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David Escudé Rodríguez, regidor del Districte de Sant Martí
Josep Garcia Puga, gerent del Districte de Sant Martí
Marta da Pena Gómez, secretària de l’Audiència Pública

Participants (per via telemàtica)
Jordi Sala, en nom propi
Gemma Morales Puig, en nom propi
Ester Gilibert Masana, en nom de la Comunitat de Veïns d’Aragó 550
Marta Soto García, en nom de la Plataforma Passatge Puigmadrona
Marta Aparicio, en nom de l’AFA Antoni Balmanya
Vicente Aparicio Mulet, en nom propi
Albert Balagué i López, en nom propi
Teresa Pardo Bello, en nom de la Vocalia d’Habitatge de l’Assoc. de Veïns
Barri Maresme i de l’Assoc. d’Afectats per l’Aluminosi
Diana Escudero Álvarez, en nom de la Vocalia Aluminosi
Sergio Carrillo, en nom propi
Asunción García Muñoz, en nom propi
Eduardo Muñoz Salas, en nom de l’AFA de l’Escola Miralletes
Natalia París, en nom propi
Miquel Figueras Segalés, en nom propi,
Ester Pinter Pla, en nom propi
Victoria Escuer, en nom del Moviment Provençals
AFA Dovella Respira
Jordi Gras Mateu, en nom de l’Orfeó Martinenc
Quim Ruiz Querol, en nom de la Ctat. Propietaris Pamplona-Llull-Àlaba
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Conchita Ribera, en nom de l’Assoc. Veïns del Clot - Camp de l’Arpa
Miquel Catasús, en nom de l’Assoc. Veïns del Clot - Camp de l’Arpa
Amador Monleón Novella, en nom de l’Assoc. Veïns Front Marítim
Ángel Ruiz Díez, en nom de l’Associació de Veïns del Parc
José Manuel Franganillo Vicente, en nom de l’Assoc. Veïns Front Marítim
Eduard Alonso Gonzalo, en nom propi
Andrés Hinarejos Montano, en nom propi
Alberto Martín Martínez, en nom propi
José Manuel Rodríguez Hernández, en nom propi
Joan Daniel Pina, en nom propi
Salvador Mañosas Duran, en nom de l’Assoc. Veïns La Palmera Centro
Hilario Cabezas González, en nom de l’Assoc. Veïns de Paraguai-Perú
Desenvolupament de la sessió
La presidenta obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, informant que són amb ella
el regidor del Districte, el gerent i la secretària, i agraeix a l’equip de Comunicació i als
tècnics que facin possible la celebració telemàtica de l’Audiència Pública. Anuncia que, per fi,
els veïns podran participar-hi en directe, cosa de la qual tenien tots moltes ganes.
1. Torn obert de paraules
Explica el protocol que se seguirà en l’Audiència, que serà que ella llegirà el nom del
participant, el qual farà la seva intervenció amb el control de la secretària, i tot seguit el
regidor hi respondrà. Si quedés qualsevol dubte, diu que han acordat que poden adreçar un
correu al regidor per aclarir la resposta. Demana que les intervencions s’ajustin als dos
minuts perquè tothom pugui intervenir. Si quan nomeni algú no està connectat en aquell
moment, continuaran amb el següent i al final tornarà a convocar-lo; en el cas que no
estigués connectat, ella mateixa llegirà aleshores la seva intervenció, perquè el regidor hi
respongui.
Dona la paraula al senyor Andrés Hinarejos Montano, que sembla que no està connectat, i
tot seguit al senyor Jordi Sala.
El senyor Sala, en nom propi, explica que va presentar a la plataforma Decidim la proposta
«Sumosu Stations», amb la qual pretenen que es faci un canvi en la mobilitat per mitjà de
l’una infraestructura pública d’integració de sistemes. Diu que fa molts anys que estudien
aquesta solució i pensen que si Barcelona lidera aquesta infraestructura liderarà arreu el
concepte d’electromobilitat com a servei descarbonitzat. I es posa a disposició per respondre
les preguntes que puguin sorgir sobre aquest tema, que és la seva especialitat.
