sí, poden tancar el bloc i el regidor pot respondre.  
El regidor rebla que d’aquesta manera queda complet el bloc de qüestions plantejat 
pel senyor García Ocaña.  
La presidenta agraeix al senyor García Ocaña totes les preguntes que ha formulat, 
sobre tants temes, i espera que es pugui donar resposta a tot. 
El regidor assegura que ho intentarà. Primer respondrà, però, a les intervencions de 
l’AVV del Besòs, que s’havien formulat abans. Precisa que no eren quatre motoristes 
de la Guàrdia Urbana els que van passar pel mercat, sinó que eren força més, i vol 
aprofitar l’avinentesa per recordar que la Guàrdia Urbana va cada dissabte al mercat 
del Besòs per intentar regular allò. Diu que saben que la majoria de les parades són 
perfectament legals i estan al corrent de les obligacions fiscals i financeres, però que 
també són conscients que hi ha altres parades, i des de fa molt de temps, que no les 
compleixen, i és per això que es fa una feina conjunta per aconseguir que el mercat 
sigui un mercat on tots els paradistes estiguin al dia de les seves obligacions. Assegura 
que això ho aniran veient alguns dissabtes.  
Respecte a les mesures preses pel Departament de Salut, s’hi pot estar d’acord o no, 
però han de tenir en compte que no és l’Ajuntament qui les adopta. Afirma que entén 
el seu neguit i tot el que comenten, però l’Ajuntament no pot anar en contra del 
decret que estableix l’obertura i el tancament, i les condicions de funcionament, 
d’aquesta mena de mercats en aquest moment. Diu que comparteixen amb els veïns la 
preocupació per algunes imatges que no són les que desitgen, ja no sols al mercat sinó 
també en altres espais públics. Sí que vol aprofitar l’ocasió per fer una crida, perquè 
són massa els parcs, les places i els carrers on a determinades hores veïns i veïnes fan 
un ús inapropiat de l’espai. I remarca que no ho diu només per la situació actual, 
perquè hi ha coses que ja eren inapropiades abans. Però ara, afegeix, ja no són 
solament inapropiades, sinó que caldria qualificar-les amb altres adjectius, perquè la 
situació és d’extrema gravetat, i sembla que no siguin conscients que aquest ús no 
normatiu –d’acord amb el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat– fa que 
paguin justos per pecadors, o sigui, que ho paguin els que sí que estan complint tot el 
que es demanda.  
Fa una crida a tots els incívics, en nom, creu, de tots els grups municipals, perquè facin 
cas de les normatives.  
Pel que fa a la qüestió de la poda, recorda el que ja ha dit: que el calendari de poda 
l’estableix Parcs i Jardins, i que contracta els serveis corresponents, o els assumeixen 
ells mateixos, d’acord amb el calendari, que no pot especificar perquè és una qüestió 
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molt tècnica que depèn del tipus d’arbre. Assegura, per tant, que la poda de la palmera 
es farà quan toqui segons el calendari.  
Respon a la senyora Sureda i a la senyora Meritxell que tenen raó, que la il·luminació 
de l’espai és insuficient. Explica que el carrer està pendent d’urbanització i que, per 
tant, això implica que qüestions com aquesta de la il·luminació no estiguin prou ben 
resoltes. Concreta que la urbanització l’ha de fer la Junta de Compensació del sector i 
que, un cop que el projecte s’aprovi, començarà l’execució. Admet que és un tema que 
va lent, però assegura que, com que tenen raó, es preocuparà de fer arribar la seva 
demanda, perquè coneix l’espai i les mancances que té.  
I passa ja al bloc de preguntes i suggeriments del senyor García Ocaña. Li sembla molt 
interessant el repàs que ha fet de la història de la rambla Prim. Defensa que el senyor 
Altamirano li va respondre el que li havia de respondre, que és que la seva proposta 
s’incorporava a les del Pla d’actuació del Districte. Assegura que li seria fàcil dir que 
això estaria fet al final del mandat, o l’any que ve, però que en la situació actual no 
s’atreveix a donar-li cap data d’execució d’obra perquè faltaria a la veritat, i no li 
agrada mentir als veïns. Afegeix que la data anirà lligada també a l’evolució de la 
pandèmia, perquè això també produeix afectacions a la capacitat inversora i 
pressupostària de l’Ajuntament quant a les prioritats, que evidentment s’han de 
reprogramar.  
Sobre les càmeres de videovigilància, reconeix que és una qüestió que fa temps que 
se’n parla, però que cal tenir en compte que aquestes càmeres cal sol·licitar-les al 
jutjat i que el jutjat les autoritza en casos molt concrets i molt justificats, no 
precisament a petició dels veïns. Justifica, per tant, que no es pugui posar aquesta 
càmera, perquè no depèn del Districte, tot i que entén que ho reclami perquè amb una 
càmera es podria identificar millor la gent. 
