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Lloc: Seu del Districte de Sant Martí
Assistents

Marilén Barceló Verea, presidenta del Consell del Districte de Sant Martí
David Escudé Rodríguez, regidor del Districte de Sant Martí
Josep Garcia Puga, gerent del Districte de Sant Mart
Francesc X. Bañón Fàbregas, conseller tècnic del Districte de Sant Martí
Marta
da
Pena
Gómez,
secretària
de
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Participants (per via telemàtica)
Eduardo Muñoz Salas, en nom de l’AFA de l’Escola Miralletes
José Manuel Sánchez Bernal, en nom de l’Assoc. Zonafòrum
Diana Escudero Alcaraz, en nom de la Vocalia Aluminosi
Neus Sells, en nom propi
Asunción García Muñoz, en nom propi
Marina Gispert, en nom propi
Marta Aparicio, en nom de l’AFA A. Balmanya (a través de M. Gispert)
Maria Immaculada Gálvez Carrillo, en nom propi
Maite Bache Xercavins, en nom de la Feder. Entit. Clot - Camp de l’Arpa
Alberto Ferrer Escrig, en nom propi
M. Rosa Mallol Armengol, en nom propi
Eduardo Milan i Garcia, en nom propi
Enrique Navarro Martínez, en nom de Coord. Veïnal Metropolit. Airenet
Ángel Jiménez Zafra, en nom de l’AMPA de l’Escola Voramar
Miquel Catasús i Lacruz, en nom Assoc. de Veïns Clot - Camp de l’Arpa
Frederic Guerrero Solé, en nom AMPA Escola Sant Martí i
plataforma Transformem
Helena Sans Martínez, en nom Assoc. d’Amfitrions Llars Compartides
Lucie Retailleau, en nom de l’AFA de l’Escola La Llacuna del Poblenou

Desenvolupament de la sessió
La presidenta obre la sessió i dona la benvinguda a la primera Audiència Pública de l’any.
Saluda els veïns que la segueixen en línia, els consellers i els regidors adscrits, el regidor de Govern,
el gerent, el conseller tècnic i la secretària. Agraeix el suport informàtic i de comunicació del Districte
de Sant Martí, que fa possible que es pugui fer aquesta Audiència Pública per via telemàtica. Avisa
que han posat al xat l’ordre d’intervencions de les persones que han demanat intervenir, de manera
que sàpiguen quan han de parlar. Informa que si alguna de les persones que anomena no estigués
connectada se li respondrà a través de la plataforma o del correu electrònic.
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1. Torn obert de paraules
Demana a la senyora Marta Aparicio, de l’AFA Antoni Balmanya, si està connectada, i tot seguit ho
demana a la senyora Neus Sells, però sembla que no ho estan, de manera que finalment dona la
paraula en primer lloc al senyor Eduardo Muñoz Salas, de l’AFA de l’Escola Miralletes.
El senyor Muñoz, en nom de l’AFA de l’Escola Miralletes, vol informar el regidor que en col·laboració
amb l’Assoc. de Veïns de Camp de l’Arpa estan fent una recollida de signatures per demanar que
arreglin el parc de Can Miralletes. I demana que, quan tinguin les signatures recollides, puguin lliurarles al regidor en mà, de manera personal –respectant les normes per la covid–, i tenir una petita
reunió amb ell, a la qual també podria assistir el president de l'associació de veïns, per parlar del parc.
El regidor respon que serà un plaer i que, com sap, ja hi ha una previsió feta per arreglar Can
Miralletes. Proposa, però, que la reunió no sigui al seu despatx sinó al mateix parc, i així podran fer un
tomb per la zona i treballar-ho in situ, de manera que així tampoc hi haurà cap problema perquè hi
vagin els representants de les associacions de veïns.
La presidenta demana si està connectada la senyora Diana Escudero, però sembla que no és així.
Qui sembla que sí que ho està ara és la senyora Neus Sells, i la presidenta li dona la paraula, però
tampoc no té connexió. La presidenta demana llavors pel senyor Francisco Abad Romero, de l’Assoc.
de Veïns i Veïnes del Besòs, que tampoc està connectat, i finalment dona la paraula al senyor José
Manuel Sánchez Bernal, de l’Assoc. Zonafòrum.
El senyor Sánchez Bernal, en nom de l’Assoc. Zonafòrum, adverteix que hi ha hagut enfrontaments
fins i tot físics amb conductors d’autobusos, davant l’edifici de Telefónica. Explica que allà s’hi ha
instal·lat una estació de recàrrega del bus elèctric, cosa que li sembla molt bé, però que la zona
s’utilitza també com si fos una cotxera per als busos de combustió, i que de vegades hi ha fins a
quatre i cinc autobusos, un darrere l’altre, estacionats amb el motor en marxa –tot i que tenen
instruccions de TMB que si s’hi estan més de dos minuts l’han d’apagar, però no l’apaguen perquè
diuen els conductors que, si l’apaguen, potser ja no es tornarà a engegar–, que van arribant cada deu
minuts, de les cinc del matí fins a les tantes de la nit, la qual cosa, lògicament, desespera els veïns.
Detalla que quan s’acumulen els busos de vegades es queden a mig metre de distància del carrer
Anaïs Nin, del qual han de sortir els cotxes a l’avinguda Eduard Maristany sense gens de visibilitat,
perquè l’autobús fa de mur. Denuncia que ja han tingut alguns ensurts importants i enfrontaments
dels veïns amb els conductors, per demanar-los que aparquin a més distància del carrer, al lloc on
aparquen els busos elèctrics, que està a set o vuit metres de distància, perquè això permetria veure
els cotxes que venen de Sant Adrià a tota pastilla. Es queixa que la gent té por que hi hagi algun
accident un dia, i diu que han demanat diverses vegades que l’Ajuntament s’hi impliqui i que faci el
que calgui perquè aquests autobusos no aparquin allà, almenys els de combustió. Afegeix que tenen
una proposta, que és que allò no sigui la parada d’origen i final de l’autobús H16, sinó que, atès que
la universitat ha crescut, la línia allargui el recorregut fins a Sant Adrià, que és a la vorera del davant,
de manera que podria donar la volta...
La presidenta demana que acabi i que segur que al regidor li ha quedat clar el problema.
El senyor Sánchez Bernal replica que a l’Audiència Pública del 14 d’octubre ja van fer la pregunta i no
hi va haver resposta, i arran de la del 30 de novembre els van enviar un correu electrònic on deien
que la resolució a la proposta seva, amb el número de referència 1588MbT, la tindrien en determinat
enllaç de YouTube. Assegura que es va mirar el vídeo de cap a cap i que al final deien que ja els
donarien resposta. Conclou que des de l’octubre estan sense resposta a les dues peticions que han
fet perquè se solucioni aquest problema. Augura que això serà així fins al dia que hi hagi un accident,
que llavors la gent culpabilitzarà l’Ajuntament, perquè se’ls haurà advertit prou. Demana que es
prengui alguna mesura per evitar aquests possibles accidents i aquesta inseguretat, i que es doni
alguna resposta a l’associació, que ho ha demanat ja tres vegades.
La presidenta agraeix la intervenció i torna a demanar al senyor Francisco Abad si ja està connectat,
però no és així. Dona la paraula llavors a la senyora Diana Escudero Alcaraz, de la Vocalia Aluminosi.
La senyora Escudero, en nom de la Vocalia Aluminosi, demana disculpes perquè abans no podia
connectar-se. La seva pregunta és sobre la vigilància i la neteja del barri del Besòs-Maresme.
Explica que amb les eleccions va anar tot molt bé, però que després s’ha acabat: no hi ha vigilància ni
neteja, i els equips que hi havia han desaparegut. Assegura que ahir a la nit mateix va haver de trucar
als Mossos d’Esquadra perquè hi havia un portal obert al seu edifici, i van trigar vuitanta minuts a
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arribar. És conscient del que passava al centre de Barcelona, però reclama que hi hagi almenys una
patrulla per a coses urgents, amb els robatoris que hi ha al Districte i al barri. Creu que és vergonyós
que triguin vuitanta minuts a comprovar qui hi havia a l’interior d’aquell habitatge. Pregunta si després
de les eleccions ja s’ha acabat el que hi havia abans.