Respecte a la valoració que la inseguretat depèn del trasllat o no d’alguns serveis al 
centre sociosanitari Fòrum, creu que no hi té res a veure el fet que hi hagi un centre de 
venopunció o altres serveis en el centre sociosanitari, ni tampoc es deu al menjador 
social. Pensa que és injust lligar pobresa amb inseguretat, i creu que cal intentar no 
vincular-ho perquè no es fan cap bé a si mateixos i, a més, perquè malauradament la 
pandèmia ha comportat un problema molt greu de salut pública però també un 
problema econòmic molt i molt greu per a les nostres famílies, de manera que ningú se 
salva ara com ara de caure al llindar de la pobresa i haver de recórrer als Serveis 
Socials de l’Ajuntament. Per això pensa que mai, però menys ara, no s’ha de lligar la 
pobresa amb la inseguretat. Diu que poden estar d’acord que hi hagi inseguretat al 
barri, i problemes de convivència i d’incivisme, i que cal treballar-ho entre tots, però 
cal no lligar-ho en cap cas a la pobresa. Proposa treballar els temes d’inseguretat amb 
la feina conjunta de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, i amb els plans de 
civisme que hi tinguin, i que l’altra qüestió es treballi des del punt de vista 
sociosanitari.  
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Pel que fa a les accions que pugui dur a terme l’Ajuntament contra l’ocupació de pisos, 
està absolutament en contra de les màfies de l’ocupació, però assegura que no té les 
eines per posar fi al fenomen. Vol aclarir que no són iguals totes les ocupacions, 
perquè no és el mateix qui en vol treure partit que les famílies que no tenen manera 
de pagar la renda. Garanteix que la Guàrdia Urbana i els Mossos treballen per actuar, 
en els casos que s’han denunciat, de la manera més ràpida, perquè no s’eternitzin.  
Declara que està completament d’acord amb ell respecte a la proposta sobre el Fòrum. 
Precisa que no està tan infrautilitzat, perquè li podria donar les dades sobre les 
activitats que s’hi fan i són notables. Però admet que, essent un espai tan gran, cal 
treballar per treure-li més partit. No sap si cal fer el Fòrum de les Cultures, perquè no 
és partidari de repetir en un mateix escenari les mateixes activitats. Com a regidor 
d’Esports, reconeix que li agraden més les activitats esportives, i també les culturals, i 
afirma que el que li agradaria veure sobretot és que les famílies veïnes del Fòrum es 
fan seu el parc. Encoratja a continuar treballant per obrir el parc del Fòrum amb qui el 
gestiona, Barcelona Serveis Municipals, perquè sigui un parc que els veïns, que en 
molts casos viuen d’esquena al parc, se’l facin seu i puguin anar-hi els caps de 
setmana, com ha dit el senyor García Ocaña –i li sembla que és una idea meravellosa–, 
a fer-ne un ús cívic, pacífic, esportiu, cultural, familiar. Insisteix que està molt d’acord 
amb la proposta, que ja hi treballen i que hi treballaran. 
Respecte a la pregunta sobre si es farà un edifici per a joves migrants sols –que és com 
hauríem d’anomenar aquests nois, i no «menas»–, recorda el que ja va comentar, al 
començament del mandat, que havien de tenir una mica de confiança perquè el que 
farien seria buscar el millor emplaçament. Fa veure que si un any i escaig després no 
s’ha triat aquest lloc és perquè van veure que no era el millor emplaçament, ni es 
contempla ara com ara que pugui ser allà el que havia de ser un centre de cribratge. 
Recorda que és responsabilitat de tots, però sobretot de la DGAIA, que aquests joves 
estiguin protegits, perquè no es pot negar la realitat, que és que aquests joves migrats 
no acompanyats, sols, existeixen i són a la ciutat. Insisteix que cal treballar tots plegats 
per crear un espai on aquestes persones puguin acabar integrant-se i siguin ciutadans i 
ciutadanes com tots nosaltres.  
Pel que fa a la proposta del regidor Narváez –a qui envia una salutació si segueix 
l’Audiència per via telemàtica–, assegura que li agrada, però pensa que el lloc que diu 
és per on passa avui el tramvia i, per tant, la idea no es podria posar en pràctica. 
Demana que, si va errat sobre la localització de la proposta, li enviï un altre correu i li 
contestarà. Recorda que hi ha l’estany del parc de Diagonal Mar, però en aquest altre 
punt no veu on es podria posar. 
Sobre la proposta del zoo aquàtic, remarca que no fa falta anar a la Xina ni a altres 
països, perquè creu que aquí poden fer coses prou productives. Si li demana l’opinió 
personal, respon que allò li sembla un lloc meravellós, com es va demostrar fa poc, per 
crear-hi un espai ludicofamiliar i esportiu per a tothom, no ja del Litoral, Front Marítim 
i Maresme, sinó de tot el Districte, que està mancat d’espais per fer esport, i també 
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per guanyar terreny per a esports que fa molt i molt de temps que demanen espais, 
com ara el futbol americà, el rugbi o el futbol, que se’ls ha fet petit el camp, o 
l’handbol del Poblenou, que tampoc tenen espai, o el Grup Barna, que també se’ls ha 
fet petita la parròquia i els espais que tenen. Creu que aquell indret és meravellós per 
posar-se al dia quant a instal·lacions esportives, i ho diu a l’Audiència tal com li ve al 
cap. Per tant, conclou, no cal anar a la Xina ni a cap xeic àrab, perquè poden fer 
equipaments de més proximitat per als veïns i veïnes, a fi que totes les famílies 
estiguin ben cobertes en aquests serveis.  
Assegura que han fet consultes arran de la proposta sobre el parc de Diagonal Mar i 
que la resposta que els han donat és que per fer el que diu el senyor García Ocaña 
caldria construir un llac nou, cosa que seria una modificació importantíssima que 
implicaria un pressupost fora mida, quan hi ha altres prioritats. Assevera que no han 
tingut queixes de ningú, ni dels veïns i veïnes de Diagonal Mar i Front Marítim, que li 
consta que tenen cura de l’espai i que estan satisfets amb el llac. Admet que potser es 
podria millorar, però que fer un llac nou ara seria complicat, per no dir impossible.  
Respon d’una manera concloent a la que creu que és l’última pregunta del senyor 
García Ocaña, sobre si es gastaran més de 30 milions en la remodelació de la rotonda 
de Prim/Diagonal: «No.» Certifica que evidentment no es gastaran 30 milions per 
evitar que la gent camini vint metres. 
La presidenta agraeix al regidor les seves respostes i obre el següent bloc de 
preguntes. 
La primera pregunta d’aquest nou bloc és de la senyora Mireia Soler Botella, en nom 
de l’Associació de Veïns i Veïnes del Front Marítim, i diu el següent: «Soc la Mireia 
Soler, de l’Associació de Veïns i Veïnes del Front Marítim. Parlem de les obres del dic 
de Recer, i pregunto al regidor: quines són les bones notícies per als veïns del Front 
Marítim i Diagonal Mar que van anunciar a l’últim Plenari? Vol dir que no es faran i 
emmagatzemaran els més de 2000 blocs de formigó davant les platges de la Nova Mar 
Bella i Llevant? En cas que no siguin aquestes les bones notícies, quines són?» 
Diu també que l’Associació de Veïns i Veïnes del Front Marítim com a tal fa un prec a 
l’Ajuntament de Barcelona «perquè les obres, molt necessàries, de la infraestructura 
del Port Olímpic de Barcelona es facin per via marítima des del Port de Vallcarca, on hi 
ha una cimentera preparada per a fer els blocs de formigó (fabricació i assecament a 
cobert a la mateixa cimentera i trasllat per via marítima, de port a port, estalviant-nos 
el trasllat per carretera i pels carrers de Barcelona). El mateix Ajuntament va demanar, 
per a la prolongació de l’espigó de la platja de Sant Sebastià, que l’emmagatzemament 
es fes en zona no habitada i el trasllat per via marítima, per tal de causar les mínimes 
molèsties als veïns (vegeu Resolució del 18 de setembre de 2017 de la Secretaria 
d’Estat de Medi Ambient, per la qual es formula informe ambiental del Projecte de 
prolongació de l’espigó de Sant Sebastià, Port de Barcelona, publicat al BOE n. 238, de 
3 d’octubre de 2017, pàgines 95973 a 95982)». 
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Afegeix la presidenta que la senyora Soler Botella, ara novament en nom propi, 
comenta també: «No em cap al cap que l’equip de govern del Districte pugui arribar a 
acceptar el Projecte de millora funcional (ultrapassament) del dic de Recer al Port 
Olímpic de Barcelona. Afecta innecessàriament quatre platges (Llevant i Nova Mar 
Bella per a la preparació, assecament i apilament dels 2.026 blocs de formigó per a la 
millora del dic de Recer); Mar Bella i Bogatell per la proximitat amb l’altre espai 
d’apilament de blocs (fins a 500) i el seu embarcament. Totes dues platges per la 
dificultat d’accés degut al trànsit de maquinària i camions. No sé ben bé per a què ens 
servirà la parada del bus davant la platja de Llevant si després no s’hi pot accedir. Parlo 
per experiència. Quan el 2007 es van fer a la zona del que hauria de ser passeig 
Marítim (entre Bac de Roda i Josep Pla) els blocs per als dics submergits (menys de la 
meitat dels que es faran ara), calia “passejar” entre els blocs per arribar a la platja.» 