La presidenta li agraeix la concreció i diu que donarà entrada a un parell de preguntes més i després
respondrà el regidor. Demana primer si la senyora Marta Aparicio està connectada i, com que no és
així, tot seguit demana per la senyora Neus Sells, que aquest cop sí que ha establert connexió.
La senyora Sells, en nom propi, atribueix les dificultats per connectar-se a la falta de costum, i
demana disculpes. Dona les gràcies per la possibilitat d’intervenir i lloa la feina de l’Ajuntament pel
seu projecte de transformació de la ciutat cap a un model més saludable, més amable i més pacificat,
en què els cotxes siguin secundaris i els ciutadans recuperin el primer lloc en les prioritats de les
institucions.
Manifesta un problema que els veïns del Clot, Sant Martí i la Verneda pateixen de fa temps en
conviure amb una vertadera autopista dins la ciutat, per facilitar l’entrada dels vehicles. Es pregunta si
l’Ajuntament s’ha qüestionat mai la necessitat d’humanitzar el tram de Gran Via entre la plaça de les
Glòries a la rambla Prim, perquè allò és una autopista en tota regla, amb un límit de velocitat de
vuitanta km/h, fet que reafirma que no és un espai que es consideri ciutat tot i estar físicament ubicat
dins la ciutat. Reconeix que la van enfonsar una mica, però diu que això va dividir de manera
contundent diverses barriades i que els veïns de banda i banda estan separats per un mar d’asfalt,
que a més els omple de contaminació des de fa massa anys. Creu que ja és hora que l’Ajuntament
visualitzi aquest greu problema i plantegi una solució valenta, ambiciosa, renovadora i ràpida.
Recorda que hi ha zones de Barcelona que tenien un problema similar i que s’ha resolt amb voluntat,
creativitat i enginy tècnic, per al bé de la ciutadania, cobrint aquesta mena d’autopistes o carreteres i
connectant les dues voreres i, per tant, els ciutadans de dos barris. Demana, doncs, això: que s’ho
mirin i que diguin si ho poden tenir en compte i si se li pot posar data. Agraeix la seva atenció.
La presidenta li agraeix la intervenció i aprofita l’oportunitat per agrair a tothom la paciència que té
amb les connexions, que de vegades no són fàcils. Anuncia una pregunta més abans de passar la
paraula al regidor. Demana si la senyora Marina Gispert està connectada i, com que no és així, dona
la paraula a la senyora Asunción García Muñoz, que sí que ho està.
La senyora García Muñoz, en nom propi, diu que la seva proposta és reiterativa, ja que l’última
vegada que la va fer la va enviar per escrit i no se li ha respost, ni a ella ni als veïns del Besòs i
Maresme. Assegura que els veïns d’aquests barris pateixen des de fa uns quants anys
amuntegaments de ferralla i estacionament de carros de recollida d’aquests materials. Interpreta que
hi ha un excés de permissivitat i de falta d’actuacions per fer complir les ordenances, la qual cosa ha
fet incrementar aquesta activitat pel barri. Recorda que aquesta activitat s’ha denunciat diverses
vegades, que s’han passat per escrit les denúncies al Districte i s’han manifestat a les audiències,
sense resposta, i que ha augmentat la inseguretat, agreujada per la presència d’aquests materials a
prop de parcs infantils, escoles, rutes escolars i habitatges. Es queixa de la presència permanent a les
vies públiques dels seus barris d’aquests elements punxants i tallants, de materials tòxics, metalls
oxidats, electrodomèstics, i l’emmagatzematge vertical insegur de molts d’aquests elements, que en
alguns casos requereixen tractament de residus contaminants, com les bombones o els motors.
Expressa que els veïns reclamen la retirada immediata de la via pública dels elements esmentats, i
actuacions mantingudes en el temps per garantir que la via pública quedi lliure, tal com recullen les
ordenances municipals. Sosté que no n’hi ha prou que un dia hi vagi la Guàrdia Urbana i s’emporti els
materials d’aquestes persones, que s’hi guanyen la vida. Diu que això provoca problemes entre ells i
amb els veïns, perquè creuen que van en contra seva, i aclareix que els veïns no van contra ells, però
tampoc han de patir els problemes que ocasionen aquests carros. Reclama que s’instal·lin en algun
lloc facilitat per l’Ajuntament, on no provoquin ni malestar ni danys a tercers, veïns o nens, perquè
saben que ells continuaran recollint aquesta ferralla que llença la gent incívica en indrets on no toca.
Creu que si ells es guanyen la vida amb això cal oferir-los un indret on puguin deixar-ho.
Afegeix que també han sol·licitat que s’instal·lin al Sud-oest del Besòs estacionaments per a les
bicicletes dels veïns, perquè últimament es deixen totes enganxades als fanals, als arbres o a les
baranes de les entrades, i són molestes.
Finalment, reclama que la Guàrdia Urbana faci complir la normativa als cotxes que aparquen en
carrers per a vianants com ara Palermo o Trapani, perquè denuncia que cada vegada són més les
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persones que ho fan i aquests carrers sempre estan plens de nens que juguen, i qualsevol dia hi
haurà un accident.
La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Marina Gispert, que ja s’ha
connectat.
La senyora Gispert, en nom propi, diu que té diverses demandes a fer. La primera, que s’acceleri la
superilla del Camp de l’Arpa, per seguretat viària, atès que els cotxes no respecten les zones de
vianants i també com a revulsiu econòmic per a una zona que considera molt castigada.
Demana també que es retiri la teulada d’amiant del Dir Maragall, que diu que fa 4.098 metres
quadrats. Explica que és un edifici de 1964 i que l’amiant s’està disgregant i està molt malmès, perquè
en les fotos via satèl·lit s’hi veuen pedaços adobats. Sol·licita que s’obri un procediment per obligar
els propietaris a canviar l’amiant per materials que no siguin nocius i que, si el propietari al·legués
falta de diners, podria pagar-ho l’Ajuntament a canvi de posar-hi una coberta verda o fer-hi un refugi
climàtic, perquè amb 4.098 metres quadrats més de verd hi guanyarà molt el barri i la salut.
Finalment, es queixa que els cotxes no respecten la velocitat màxima de les vies, com per exemple a
Pare Claret, que diu que van a seixanta de mitjana, amb la qual cosa ni tan sols respecten el màxim
de la ciutat. Demana que es corregeixi aquesta situació de la manera que sigui convenient.
Afegeix que la senyora Marta Aparicio li ha enviat unes demandes en representació de l’AFA de
l’Escola Antoni Balmanya: la primera, del Projecte Ampliem, que es deixi fer servir a l’escola el xamfrà
tota la resta de curs; la segona, que l’Ajuntament declari l’aplicació del RITE obligatori a tots els
centres escolars i llars d’infants, que és una de les reclamacions recollides al manifest promogut per
Eixample Respira i Revolta Escolar; la tercera, quan s’actuarà contra l’estacionament de motos en
voreres, perquè considera que a les escoles i a tot el barri s’hauria de garantir espai per mantenir
distància de seguretat per la covid-19, i que no es faci un ús privatiu gratuït de l’espai públic, que va
ser una promesa feta en campanya electoral; i, en quart lloc, demana canvis en la regulació
semafòrica de l’entorn de l’escola, per garantir uns mínims de seguretat.
La presidenta li agraeix la seva intervenció i també que hagi transmès a l’Audiència les demandes de
la senyora Aparicio, que no es podia connectar. Abans que respongui el regidor, anuncia encara una
pregunta més en el cas que el senyor Ángel Jiménez Zafra, de l’AMPA de l’Escola Voramar, estigui
connectat. Com que no és així, dona la paraula al regidor.