Diu la presidenta que el senyor Sergio Carrillo, en nom propi, fa la pregunta següent: 
«Si no estoy mal informado, el proyecto próximo para este espacio entre los puentes 
de Bac de Roda y Selva de Mar, en lugar de urbanizarlo como indica el programa que 
arriba les detallo, es utilizarlo como depósito de bloques de hormigón. En los 
anteriores programas electorales de los distintos grupos, también recogían la promesa 
de urbanizarlo, que lo harían cuando se acabase el contrato que tenían de cuatro años 
con la Feria de Abril en este espacio, y de esto hace unos cuantos años y seguimos 
igual. Mi pregunta es para cuándo se va a urbanizar este tramo.» I afegeix que dona les 
gràcies. 
També informa la presidenta que el senyor José Manuel Franganillo, de l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Front Marítim, s’ha referit a aquesta qüestió: «Asunto: Proyecto de 
rehabilitación del Port Olímpic. ¿Nos puede facilitar el regidor la “Autorización de 
obras” y el “Plan de vigilancia ambiental” de la zona denominada “Parquin de la Mar 
Bella”? De no ser así, ¿a qué departamento o persona del Ayuntamiento debemos 
dirigirnos para su obtención?» 
Afegeix que el mateix senyor Franganillo fa una altra pregunta: «¿Qué fin tiene la 
actuación que se está llevando a término en el parque lineal del paseo Garcia Faria, 
entre Bac de Roda y Provençals? ¿Se pretende, acaso, aumentar el atractivo para que 
los skaters se trasladen masivamente a esta zona? Nos gustaría no ya que nos 
consultasen, pero al menos que nos informasen.» 
La presidenta complementa la pregunta que ha fet abans el senyor Sergio Carrillo amb 
una altra del mateix intervinent: «El programa electoral de Barcelona en Comú de 
2015, en sus pág. 114 y 115, decía textualmente: Diagonal Mar - Front Marítim del 
Poblenou: Reformular el paseo marítimo y los puentes sobre la Ronda del Litoral. 
Reformular todo el paseo marítimo hasta el Fòrum (especialmente a partir de la playa 
de la Marbella) para garantizar su uso por la ciudadanía. Instalar vegetación o un 
montaje de madera a los puentes sobre la ronda del Litoral de las calles de la Selva de 
Mar y Bac de Roda para mejorar el confort de los peatones, siguiendo el modelo de los 
pasos de peatones de la Villa Olímpica.» 
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La presidenta llegeix una nova pregunta, ara del senyor Karl, en nom propi: «Per a 
quan complir amb el presentat en campanya i deixar decidir la gent dels barris i els 
seus carrers de les actuacions que s’hi hagin d’efectuar?» 
Diu que l’Associació de Veïns i Veïnes del Maresme ha intervingut amb una qüestió de 
l’Àrea d’Habitatge i Equipament: «En la reunió telemàtica del 14 de juliol relativa al 
diagnòstic i estat dels edificis del Sud-oest del Besòs es va parlar de la creació d’una 
mesa de treball o oficina d’habitatge del barri per abordar aquesta problemàtica. 
Voldríem saber com està el tema, ja que fins a la data no hem tingut coneixement que 
aquesta eina s’estigui implementant.» 
I per tancar el bloc, diu la presidenta, la intervenció del senyor César Ochoa, en nom 
propi: «Voldria saber què és el que impedeix fer complir la normativa d’aparcament, 
sancionant si s’escau, a la zona pacificada de Can Saladrigues (davant la biblioteca) o 
del carrer Joncar entre Marià Aguiló i la rambla del Poblenou, on es poden 
comptabilitzar més de 30 motos mal aparcades en una zona on està prohibit fer-ho, 
tant al lateral del carrer Joncar / Ramon Turró com al voltant de la terrassa del bar La 
Bitácora. Les queixes realitzades via web es responen amb: “L’informem que 
proposarem aquest espai per a les futures fases d’actuació envers l’estacionament de 
vehicles de dues rodes al barri del Poblenou.” També m’agradaria saber si hi ha altres 
conductes manifestament il·lícites que gaudeixen d’una moratòria en la seva correcció, 
o impunitat en la seva comissió, malgrat la denúncia ciutadana concreta.» 
Demana tot seguit al regidor si li sembla bé respondre a les intervencions agrupades 
en aquest bloc. 
El regidor anuncia una bona notícia per a la senyora Soler, l’AVV del Front Marítim, el 
senyor Carrillo i s’atreveix a dir que també per al senyor Franganillo, que feien 
referència al dic de Recer. Els informa que, recollint les demandes que des de fa temps 
esmentaven les molèsties ocasionades, finalment la setmana passada es va adjudicar 
l’execució del projecte i, en la proposta guanyadora, els blocs es faran a la pedrera del 
Garraf i seran traslladats amb vaixell fins al dic. Conclou, per tant, que no caldrà fer 
apilaments de blocs ni traslladar-los en camions per la ciutat, de manera que no 
causaran molèsties ni afectaran un senyor que tenia problemes d’asma, ni tot això que 
comentaven. Creu que és una molt bona notícia per als veïns i veïnes i per a les 
persones que hi han estat lluitant, que ja no han de patir pel dic de Recer ni per la 
construcció dels blocs. Pensa que amb això ha respost a la senyora Soler, als veïns i 
veïnes del Front Marítim, al senyor Carrillo i al senyor Franganillo, a qui no haurà de 
facilitar cap autorització perquè, simplement, el projecte a què es refereix no es farà 
allà.  
Aclareix també al senyor Franganillo, sobre les obres del passeig Garcia Faria, que són 
obres de manteniment dels espais enjardinats i que no hi ha cap canvi de configuració, 
de manera que no cal patir. També vol destacar l’ús supercívic que es fa de l’Skate Park 
del costat de la Mar Bella, precisament, i també el comportament correcte dels 
patinadors que se situen més a prop d’un dels ponts, que fan un ús molt respectuós 
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d’aquell espai –assegura que passa per allà molt sovint i que també ha tingut ocasió de 
veure’ls els caps de setmana a primera hora fent esport allà, la qual cosa, tractant-se 
de joves, li sembla molt lloable.  
Respon també al senyor Carrillo sobre el programa electoral de Barcelona en Comú 
assegurant-li que Barcelona en Comú no ha mentit, perquè ja en l’anterior mandat –i 
diu que ara forma part de l’acció de govern d’aquest mandat– es van començar els 
estudis a què feia referència, i diu que tot això ja es treballa avui dia. Promet que quan 
s’acabi la part executiva es passarà a la part més participativa, perquè pensa que és 
com s’han de fer aquestes coses quan se’n parla seriosament. Admet que dependrà de 
la dotació pressupostària disponible que s’hi pugui donar forma com desitgen, però 
garanteix que és voluntat del Govern i de tothom veure el Front Litoral acabat, després 
de tants anys.  
Al senyor Karl li fa veure que el que fan avui és justament parlar i fer participar la gent. 
Reconeix que moltes de les coses que els diuen no tenen resposta automàticament, 
però, tal com s’acaba de comentar als veïns del Front Marítim, la seva demanda va ser 
observada primer per la part política i després per la part tècnica, de manera que va 
formar part del plec de condicions i dels punts que es donen a les empreses que es 
presentaven, i finalment s’ha acabat fent realitat.  
Torna al senyor Carrillo, demanant-li disculpes per no haver-li respost abans tot el que 
demanava, i li demana que recordi què hi havia, abans, en aquella zona, amb tots 
aquells cotxes aparcats. Aprofita l’avinentesa per saludar la senyora Mari Carmen, que 
va batallar tot i més per aconseguir la retirada dels cotxes, que ara ja no hi són. Pensa 
que allò és ara un espai meravellós en el qual, amb els veïns i veïnes, poden projectar 
què s’hi pot fer. Conclou, per tant, que sí que hi ha espais de participació, i creu que 
són bastants, també en els projectes urbanístics, perquè aquests espais de participació 
són preceptius. Accepta que es poden millorar, i en això està d’acord amb el senyor 
Carrillo, perquè de vegades són poc efectius –i reconeix que pot ser culpa seva que no 
hi hagi el retorn que els veïns voldrien o com els veïns el voldrien, o que són més lents 
del que a veïns i a Govern els agradaria–, però afirma que, amb més àmbits i òrgans de 
participació que els que hi ha, potser matarien la participació. Creu que és millor que hi 
hagi pocs àmbits, però de qualitat i amb efectivitat, que no infinits processos de 
participació oberts i que no acabin de concretar absolutament cap dels projectes que 
hi estan subjectes, perquè es pot acabar morint de tanta participació. Pensa que 
l’Ajuntament valora tots els processos de participació que hi ha i que són nombrosos i 
suficients.  
Demana si amb això ja ha quedat clos aquest bloc. 
La presidenta aclareix que encara estan pendents de respondre algunes preguntes, 
com una de l’AVV del Maresme. 
El regidor agraeix el recordatori i considera que és especialment important, perquè 
estaven esperant justament conèixer quins eren els recursos econòmics destinats al 
Pla de barris, que com saben les associacions de veïns i veïnes és un programa 
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transcendental en tot el procés de regeneració del barri. Pensa que l’Oficina 
d’Habitatge serà un dels punts importants que permetran que els veïns i veïnes tinguin 
la informació que es mereixen i estiguin al dia de tot el que es programa, especialment 
de tot el que és informar i assessorar a totes les comunitats d’escala per a tot allò que 
fa referència al manteniment i la rehabilitació dels edificis. Afirma que, si tot va bé –i 
assegura que tot ha d’anar bé–, no podem trigar gaire a tenir ja físicament aquesta 
oficina, i podria ser que abans de final d’any, abans de Nadal si ho poden accelerar, 
tindrem l’oficina que comentaven. Dona la raó als veïns en la seva sol·licitud, perquè 
creu, com ells, que l’oficina és necessària per millorar i enriquir la comunicació entre 
les entitats, les associacions de veïns i el Districte.  