El regidor demana disculpes al senyor Sánchez Bernal si no se li han respost les seves sol·licituds, i
promet que parlaran amb la Guàrdia Urbana i amb TMB i que l’informaran, tant a ell com a
l’associació que representa, del que diguin.
A la senyora Sells li diu que li agrairia que els enviés un correu electrònic a l’adreça de la Regidoria
perquè li ha costat una mica seguir la intervenció. Diu que ha entès que demanava alguna mena de
mesures a la Gran Via, entre Glòries i el final, i el cobriment de la Gran Via perquè hi hagués
comunicació entre els veïns del Poblenou i la Llacuna, i també Provençals, amb els veïns del Clot,
Camp de l’Arpa i Sant Martí. Diu que ha entès alguna cosa així. Recorda que aquesta qüestió es va
estudiar fa anys i que es va optar pel semicobriment, que és el que hi ha actualment, perquè motius
tècnics impedien el cobriment total per falta d’altura suficient per als vehicles. Accedeix, però, a
recuperar el projecte i a comentar-lo quan ella vulgui.
Respecte a la demanda de la senyora Gispert d’una superilla al Camp de l’Arpa, suposa que es
referia al nucli antic del barri, que és on tindria sentit aquesta superilla –i de fet pensa que ja gairebé
ho és–, admet que allà es podria estudiar tenir-hi un espai o zona de pacificació, i anuncia que ja està
previst fer alguna actuació en aquest sentit al carrer Muntanya, a la part de dalt.
Pel que fa a les demandes de la senyora Aparicio sobre la pacificació de l’entorn de l’Escola
Balmanya, assegura que és una de les escoles en què es treballa un projecte per millorar aquests
entorns i que espera que com més aviat millor es puguin executar les obres. Diu que, de tota manera,
li ha estat molt difícil seguir al cent per cent alguna de les intervencions i prega que, si vol alguna
especificació més, els la trameti via correu electrònic, que la hi contestaran amb molt de gust.
Concedeix a la senyora García Muñoz que la qüestió que plantejava té una gran complexitat i que
coneixen el problema, perquè la Guàrdia Urbana hi passa i els comunica el que succeeix en aquells
carrers. Pensa que la solució d’habilitar un espai perquè aparquin els carretons i carros és
complicada, però que alhora cal facilitar la convivència dels veïns amb aquestes persones. Creu que
cal rumiar-hi amb mirada llarga, encara que es pugui tractar ja a curt termini amb la Tinença d’Alcaldia
de Serveis Socials. Li sembla recordar que hi havia un projecte sobre l’assumpte, perquè ja fa anys
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que s’hi treballa, i promet que el recuperaran i que miraran en quin punt d’elaboració i d’execució es
troba aquest projecte. Insisteix que el seu compromís és buscar una solució que sigui satisfactòria per
a totes les parts i que assoleixi la convivència pacífica de tots els veïns i veïnes.
Assegura a la senyora Escudero que en sa vida havia pensat a enviar camions de neteja a cap barri
com a mesura electoral.
La senyora Escudero intervé per dir-li que es nota en la neteja al barri i que promet que és així,
encara que sembli de per riure.
El regidor insisteix que de cap manera ho han fet així i que els serveis de neteja sempre són els
mateixos. Admet que potser hi ha dies que, segons l’ús que s’hagi fet de l’espai, amb els mateixos
recursos s’hi ha fet més neteja.
La senyora Escudero li demana pel fet que hagin vingut d’altres centres a reforçar els serveis, quan hi
havia eleccions.
El regidor respon que no sap ni de què li parla ni a quins centres es refereix.
La senyora Escudero li assegura que les escombradores que passaven a les dotze de la nit ara ja no
passen.
El regidor promet que preguntarà de què tracta això que diu i de quins centres parla, perquè no sap a
què es refereix. Al cap d’un moment aclareix que li acaben de comunicar que no ha estat al Besòs,
sinó a tots els entorns de col·legis electorals de Barcelona que s’hi va fer una neteja abans, durant i
després de les eleccions, atès que aquesta vegada hi ha hagut un increment notable d’aquests espais
electorals. Agraeix al conseller tècnic que li hagi donat la informació.
La senyora Escudero l’acusa de mentider, pel que li ha dit abans.
El regidor li respon que aquelles accions no es van fer amb interès electoral, sinó per netejar els
entorns electorals. I afegeix que, respecte a la seguretat, hi ha hagut la mateixa abans, durant i
després de les eleccions. Recorda que fa poques setmanes van tenir la reunió del Consell de
Seguretat del Districte, en la qual es van explicar amb tot detall tots els operatius que hi havia, i
garanteix que un dels operatius més importants –per no dir el més important– que hi havia previst era
el dels barris Besòs-Maresme i tot l’eix Prim.
Diverses persones intenten intervenir i la presidenta demana ordre.
El regidor diu que el gerent ha de parlar de la qüestió que tractava sobre l’amiant al Dir Maragall, que
creu que s’hi ha referit la senyora Sells.
El gerent aclareix que era en relació amb la pregunta de la senyora Gispert, i que efectivament havia
quedat pendent. Diu que són conscients d’aquella coberta d’amiant, perquè l’Ajuntament està fent un
cens d’elements d’amiant que hi ha a la ciutat. Assegura que el cens és un treball ingent, perquè és
molt complex aconseguir aquestes dades. Exposa que la intenció que tenen és intentar promoure una
substitució d’aquests materials, atès que, com ha indicat la senyora Gispert, són elements que ja han
sobrepassat la seva vida útil i, per tant, s’han d’anar substituint. Al·lega que no existeix cap normativa
en aquests moments amb la qual es pugui obligar la propietat privada a retirar aquestes cobertes, i en
qualsevol cas sempre s’ha de basar en els elements que estiguin deteriorats, per evitar les espurnes
de les fibres d’asbest, que són les que produeixen les patologies pulmonars. Diu que el que sí que
poden fer, de moment, és parlar-ne amb els propietaris, per conèixer les seves intencions sobre la
substitució d’aquesta coberta, que en algun moment hauran d’escometre. Assegura que comunicaran
els resultats de la conversa.
La presidenta agraeix al gerent les explicacions i demana si està connectat el senyor Ángel Jiménez
Zafra, de l’AMPA de l’Escola Voramar. Com que no és així, dona la paraula a la senyora Maria
Immaculada Gálvez Carrillo, que sí que ho està.
La senyora Gálvez, en nom propi, al·lega que és discapacitada i que rep tractament en diversos
centres sanitaris del Districte. Vol referir-se a l’entorn de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est,
l’escola del Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la qual és professora. Diu que per la
seva experiència com a discapacitada, i per la d’alguns alumnes i professors, és conscient de totes
les deficiències de seguretat, serveis, neteja, qualitat de l’aire, visibilitat a la sortida del pàrquing –com
ha dit abans el senyor Sánchez–, i de totes les dificultats que tenen els estudiants per garantir un
accés segur al seu lloc d’estudis, i els veïns de la zona. Exposa que ella treballa en dos districtes més
i que ha pogut veure que en aquest campus no es dediquen els mateixos recursos que en altres, pel
que fa a la inversió corresponent a l’Ajuntament, i que això la molesta profundament. Es refereix a la
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cruïlla del Fòrum, que és tremenda, amb uns riscos en la circulació enormes en els quals ningú s’hi
fica, tal com ha explicat abans un dels primers intervinents.
Es queixa igualment que la platja per a gossos és a la zona menys privilegiada del Districte, la que
limita amb Sant Adrià i està més allunyada del centre. Diu que Sant Martí ja és un districte poc
privilegiat, però a més a més aquests són els barris menys privilegiats, i que hi ha un greuge
comparatiu que es podria descriure amb xifres. Creu que tot això implica riscos tremends per a nens i
per a discapacitats.