La presidenta recorda al regidor que també està pendent de resposta la pregunta del 
senyor César Ochoa.  
El regidor demana disculpes i assegura que la presència de la Guàrdia Urbana a la zona 
de Can Saladrigues és permanent, i que han estat avisant i informant i, un cop acabada 
aquesta fase, han començat a sancionar quan malauradament s’ha hagut de fer. 
Insisteix que la feina de la Guàrdia Urbana ha estat diària. 
La presidenta agraeix al regidor les seves respostes i anuncia que passen a l’últim bloc 
de preguntes. 
La primera intervenció d’aquest bloc, diu, torna a ser del senyor Manuel Augusto 
García Ocaña, en nom propi, que demana el següent: «Que la zona de perros de la 
playa de Llevant se traslade a otras playas de Barcelona, porque en la zona norte de 
Barcelona es donde se acumula lo que los demás barrios no quieren (la depuradora, la 
incineradora, la sala de venopunción, etcétera).» 
En segon lloc, continua la presidenta, l’Associació de Veïns i Veïnes del Front Marítim 
també fa un prec sobre platges: «perquè s’acabi d’urbanitzar el passeig Marítim entre 
Bac de Roda i Josep Pla, davant de les platges de la Nova Mar Bella i Llevant. Fins fa 
tres mesos estava fent d’aparcament a cel obert, a peu de platja i gratuït, que feien 
servir els banyistes, però sobretot la gent ho feia servir com a park ride, i sempre ple, 
fins i tot de nit. En aquest indret van estar els contenidors d’escombraries (nous i vells), 
quan es va fer el canvi a tot Barcelona. També diverses fires d’abril. També ha fet de 
cimentera, etcètera. Demanem a l’Ajuntament que l’urbanitzi, després de vint anys 
sense acabar-lo, cosa que cap dels partits que han governat ha fet. A aquestes platges 
ve gent de tot Barcelona, de tot Catalunya, i moltíssims turistes de tot el món 
(evidentment, menys aquest any de la covid-19). Creiem que Barcelona es mereix un 
passeig Marítim acabat i digne de la ciutat, ample, amb carril bici, carril per a corredors 
i un bon tros per als que caminen.» 
Diu que, en una altra intervenció, la mateixa AVV del Front Marítim explica que fa 
temps que avisen al Districte «de l’estat de l’edifici de l’espigó de Bac de Roda. Va 
quedar destrossat ran del temporal Glòria. Després va ser ocupat, i el 20 d’agost hi va 
haver un incendi que el va deixar més malmès encara. A més a més es va fer malbé la 
instal·lació elèctrica i ara tot l’espigó i part de les platges estan a les fosques. Ran del 
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vendaval d’aquest octubre, l’edifici ha quedat en una situació terrible, amb els vidres 
trencats i per terra, les portes obertes, tota l’estructura rovellada... Segons el que ens 
han dit a la Demarcació de Costes de Catalunya, l’Ajuntament és el responsable de 
l’edifici». I acaba demanant, si us plau, que com a mínim es recullin els vidres i s’hi 
posin tanques, abans que algú s’hi pugui fer mal.  
Informa que el senyor Pere Serrasolses, en nom propi, vol saber el següent: «Per 
primera vegada a Barcelona, es promouen uns pressupostos participatius pel conjunt 
de la ciutat. S’hi han reservat 75 milions d’euros. Ens podeu informar què ha passat 
amb aquesta iniciativa del Decidim Barcelona - pressupostos participatius? I què es 
pensa fer amb els 75 milions d’euros?» 
Diu que una altra intervenció, en aquest cas prec, és de l’AMPA de l’Escola Voramar, 
que diuen: «Tant des de l’Escola Voramar com des de l’AMPA hem sol·licitat en 
diverses ocasions l’ampliació de l’espai de la vorera davant l’escola, perquè si ja era 
insuficient durant cursos anteriors, en l’actual situació de pandèmia és molt més 
preocupant la falta d’espai. Hi ha posades unes tanques de plàstic temporals en els 
moments d’entrada i sortida, que no eviten que al xamfrà hi aparquin cotxes. Cal 
delimitar l’actual espai del xamfrà davant l’escola, tal com s’ha fet amb bars i 
restaurants de la zona per ampliar-los l’espai de terrassa, i eliminar l’actual tanca 
metàl·lica davant la porta perquè l’espai que quedi sigui més adient a la situació actual, 
i mirar d’evitar aglomeracions de famílies que, d’altra manera, no es poden evitar pel 
poc espai que hi ha. Ens poden indicar per a quan està prevista aquesta actuació?» 
Exposa que una nova intervenció de la senyora Mireia Soler Botella, en nom propi, diu 
el següent: «No entenc per què en cap de les obres d’ampliació del Port de Barcelona 
no hagi calgut ocupar aquests espais i per a les obres que promou l’Ajuntament sí. Deu 
ser que hi ha altres solucions. S’han considerat?» 