Vol recordar també que existia el projecte de connectar la línia 4 del metro de la Pau a la Sagrera, a
Fabra i Puig i fins a la Trinitat Vella, per tancar el cercle, perquè considera que la línia 4 hauria de ser
circular. Creu que això afavoriria molt el moviment en la direcció vertical, que no és possible ni dins
del Districte ni, en general, a Barcelona, tal com ha dit abans la senyora Marina, del Camp de l’Arpa.
Es lamenta que han trencat Barcelona pel mig i impedeixen que els veïns circulin en direcció vertical,
especialment a la zona de llevant, que diu que, com sempre, és la menys privilegiada.
Demana, per al parc de Sant Martí, com ja va dir al Consell de Barri, calendari i pressupostos per a
actuacions, i quina dotació hi haurà que s’ocupi de mantenir aquest parc en condicions. Exigeix per a
Sant Martí el mateix que ha promès el regidor per a Can Miralletes. Diu que, si cal, ja presentaran
totes les AMPA que calguin, perquè totes estan, a la part de llevant del Districte, igual que a l’altra
part.
Recorda que el Districte correspon a l’antic Ajuntament de Sant Martí, que es va fusionar amb el de
Barcelona, de mal grat, el 1897, i reclama que es corregeixi l’error històric que va ser la transgressió
de les fronteres del Districte, que va afectar en particular, però no només, l’edifici de la Torre del
Fang...
El regidor interromp, demana disculpes, diu que no pot seguir-la i que, especialment, no ha entès el
que deia de la seu del Districte.
La senyora Gálvez diu que es referia a una correcció de les fronteres del Districte, que es va fer
sense tenir en consideració la història del Districte, i que es va retallar del Districte una part que és
fonamental en la seva història, incloent-hi la mateixa Torre del Fang, que és, precisament, d’on prové
el nom del Districte. Pensa que deixar perdre un edifici medieval de valor històric demostra un
menyspreu al patrimoni del Districte, per més que després es facin actuacions com la de guardar un
mosaic romà. Assegura que en altres temps no s’haurien atrevit a fer-ho.
La presidenta li demana que vagi acabant.
La senyora Gálvez diu que acaba de seguida. Al·lega, sobre el temps, que li han demanat que vagi
més a poc a poc i que repeteixi una cosa, de manera que l’excés de temps no és culpa seva perquè
tenia el temps ben cronometrat.
Reclama la necessitat de solucionar el transport a l’Hospital del Mar, del qual ella és usuària.
Vol incidir en la qualitat de l’aire, perquè diu que a Sant Martí, a causa sobretot de la incineradora, és
de molt males condicions, i assegura que d’això a l’Escola d’Enginyeria en saben alguna cosa.
Es queixa que no pot ser que la gent hagi de fer cua al CAP de Sant Martí –no ara, amb la covid, sinó
de sempre–, i que l’hagin de fer al carrer, abans que s’obri el CAP, tingui l’edat que tingui i estigui en
les condicions que estigui, drets i sense cap mena de protecció.
Acaba dient que el que ha dit la senyora Escudero és completament cert: que la neteja no s’ha limitat
a les zones properes als col·legis electorals, perquè coneix persones que no viuen a prop de col·legis
electorals i els ha passat això, i el mateix pel que fa a la seguretat. Explica que ella és professora
d’Estadística i que recull força dades sobre moltes coses, com ara la neteja del barri.
La presidenta li torna a demanar que vagi acabant.
La senyora Gálvez acaba afirmant que no poden dir als veïns que no és certa una cosa que han vist
amb els seus propis ulls, perquè han de saber que avui dia els veïns guarden les dades.
La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Maite Bache Xercavins, de la
Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa.
La senyora Bache, en nom de la Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, diu que vol parlar d’un
tema que ja van tocar una mica al Consell de Barri, que són els equipaments de la plaça de les
Glòries...
La presidenta l’adverteix que tenen problemes per sentir-la bé i li demana que col·loqui el micro
d’alguna altra manera.
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La senyora Bache arregla el problema i continua referint-se als equipaments que van a la plaça de les
Glòries, al costat del Centre Cultural La Farinera: l’auditori, el casal jove, la residència de gent gran...
Pensa que comença a ser l’hora de reunir-se per acordar com ha d’anar el projecte, tenint en compte,
evidentment, els aspectes arquitectònics, funcionals, de programa, i la compatibilitat entre ells.
Creuen que per preparar aquest inici entre totes les parts, les setmanes vinents el Districte i Ecologia
Urbana haurien de convocar la Federació d’Entitats, l’Assoc. de Veïns del Clot i el Casal de Joves La
Traca per acordar un mètode de treball conjunt i un full d’informació i participació adequat per a tots
ells. Sospita que això està molt abandonat i defensa que són equipaments bastant necessaris per al
barri.
La presidenta li agraeix la intervenció i especialment la concreció. Aprofita l’oportunitat per demanar
que els intervinents siguin concrets amb les preguntes, sobretot perquè hi ha problemes per sentir-los
bé. Agraeix que en totes les intervencions s’hagi intentat concretar el que es demanava.
Dona la paraula al senyor Alberto Ferrer Escrig.
El senyor Ferrer, en nom propi, diu que és un veí del carrer Aragó i vol comunicar que va entrar una
instància el passat mes de juliol en relació amb les molèsties derivades del local comercial que està
situat als baixos de l'edifici on viu, i que avui encara no ha rebut resposta per part del Districte, havent
passat set mesos. Especifica que el número de registre és l’1-2020-0202089-1. Explica que
posteriorment, en veure que no rebia resposta, l’11 de desembre va tornar a entrar una altra instància
reclamant-la, amb número de registre 1-2020-0445083-1, però que tampoc la hi han contestat.
Exposa que és per tot això, i atès que ja han passat set mesos des de la primera instància presentada
i que les molèsties persisteixen, que sol·licita que s’atengui la seva petició i l’Ajuntament li respongui.
Pregunta si han revisat les seves instàncies i demana quan seran respostes.
La presidenta li agraeix també la concreció de la pregunta. Informa que li han comunicat que el
senyor Ángel Jiménez Zafra, de l’AMPA de l’Escola Voramar, s’havia connectat i, si és així, diu que li
dona la paraula. Però el senyor Jiménez no respon, de manera que li dona la paraula a la senyora M.
Rosa Mallol Armengol.
La senyora Mallol, en nom propi, explica que al carrer Bassols, per on ella passa cada dia i que de fa
alguns mesos es va constituir com a carrer per a vianants –arran d’una demanda que diu que van fer
des de l’associació de veïns–, hi ha uns parterres que estan molt bruts, perquè la gent hi llença coses,
però pensa que hi hauria d’haver uns serveis que s’haurien d’encarregar de fer-hi una neteja més
acurada, perquè diu que hi ha de tot. També informa que hi ha plantes que estan absolutament
trinxades i pensa que potser és pels gossos, i per això suggereix que s’hi posin unes plantes més
resistents. Opina que hi falten papereres, perquè creu que la gent, si veu papereres, no llençarà les
coses als parterres.
Informa també que al carrer Dos de Maig, tocant al parc de les Glòries –per tant, a la banda del Clot–
, hi ha un solar privat que està ple d’andròmines i brutícia, i pensa que un dia passarà el mateix que ja
va passar en un dels barris del Districte, que hi va haver un incendi. Denuncia que les tanques que
envolten el solar estan mig caigudes, de manera que...
El gerent demana a la senyora Mallol si pot especificar l’adreça del solar.
La senyora Mallol continua dient que ja sap que li poden dir que el solar és privat, però creu que
poden exigir al propietari del solar que el netegi i, si no ho fa, posar-li una multa.
La presidenta agraeix la concreció de la intervenció i dona la paraula al senyor Mateu Llinàs Audet i,
com que no està connectat, al senyor Eduardo Milan i Garcia.
El senyor Milan, en nom propi, manifesta la seva sorpresa per la ràpida resposta desestimatòria a la
consulta i petició sobre la localització d’una zona d’esbarjo per a gossos, que mostra en imatges. Es
queixa que no només són un dels darrers barris a l’hora d’identificar-los –71, afirma, en el cas de
Provençals–, sinó també en el dèficit històric de serveis i equipaments. Creu que la zona d’esbarjo per
a gossos és una necessitat urgent, i lamenta que la Direcció de Llicències i Espai Públic de
l’Ajuntament de Barcelona ni en valori la viabilitat. Li sembla que, quan encara queden uns dos anys
de mandat, ja no mereixen trobar en l’Administració més pròxima els recursos per a un espai que
seria fronterer amb quatre barris. Demana, per aquest motiu, revisió i anàlisi, valoració i calendari
d’aquest nou espai d’esbarjo per a gossos. Mostra el plànol d’aquests espais al Districte i proposa, diu
que consensuadament amb veïns i associació, que el nou espai estigui a la Gran Via - rambla Prim,
en una zona que qualifica com a desert quant a equipaments.

Audiència Pública de Sant Martí – ACTA

Pàg. 7

Demana també al Districte un compromís ferm amb els treballs del Consell de Barri de Provençals, en
particular en allò que afecta l’eix Paraguai-Perú. Insisteix que les propostes que fan han estat
consensuades.
Comunica també que malauradament el dia 11 va traspassar el senyor Hilario Cabezas González.
La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al regidor perquè respongui.
El regidor, a propòsit del barri de Provençals i del carrer Paraguai, comença confirmant que
efectivament ens ha deixat el senyor Hilario, a causa de la covid, i envia en nom de tots els assistents
un record i una abraçada ben forta a la família. Recorda que amb ell no hi havia problemes de micro,
perquè no en necessitava quan havia de parlar. Assegura que, quan fa ben poc que ens ha deixat, ja
troben a faltar una persona que es deixava la vida pel bé del seu barri.
Vol deixar clara una cosa perquè no hi hagi malentesos...
A la senyora Gálvez, que ha parlat de tants temes de la història del Districte, dels terrenys de l’antiga
Sagrera que formaven part de l’antic Sant Martí, de la Torre del Fang –que sempre ha estat motiu de
discussió entre els dos districtes– i de la divisió que va deixar tantes satisfaccions i insatisfaccions, li
confessa que són qüestions que a ell també l’apassionen.
Però abans vol deixar clar que ell no ha pretès dir en cap moment a cap veí o veïna que les
afirmacions que feia no eren certes. Només ha dit que no hi havia hagut cap extra de neteja amb
caràcter electoralista. Pensa que és molt diferent que, com ha informat el conseller tècnic, tots els
entorns dels espais electorals hagin tingut un reforç de neteja abans, durant i després –a fi que
l’endemà de la jornada electoral estiguessin en perfectes condicions–, que dir que no fos cert el que
deia la senyora Escudero. O sigui, insisteix que ell no ha dit que l’apreciació de la senyora Escudero
no fos certa, sinó que no responia a cap interès electoralista, cosa que considera molt diferent.
Afegeix, per tant, que no li ha agradat gens que la senyora Gálvez posés en judici les seves
afirmacions respecte als comentaris dels veïns i veïnes.
Li sembla molt bé la proposta de la senyora Bache, de la qual ja van parlar al Consell de Barri. Pensa
que és un bon moment per treballar i per millorar alguns dels aspectes que són damunt la taula. Li
sembla molt lògic que, en el moment de definir els usos dels espais i equipaments per als trenta anys
vinents, la Federació d’Entitats del Clot i el Camp de l’Arpa puguin expressar la seva opinió i que se
socialitzi i es comparteixi amb les associacions de veïns i veïnes de l’entorn. Reconeix que són
inversions molt importants i que s’han de mirar des d’un punt de vista absolutament compartit per
tothom, i especialment pels usuaris. Promet a la senyora Bache, per tant, que no hi haurà cap
problema.
Responent al senyor Ferrer, diu que no vol eludir responsabilitats, però que com que els Serveis
Tècnics del Districte són de vital importància i el que pregunta és molt tècnic, li cedeix la paraula al
gerent perquè respongui.
El gerent diu que els Serveis Tècnics l’han informat que els requeriments del senyor Ferrer de fer una
sonometria s’han trobat amb greus problemes a causa de la situació de pandèmia, no sols en aquest
Districte sinó en altres, perquè els inspectors qualificats que han de fer aquestes intervencions són
persones vulnerables i, per raons de protecció i de requeriments personals, en aquests moments han
reduït moltíssim les visites a domicilis particulars. Afegeix que la demora en aquest assumpte, per
tant, respon a aquests motius i que esperen i desitgen que la situació es vagi normalitzant, i que en
els mesos vinents, potser setmanes, puguin escometre aquesta inspecció. Informa que han fet una
crida per si hi havia algun altre inspector a la ciutat l’agenda del qual permetés fer aquesta sonometria
al més aviat possible.
El regidor agraeix al gerent la informació.
A la senyora Mallol li diu que està d’acord amb ella que el carrer Bassols ha quedat preciós, però
especifica que no va tenir la mateixa sensació que ella. Promet que hi faran una repassada i que si hi
falten papereres ho comentaran amb els Serveis de Neteja, perquè si fos així deu respondre a algun
motiu o a algun error.
Al senyor Milan li assegura que miraran la seva petició i la tindran en compte. Reflexiona que a
tothom que té un animal de companyia –s’hi inclou– els agradaria tenir una àrea d’esbarjo prop de
casa, però que de vegades no és possible, com a mínim en el moment present. Promet que, tal com li
van dir a ell, és una qüestió que queda pendent d’estudiar i de resoldre en el futur.
La presidenta dona la paraula al senyor Enrique Navarro Martínez, d’Airenet.
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El senyor Navarro, en nom de la Coordinadora Veïnal Metropolitana Airenet, demana una estació de
control permanent d’immissions industrials, per mesurar la contaminació ambiental proveïda per les
instal·lacions de serveis existents a l’entorn dels barris propers al front marítim de Barcelona.
Reconeix que algunes d’aquestes instal·lacions estan ubicades a Sant Adrià de Besòs, però afirma
que són d’accionariat cent per cent públic de l’Ajuntament de Barcelona. Diu que la seva petició es
fonamenta en les recomanacions proposades pels enginyers del Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya durant l’auditoria que es va fer a finals del 2019 a la incineradora Tersa.
Textualment, entre altres recomanacions, els auditors proposen, per al control mediambiental,
«mantenir un observatori permanent sobre el terreny, que inclogui una estació de qualitat de l’aire en
la zona [...] per a donar continuïtat als últims estudis d’immissió del CSIC per tal de verificar
periòdicament la qualitat de l’aire a la zona prop de Tersa en relació amb la ciutat. [...] Es recomana la
inclusió d’una entitat externa acreditada per tal de donar plenes garanties al sistema», i un canvi
substancial respecte a la normativa vigent, amb el mesurament en continu del mercuri, l’amoníac i
l’àcid clorhídric, per tal de donar compliment a la legislació vigent, que especifica que ha de mesurarse en continu. Tanmateix, recomanen la concreció d’un observatori ciutadà per incloure els ciutadans
en l’observació d’aquest entorn.
Assegura que ja sap que compten amb el rebuig del regidor d’Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, el senyor Eloi Badia –que addueix que no es poden malbaratar els diners públics–, perquè
aquesta proposta es dugui a terme. Pensa que això demostra la manca de sensibilitat del regidor
Badia envers les necessitats mediambientals que requereix la ciutat, perquè si bé admet que en els
pressupostos de 2012 hi ha diverses partides econòmiques assignades per a actuacions i educació
ambiental –entre les quals algunes destinades a la mateixa Tersa o a la seva participada Siresa per a
campanyes de sensibilització a la ciutadania, i altres a Bimsa, a la Fundació Fòrum Ambiental o a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, també per a diverses intervencions mediambientals–, sembla que
l’anàlisi de l’aire que respirem no sigui important per garantir la bona salut de les persones i els
animals.