Anuncia tot seguit quatre preguntes formulades per l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Clot - Camp de l’Arpa. La primera és la següent: «El dia 14 vam rebre un correu 
electrònic demanant disculpes pel retard a la resposta de l’Audiència del juliol que feia 
referència a l’espai esportiu Vintró, però no s’hi adjuntava cap contingut. Quina era la 
resposta? Ens la poden enviar, si us plau?» 
La segona: «Al setembre vam demanar al regidor trobades presencials de 5 o 6 
persones (amb distància, espai ampli, projector, intercanvi d’informació prèvia) per fer 
reunions deliberatives per aprofundir en les prioritats del barri pel PAD-PAM. 
Preguntes: 1. Quan les podrem fer? 2. Demanem conèixer l’esborrany actual del PAD 
per poder treballar-lo conjuntament abans de l’aprovació inicial. Quan podrà ser?» 
La tercera: «De l’última reunió amb el regidor van quedar bastants temes pendents: 
local AVV; millora parc del Clot; reunió amb Parcs i Jardins; equipaments entorn 
Farinera; visita Fàbrica del Plom; convocatòria de la Taula Oberta d’Habitatge del 
Districte; reunió sobre nova contracta de residus i neteja (porta a porta?); reunió obres 
pou emergència AVE... i alguna més. No tenim cap resposta ni proposta.» I demanen, 
diu la presidenta, quan els donaran aquesta resposta. 
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I la quarta: «El dia 22 de setembre el gerent ens va dir que ens informaria de en quin 
punt estava la tramitació a Disciplina d’Habitatge de l’expedient de l’edifici de pisos 
buits de Lorenzale 9-11, i encara no ens ha dit res. Quan ens podrà informar dels 
tràmits fets i dels que es podran fer?» 
I finalment, diu la presidenta, el Col·lectiu Superilla formula la pregunta següent: 
«Hola, des de Col·lectiu Superilla repetim la invitació feta per correu electrònic al 
regidor de passejar amb nosaltres per la superilla, i tornem a preguntar quan ens 
respondran a la proposta de gestió de l’hort a la plaça Dolors Piera.» 
Amb la resposta del regidor a aquestes últimes intervencions, informa la presidenta, 
acabarà l’Audiència.  
Dona la paraula al regidor. 
El regidor demana confirmació de si faltarà alguna cosa més i la presidenta assegura 
que és l’últim bloc de preguntes.  
Comença a respondre al senyor García Ocaña que, mentre no es pugui trobar un espai 
millor a Barcelona, de moment la zona de gossos i acompanyants continuarà sent la 
platja de Llevant. Per tant, no pot transmetre-li cap novetat, perquè això és el que s’ha 
fet de fa molts anys.  
Es refereix tot seguit al prec de l’AVV del Front Marítim respecte a la urbanització del 
passeig Marítim entre Bac de Roda i Josep Pla, davant les platges de la Nova Mar Bella i 
Llevant, on hi havia abans, com ha dit, l’aparcament dels cotxes i tot el que 
comportava, que no eren només problemes amb els veïns, de comunicar casa seva 
amb la platja o amb el passeig, sinó el que tots patien derivat de l’estacionament de 
determinats vehicles. Assegura que té la intenció, encara que no sap si l’acompanyarà 
el pressupost, de consolidar l’ús pacífic de l’espai per part dels veïns i de tothom –
incloent-hi la gent de Diagonal Mar, del Besòs i fins i tot la Vila Olímpica i el Poblenou–, 
de manera que alguna cosa pensaran i executaran per dignificar aquell espai. Diu que 
cal admetre que ara, per als que fan esport per allà, és fantàstic, però entén que ha de 
servir per a alguna cosa més.  
Responent a la pregunta de la mateixa associació sobre el que havia estat el restaurant 
La Oca, informa que la gestió correspon a l’Àrea de Medi Ambient i que els han 
traslladat la incidència perquè se’n facin càrrec. Agraeix l’interès i que els hagin avisat.  
Respecte a la qüestió plantejada pel senyor Pere Serrasolses, de Biciclot, de la reserva 
de 75 milions dels pressupostos participatius, admet que això era abans de tot el que 
ha passat i de totes les urgències noves que hi ha hagut. No li pot concretar quina serà 
finalment la quantitat reservada al pressupost participatiu, però li demana que 
entengui que les prioritats econòmiques de l’Ajuntament són la qüestió sanitària i la 
resta d’àmbits econòmics, socials, culturals i esportius. Garanteix que hi haurà una part 
perquè els veïns i veïnes puguin decidir què fer-ne, però explica que s’està parlant amb 
tots els grups polítics per posar-se d’acord sobre les noves prioritats d’aquesta ciutat 
durant la pandèmia, ara i quan desaparegui, que espera que sigui que ben aviat.  