Demana urgentment, per tant, a la Regidoria del Districte i a altres administracions que hagin
d’intervenir per acceptar aquesta petició que destinin el pressupost necessari per a la instal·lació de
control d’immissions. Creu que d’edificis públics n’hi ha prou al Districte per suportar aquesta
instal·lació amb plenes garanties de control i seguretat, i en dona alguns exemples.
La presidenta agraeix la intervenció i li dona la paraula al senyor Ángel Jiménez Zafra, de l’AMPA de
l’Escola Voramar, que li han dit que ara sí que estava connectat.
El senyor Jiménez, en nom de l’AMPA de l’Escola Voramar, vol demanar sensibilitat sobre un tema
que fa temps que reclamen al Districte. Explica que l’Escola Voramar té l’entrada en un xamfrà i diu
que els altres tres xamfrans de l’illa s’han ampliat en diversos moments amb obres que s’han anat fent
al 22@, de manera que el de l’escola és el més reduït de tots. Detalla que l’escola té una població
d’unes 800 persones que entre i surten cada dia, i que la vorera, al carrer Badajoz, és només de dos
metres –no s’ha ampliat com altres carrers–, i arriba fins a quatre davant de l’escola. Explica que amb
el tema de la covid els pares han de distanciar-se mentre esperen els nens, i que ho han de fer al pas
de vianants o fins i tot a la calçada. Es lamenta que no han tingut la sort d’entrar al programa
«Protegim escoles» i que el seu projecte, que estava inclòs en els pressupostos participatius, va
quedar aturat amb aquests pressupostos. Exposa que han presentat diverses instàncies i queixes,
que el 15 de desembre van presentar 428 signatures amb una petició expressa –a la qual diu que no
han tingut resposta–, que l’escola s’ha dirigit al Consorci d’Educació perquè intervingui i els ajudi
davant el Districte, i que la resposta del Districte ha estat que els tècnics i la Guàrdia Urbana no
consideren necessària aquesta actuació. Diu que el que volen és tenir una trobada o una reunió in
situ, perquè ho vegin, qualsevol dia feiner a tres quarts de cinc de la tarda, amb els tècnics i la
Guàrdia Urbana, per fer-los veure que el que els diuen en els escrits –que, segons exposa, a vegades
els contesten i a vegades no– no és cert. Afegeix que fins i tot tenen un escrit on els han dit que
ampliar el xamfrà i col·locar una barana de protecció ocupant les places d’aparcament de quatre
vehicles –com es fa en les escoles incloses dins del programa de «Protegim escoles»– és més
insegur que tenir una barrera de quatre cotxes, els quals fan el xamfrà més petit. Considera que han
rebut respostes molt estranyes i que no n’han rebut moltes altres. Insisteix que no ha rebut encara
resposta a la petició que va fer el 15 de desembre acompanyada de les signatures. I vol saber com es
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podria fer una trobada amb les persones que estudien això, perquè diu que a l’escola hi ha tota mena
de pares, entre els quals tècnics o advocats, i no entenen les respostes que reben.
La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al senyor Miquel Catasús i Lacruz, de l’Assoc.
de Veïns del Clot - Camp de l’Arpa.
El senyor Catasús, en nom de l’Assoc. de Veïns del Clot - Camp de l’Arpa, avança que té diverses
qüestions per comentar.
En primer lloc, es refereix al tema que ja ha dit la senyora Bache sobre els equipaments que han
d’anar a l’entorn de La Farinera, que estan inclosos dins el pla d’equipaments del barri previstos i
també del compromís per a Glòries, i que diu que no avancen. Recorda que hi va haver un preacord
el 2018 que semblava que havia de facilitar-ho, i no ha estat així. Exposa que és per això que
l’associació que representa, juntament amb la Federació d’Entitats i el Casal de Joves, demanen una
reunió amb el Districte, però que també hi siguin Ecologia Urbana i Urbanisme, per aconseguir que
aquests equipaments avancin: creu que s’han de fer avantprojectes i projectes, i per això pensa que
en les setmanes vinents s’hauria de treballar la qüestió.
En segon lloc, parla de la Fàbrica del Plom, i mostra el seu agraïment perquè l’expropiació d’aquest
edifici ja ha començat i això vol dir que en pocs anys podrien tenir allà els equipaments que necessita
el barri. Demana que es vagi treballant aquesta qüestió amb un procés participatiu que hauria de
començar aviat, però creu que sobretot cal avançar feina fent els estudis arquitectònics i de patrimoni
que són necessaris per saber si el que queda de la Fàbrica del Plom té algun valor o no. Recorda que
el regidor ja sap que ho van demanar, i creuen que es pot fer ara, perquè el propietari segur que no hi
posarà cap problema sent l’Ajuntament l’ocupant de l’edifici. Reitera, per això, que aquests estudis es
comencin a tramitar i que tinguin una reunió aviat per començar el procés de participació amb relació
als equipaments.
Una altra qüestió que vol tractar és la de Can Miralletes, que diuen que un dia d’aquests tindran una
bona notícia en relació amb la masia. Però també volen que, en relació amb el parc, que sembla que
també s’hi vol avançar, hi hagi una reunió aviat per parlar de les coses que s’hi han de millorar.
Recorda que van fer una proposta el 2016, però que també hi ha hagut ara una recollida de
signatures, com ha comentat abans el senyor Muñoz, i es tornen a reafirmar la majoria de punts. Per
això volen treballar aquest tema, a fi que el projecte de Can Miralletes es pugui fer, si pot ser, l’any
que ve.
Demana una cosa similar per al parc del Clot. Saben que per a aquest parc de moment no s’han
trobat els diners, però creu que s’han de buscar, i recorda la mobilització amb una cadena humana
que hi va haver al parc. Reclama que es treballi en les coses que hi fan falta. Ja entenen que tot no
es podrà fer de cop, però pensa que, si es posen d’acord en el que s’ha de fer, es pot començar per
una cosa i acabar per una altra.
El penúltim tema que vol comentar és el de l’edifici AA1 –que és a Trinxant-Meridiana i diu que potser
molta gent no el coneix, però que el regidor i el gerent sí–, perquè troba un escàndol que això no
avanci. Reivindiquen que les obres d’aquest edifici, que ha de ser per a lloguer públic, però sobretot
per a afectats de la zona que ho necessiten imperiosament, han de començar en aquest mandat.
Anuncia que faran un acte reivindicatiu el mes d’abril i demana que el regidor i el gerent facin un
esforç per poder donar llavors alguna bona notícia: no sols que es farà el projecte –que ho donen per
descomptat–, sinó que les obres començaran en aquest mandat.
Per acabar, es refereix a la superfície del túnel que es fa ara, i que diu que s’acabarà a final d’any, i
vol també que treballin aquest tema.
Puntualitza que en totes les qüestions a què es refereix demana el mateix: que es treballin amb
reunions i punts específics i no en reunions amb tanta gent i tants temes acumulats. Explicita que,
com a associació de veïns, i li sembla que ho diu en nom de molts veïns, no acceptarien que hi
hagués una provisionalitat durant molt de temps. Accedeix que s’entendria una certa provisionalitat,
d’uns quants mesos, però no que les obres definitives comencessin més tard de l’any que ve. Creu
que cal treballar l’assumpte amb el Districte, però també ho volia anunciar aquí.
La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula al senyor Frederic Guerrero Solé, de l’AMPA
de l’Escola Sant Martí.
El senyor Guerrero, en nom de l’AMPA de l’Escola Sant Martí, del Poblenou, i de la plataforma
Transformem, es vol referir a un tema recurrent, que és l’esplanada que hi ha davant l’escola, entre
els carrers Castella i Sant Joan de Malta, on hi havia l’antic transformador d’Endesa. Recorda que fa

Audiència Pública de Sant Martí – ACTA

Pàg. 10

uns quatre anys el transformador va ser enderrocat, després d’una petició veïnal de més de vint-i-cinc
anys, i vol fer memòria del senyor Manel Andreu, que va ser un dels líders d’aquesta petició, finalment
escoltada.
Recorda també que després de l’enderrocament hi ha hagut una sèrie de promeses successives, que
de manera reiterada ha incomplert l’Ajuntament, per fer de l’espai una zona verda reclamada durant
molt de temps. Explica que ara és una zona absolutament desestructurada, sense cap utilitat ni ús
concret. Diu que quan parlaven de l’àrea d’esbarjo per a gossos ha pensat que potser no calia
buscar-ne cap, perquè aquell espai ja és utilitzat de facto com a tal. Esmenta que la senyora Ana
Carbonell, companya seva de l’AMPA, ja ha protestat alguna vegada per aquesta situació. Recorda
que entre les promeses incomplertes per l’Ajuntament hi havia una inversió de 20-30.000 euros per
posar-hi un mobiliari temporal en espera del projecte definitiu, que seria un projecte de participació
ciutadana que havia de venir dos anys després de l’enderrocament. I diu que tampoc s’ha complert la
promesa que el projecte es faria al principi del segon mandat, que va començar ara farà un any i mig.
Exposa que és per això que ells continuen exigint a l’Ajuntament que hi prengui mesures. Recorda
que fa quatre o cinc mesos la senyora Carbonell va demanar que es fes una actuació en el mur que
separa aquesta esplanada del parc del Patufet, que els van dir que es posarien en contacte amb ells
abans del desembre de 2020 i que, al cap de gairebé dos mesos, això no ha succeït.
Creuen que aquell espai és una singularitat paisatgística en el triangle que formen la rambla del
Poblenou, la Diagonal i la part reformada de Pere IV, i confessa que se’ls fa molt estrany i els
entristeix que, després d’haver perseguit durant tants anys l’enderrocament del transformador,
l’Ajuntament no hagi pres cap mesura respecte a l’espai, havent-hi una escola pública al davant.
Pensa que les opcions d’usos són infinites i que, en canvi, hi ha hagut una despreocupació absoluta
respecte a aquest espai, i demana al regidor que els en doni les raons. Al·lega que és un espai
privilegiat, molt ampli, en el qual s’havia de fer una zona verda, que està absolutament oblidat i no sap
per què.
Demana una reunió, encara que ja ho hagin fet molts dels veïns i veïnes que han intervingut abans, i
sap que es fan esperar. Reclama un pla immediat d’usos d’aquest espai, que inclogui tant l’esplanada
com el mur. Assegura que tant l’AMPA com la plataforma tenen moltes idees d’accions a dur a terme
tant amb una cosa com amb l’altra, però sap que evidentment han de tenir el beneplàcit de
l’Ajuntament. I reclama també una proposta detallada de projecte amb les idees que l’Ajuntament
tingui al cap, perquè està segur que en té i perquè voldrien saber a què atenir-se.
Recorda que va començar a reclamar l’enderrocament quan el seu fill feia P3 i que l’any que ve
marxarà de l’escola, i per això li agradaria molt veure finalitzat el projecte abans que això succeeixi.
La presidenta agraeix la intervenció i demana als intervinents que queden que siguin una mica més
concrets, per no tenir problemes amb les connexions. Dona la paraula al senyor José Manuel
Sánchez Bernal, però l’informen que ja ha parlat abans. Dona la paraula aleshores a la senyora
Helena Sans Martínez.
La senyora Sans, en nom de l’Assoc. d’Amfitrions de Llars Compartides, diu que estan aclaparats per
la intenció de la regidora d’Urbanisme Janet Sanz de presentar un nou PEUAT i de, segons havia
anunciat, regular les llars compartides, perquè pensa que en comptes de regular-les el que fan és
prohibir-les. Explica que les llars compartides no són pisos turístics, són llars on viuen veïns i veïnes
de la ciutat que es troben en la necessitat de llogar una habitació per complementar la renda.
Demana per què les llars compartides no tenen una regulació pròpia. Diu que fa la pregunta perquè a
l’Audiència Pública de Nou Barris del 21 de febrer de 2019 la senyora Sanz va respondre a una mare
de família –que havia explicat que llogava la seva habitació a un turista– que entenia que volgués
tenir disponible aquella habitació, però que l’Ajuntament preferia que destinés l’habitació a persones
que ho necessitaven, tot i que no els hi podia obligar. Pensa, doncs, que si no donen alternatives i ho
prohibeixen, obliguen a compartir pis amb una persona amb la qual els veïns no el voldrien compartir,
i són els veïns els que decideixen quan i amb qui compartir, perquè l’habitatge és seu. Creu que no
poden legislar l’interior de les cases.
Recorda que el que va passar és que el 2017 els Comuns tenien un altre discurs, perquè, segons diu,
la senyora Sanz concedia que no hi havia cap problema amb aquesta activitat, perquè no hi havia una
substitució dels habitants del pis, i que tenien una disposició absoluta perquè es fes en condicions,
pagant els impostos que corresponguessin, els impostos turístics, etcètera. Es pregunta, per tant, per
què la senyora Sanz no vol regular les llars compartides com fan altres capitals europees a
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Dinamarca, Estònia, Portugal, Grècia, o en llocs com Andalusia. L’acusa de mentir quan diu que
Berlín o Amsterdam no permeten el lloguer en llars compartides, perquè a Berlín es pot llogar una
habitació o més, sempre que no superi el 50% de l’habitatge, i n’hi ha prou amb presentar una
notificació, i a Amsterdam, a la pàgina web de l’Ajuntament, cal registrar-s’hi i tenir un número de
llicència [...] a la mateixa web. Es pregunta de quina banda estan els Comuns, si dels hotels o dels
ciutadans, i els acusa de girar-los l’esquena i no voler-se reunir amb els amfitrions. Recorda que la
Generalitat va parlar de regular-ho i acusa en canvi la Barcelona dels Jocs Olímpics, la Barcelona del
92, la Barcelona moderna, de girar l’esquena als seus conciutadans i de no posar-se al costat de les
altres capitals europees.
Defensa que fomenten el turisme sostenible i inclusiu i que reinverteixen l’economia al propi barri, que
són economia col·laborativa, que recomanen comerços de proximitat i democratitzen el turisme, el
qual respecta les normes cíviques. Assegura que els seus turistes no causen molèsties. S’adreça al
senyor Carmona, sabent que no està present, i recorda que a la Comissió Consultiva d’Urbanisme de
la setmana passada el senyor Carmona va dir que causaven molèsties. Afirma que no és així, que no
hi ha ni una sola denúncia d’un turista que comparteixi habitatge.
Inviten la senyora Sanz que es reuneixi amb els ciutadans. «Ara hi ha pandèmia», però al·lega que
després vindrà la postpandèmia i començaran a augmentar les xifres dels serveis socials. Demana de
quina part estan, demana al senyor regidor, del PSC, que parli amb el seu soci de Govern perquè
contactin amb els amfitrions i parlin amb els ciutadans, que ho necessiten.
Acaba dient que no són corresponsables de la mancança d’habitatges, i que si la senyora Janet Sanz
diu que necessiten les seves habitacions, els sap greu, però que no la llogaran a la persona que els
digui la regidora, perquè són propietaris de casa seva i decideixen amb qui i quan la comparteixen.
La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al senyor Juan Carlos Domínguez Berrio, que
sembla que no està connectat. Tot seguit dona la paraula a la senyora Lucie Retailleau, de l’AFA de
l’Escola La Llacuna del Poblenou.
La senyora Retailleau, en nom de l’AFA de l’Escola La Llacuna del Poblenou, pregunta quan tenen
planificada la retirada de la teulada d’amiant de l’edifici històric confrontant amb l’escola.