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A l’AMPA de l’Escola Voramar els diu que el que demanen és un tema molt important, 
que precisament ahir l’alcaldessa va destacar en la presentació que es va fer de 
«Protegim les escoles», que és el programa pensat per pacificar els espais d’entrada i 
sortida de les escoles.  Informa que tenen programades setanta-tres actuacions, i creu 
que han sigut un èxit i que ells mateixos ho poden testificar. Assegura, per tant, que 
s’anirà ampliant a mesura que puguin, per arribar com més aviat millor a més llocs.  
Agraeix a la senyora Soler la seva insistència, gràcies a la qual s’ha aconseguit també 
això que demanava en la seva última intervenció.  
Demana disculpes a l’AVV del Clot - Camp de l’Arpa i al senyor Catasús, com va fer en 
el seu dia amb l’AVV del Maresme, perquè, com saben, no tenen tot el personal 
disponible i hi ha comunicacions que es poden extraviar, com aquell escrit que es va 
respondre tard. Confirma que justament aquesta tarda, repassant amb el departament 
de Comunicació l’entrada de les preguntes, han vist aquella comunicació en la qual, 
efectivament, faltava el document adjunt que ara comentaven. Suggereix que la 
pròxima vegada truqui al senyor Bañón, el conseller tècnic, i els enviaran de seguida 
l’arxiu adjunt a la resposta.  
Respecte a les trobades presencials amb cinc o sis persones, diu que per ell no hi ha 
problema, al contrari, perquè aquestes audiències virtuals tant a ell com a la 
presidenta els costen molt, ja que parlen davant un petit objectiu, no hi ha caliu i tot és 
molt més difícil. Però afegeix que ara com ara han d’entendre que cal tenir molta cura i 
que caldrà esperar per a aquests contactes presencials.  
Pel que fa a les qüestions pendents de l’última reunió, assegura que ja els va dir a la 
mateixa reunió que algunes les entomarien i que la resta, tot i que reconeix que són 
evidentment molt importants, trigaran una miqueta més abans de decidir-les. Sí que 
els pot dir que la nova contracta de residus no contempla un dels temes que diuen, el 
de la recollida porta a porta, tot i que obre la possibilitat que aquesta opció es pugui 
desenvolupar durant la vigència del contracte. Diu que una altra qüestió pendent, el de 
la reunió sobre les obres del pou de l’Ave, es convocarà els veïns un cop acabades les 
obres.  
Informa que d’acord amb el gerent, aquí present, no consta cap expedient de 
Lorenzale 9-11, i que ho concretarà el mateix gerent. 
El gerent exposa que han estat revisant el cas d’aquesta finca i explica que se li havia 
fet un requeriment per instar-lo a retirar els elements de la calçada quan acabessin les 
obres, que aquests elements van ser retirats i que l’expedient, per tant, va ser arxivat, 
de manera que no els consta que hi hagi en aquests moments cap expedient de 
disciplina sobre la tinença dels habitatges buits. Entenen que ha de passar un termini 
perquè aquests expedients es puguin requerir, i en aquest cas consideren que l’edifici 
es troba encara en procés de comercialització.  
El regidor respon a la darrera intervenció, del Col·lectiu Superilla, i els agraeix la 
feinada que han fet i per la qual els vol felicitar, però per motius obvis no es va poder 
fer la taula rodona que es volia fer. També els felicita perquè de vegades la prudència 
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és un valor preuat. Promet que la taula rodona queda pendent, com la passejada, i els 
diu que està a la seva disposició. 
Agraeix a tothom la seva participació. 
La presidenta dona les gràcies al regidor per respondre a totes les qüestions 
formulades pels veïns i dona també les gràcies a l’equip de comunicació i a l’equip 
tècnic que fa possible aquesta retransmissió. Reitera l’agraïment a la secretària, al 
gerent, a la consellera Campos, que els acompanya, i al conseller Bañón.  
Insisteix que tenen ganes de tornar a fer les audiències públiques com eren abans, tal 
com ha dit ella mateixa al començament i com ha dit també el regidor. Expressa la 
confiança que encara hi ha temps de tornar-hi. També trasllada a totes les persones 
del Govern municipal, i de la resta de grups de l’oposició, el desig que es puguin fer 
aquestes audiències telemàtiques amb els veïns de manera més interactiva, atès que 
els veïns han fet un esforç entrant a la plataforma i registrant les preguntes. Els donen 
les gràcies per totes les intervencions, peticions i aportacions formulades, perquè 
realment coneixen de manera molt pròxima el que passa al Districte. Admet, però, que 
també han de ser positius, perquè almenys han pogut fer l’Audiència de la manera 
com l’han feta.  
Recomana moltíssima prevenció, que es mantinguin les mesures de seguretat davant 
el virus i que es cuidin molt. I desitja que es puguin trobar aviat.  
 
 

Sra. Marta da Pena Gómez  
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