La presidenta agraeix la seva intervenció. S’adreça al regidor dient-li que, si li sembla bé, abans de
respondre ell mirarien si alguna de les persones que no tenien connexió abans en tenen ara, perquè
puguin fer la seva pregunta. Demana, doncs, si estan connectats el senyor José Manuel López del
Campo –que ja li diuen que no i que a més l’han intentat localitzar sense èxit–, el senyor Francisco
Abad Romero, que no respon, el senyor Mateu Llinàs i Audet, que tampoc respon, i el senyor Juan
Carlos Domínguez Berrio, que sembla que tampoc està connectat. Els deixa dit, tanmateix, que no es
preocupin, perquè les seves preguntes seran respostes per correu electrònic o per la plataforma.
Dona la paraula al regidor.
El regidor, demanant que l’adverteixin si es deixa alguna cosa quan respongui, s’adreça al senyor
Navarro, d’Airenet, dient-li que ha tocat temes molt tècnics dels quals ja deuen haver tractat en els
espais corresponents –ara veu que li ho nega–, i que, en qualsevol cas, aquests aspectes més
tècnics, com respecte a altres intervinents, a ell se li escapen. Es compromet a fer arribar les seves
peticions a la Regidoria, amb la qual ell ja ha tingut algun contacte, i a interessar-s’hi, per poder
explicar-li-ho personalment, com sempre ha fet. Li promet que ja s’aniran escrivint i que en els dies
vinents s’informarà.
Al senyor Jiménez, de l’Escola Voramar, li diu que no li treuen la raó. Explica que és un dels districtes
amb més centres educatius de tota la ciutat i que no es poden adoptar mesures amb tots en el mateix
moment, i se segueix un ordre. Diu que espera poder seure amb ells, i també amb el conseller i el
gerent, perquè puguin explicar-se, però han d’entendre que hi ha un ordre de prioritats en funció de
les urgències i de la perillositat que hi ha en els entorns de les escoles les AMPA de les quals han
demanat alguna mena de mesura. Espera que ho puguin satisfer, però no de manera immediata –sí
en els anys vinents–, perquè pensa que l’Escola Voramar no té ara com ara una urgència que
requereixi una actuació immediata, per les raons que ja li han exposat les persones que en saben,
que són la gent de Mobilitat i d’Urbanisme i la Guàrdia Urbana. Afirma que, de totes maneres, passa
molt sovint per allà i que serà un plaer estar amb ells i parlar i prendre notes, i també fer una visita
quan pugui.
Al senyor Guerrero, de l’Escola Sant Martí, li concedeix que els agradaria haver pogut fer moltes més
coses in situ. Li demana que entengui que han tingut un any complicat per fer totes les reunions que
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havien de fer, sobretot presencials. Admet que té raó, que en van estar parlant amb l’Assoc. de Veïns
del Poblenou. Afirma que és un espai magnífic i que no està descuidat, tot i que sí a l’espera que se li
doni un ús, no sols per als alumnes de l’escola, que evidentment tenen prioritat sobretot quan entren i
surten, sinó per a tot el barri i sobretot per als veïns i veïnes que hi viuen més a l’entorn. Nega de nou
que estigui descuidat, però sí que té raó que se li ha de buscar entre tots algun ús, encara que sigui
provisional. Promet que es posaran a treballar en l’assumpte, també amb l’associació de veïns.
A la senyora Sans, que parlava del PEUAT, li reconeix que el tema és complex i li expressa que entén
perfectament el que ha explicat i que per a molts veïns i veïnes aquest ingrés de més és prou
important per a la família, però vol matisar una cosa: que parlar d’altres companys –en aquest cas, la
tinenta d’alcalde Sanz o el conseller Carmona– que no es poden defensar –o, més que defensar-se,
no poden respondre– és una cosa que haurien d’evitar. Promet que traslladarà la seva demanda i li
farà arribar la resposta ell mateix o qui correspongui.
Respon a la senyora Retailleau que ara mateix el gerent li deia que ja es treballa en el projecte de
l’amiant en l’edifici de davant l’Escola La Llacuna, és a dir, que durant l’any vinent se’n farà la retirada,
de la qual cosa se’ls avisarà, com és evident.
Diu que està d’acord amb la majoria de les qüestions plantejades pel senyor Catasús. Demana al
gerent si té alguna informació nova sobre les finques del carrer Trinxant que pugui completar el que ja
es va dir en l’anterior reunió que van tenir.
També li ha dit al conseller tècnic, que té al davant, que prengui nota de la reunió que havien
compromès abans en l’àmbit territorial, reunió a la qual considera, per descomptat, convidats els
companys d’Urbanisme, per poder treballar des d’aquesta òptica territorial la qüestió dels
equipaments.
Afegeix que tampoc té cap inconvenient a parlar sobre la Fàbrica del Plom i els seus usos. Els
recorda que té reticències, que ha expressat públicament, sobre la biblioteca, perquè pensa que no
s’hi ha de fer i dubta molt que s’hi pugui fer –i dubta que es pugui arribar a un acord amb el Consorci
de Biblioteques sobre això–, perquè ja la tenen a tocar, i creu que haurien de pensar en una altra
mena de projectes també igual de necessaris, com sap el senyor Catasús, en aquest barri.
Respecte a Can Miralletes li diu que, com ha dit abans al senyor Muñoz, ja sap que és un dels pactes
que s’anunciarà en breu, igual que sobre els usos de la masia.
Pel que fa al parc del Clot, li recorda que ja deu haver vist algunes actuacions en zones que requerien
més urgència, però manifesta que, sent un desig compartit, no és una necessitat urgent i que en
aquests moments cal separar el que és important del que és urgent –admet que això és important,
però no és urgent. Té present que, de cara al futur, caldrà fer-hi les actuacions necessàries, sobretot
a la part dels arcs. En tot cas, diu que com que es veuran per a la reunió dels equipaments que ha
comentat abans amb la senyora Bache, també en podran parlar personalment.
Garanteix a tots aquells amb els quals s’ha compromès a fer una reunió que el conseller tècnic n’ha
pres nota per tenir-les al ritme que es pugui, que diu que no és el que desitjarien. Explica que també
comenten sempre amb la presidenta que desitjarien no mirar la càmera que tenen allà i sentir-los en
persona, perquè de vegades se’ls fa complicat entendre algunes de les intervencions, perquè el micro
que usen, amb l’ampliació de so, dificulta l’escolta. Assegura, doncs, que en la mesura que les
circumstàncies ho permetin, podran anar fent totes les reunions i totes les actuacions a què s’han
compromès.
La presidenta li dona les gràcies.
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informa que s’aprova l’acta de la sessió anterior.
3. Cloenda
Agraeix la paciència de totes les persones que han fet la seva intervenció. Saben que no és fàcil, que
les connexions a vegades costen moltíssim. Demana disculpes si en algun moment no han funcionat
les connexions com voldrien. Agraeix de nou als Serveis Tècnics el seu esforç.
Afegeix que no poden acabar aquesta Audiència Pública –com ja ha dit el regidor de Govern– sense
tenir un record molt important pel senyor Hilario Cabezas, que ens ha deixat fa poc. Recorda que era
el president de l’Assoc. de Veïns Paraguai-Perú, però que sobretot era una excel·lent persona i un
gran treballador pel barri. Assegura que els que han tingut la sort de poder parlar amb ell han après
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moltíssim del barri i del Districte de Sant Martí. Afirma que ella sempre repeteix una cosa: que les
persones se’n van de la vida terrenal, però que el seu llegat és la seva obra i el seu treball. Per tant,
insisteix que sempre el recordaran, que ja avui s’ha notat la seva absència i que faltaven les seves
intervencions. I envia des del Districte una abraçada molt forta als seus familiars i als seus amics.
Demana que tothom es cuidi molt, que és molt important en aquest context de pandèmia, i expressa
el desig de trobar-se en el pròxim Plenari, el 4 de març.
Tanca la sessió.
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