El regidor agraeix al senyor Sala la feina que fan i promet que es posaran en contacte amb
ell perquè els acabi d’explicar la proposta. Pensa que és un bon moment per treballar tots
aquests temes de mobilitat.
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La presidenta dona la paraula a la senyora Gemma Morales Puig.
La senyora Morales, en nom propi, diu que no ha pogut presentar cap proposta per escrit,
però que la seva iniciativa és que es facilitin cursos de català i castellà als immigrants
nouvinguts que viuen al Districte, i concretament al Poblenou, d’on és ella, a fi que puguin
tenir una millor integració al barri i alhora puguin donar a conèixer la seva cultura a les
persones d’aquí. Pensa que el Districte ha de facilitar els mitjans i afegeix que ella, com a
professora de català i de castellà, s’ofereix per al que calgui, i també participar en qualsevol
proposta d’interculturalitat que sorgeixi.
El regidor li agraeix també la seva voluntat de col·laborar i diu que el gerent li concretarà
activitats que ja es fan i en les quals ella podria col·laborar.
El gerent se suma als agraïments del regidor a la senyora Morales i informa, també per a la
gent que està connectada a l’Audiència, que hi ha el Consorci per a la Normalització
Lingüística, que ofereix cursos de català per a tots els nivells, i també les Escoles de
Persones Adultes, que igualment presten aquests ensenyaments. Afegeix que hi ha convenis
amb diverses entitats que també ajuden a la difusió del català i del castellà com a llengües
d’acollida.
La presidenta dona la paraula al senyor Eduard Alonso Gonzalo, que sembla que no està
connectat, i tot seguit a la senyora Ester Gilibert Masana, de la Ctat. de Veïns d’Aragó 550.
La senyora Gilibert, en nom de la Comunitat de Veïns d’Aragó 550, mostra la seva
preocupació per un banc que tenen a menys de dos metres de l’entrada de la finca, que els
dona problemes des del 2014 i que, en l’actual situació de pandèmia, els impedeix accedir a
casa d’una manera sanitàriament correcta pel que fa a les distàncies de seguretat, perquè el
banc sol estar ocupat per persones que fumen, beuen i no porten mascareta. Exposa que
han presentat diverses instàncies a l’Oficina d’Atenció del Ciutadà, les dues últimes el 4 de
setembre i el 16 d’octubre d’aquest mateix any, i que no n’han rebut resposta. Afegeix que a
l’escala hi viu un senyor que va amb cadira de rodes i que ha de passar a mig metre de les
persones que ocupen el banc. Diu que solen ser persones sense sostre. Denuncia que fins i
tot alguna vegada han impedit l’entrada dels veïns, que han hagut de trucar a la Guàrdia
Urbana. Assenyala que han presentat alguna queixa a la pàgina de L’Ajuntament Respon, on
ja fa un mes els van dir que retirarien el banc, perquè havien constatat la manca de
distància mínima en situació de pandèmia, però que en canvi no han rebut respostes del
regidor a totes les queixes que s’han fet. Pensen que és una cosa molt senzilla de resoldre i
estan preocupats perquè una cosa tan fàcil com aquesta –garantir un dret tan bàsic com
l’accés a casa– no es resol. Insisteix que la situació corre molta pressa i reclama una
resposta immediata.
El regidor respon que en prenen nota, però assegura que per cada banc que treuen s’ha de
comptar amb les queixes, si no de la mateixa comunitat, sí del mateix carrer. Afirma que s’ho
miraran i que valoraran si han de treure el banc o si han de canviar la distribució o la situació
dels bancs.
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La presidenta dona la paraula a la senyora Marta Aparicio, però la connexió és deficient i la
seva intervenció s’ajorna per a més endavant. Dona llavors la paraula al senyor Jordi Pérez
Fernández, al senyor Alberto Martín Martínez i al senyor José Manuel Rodríguez Hernández,
que sembla que no estan connectats, i finalment a la senyora Marta Soto García, de la
Plataforma Ptge. Puigmadrona.
La senyora Soto, en nom de la Plataforma Passatge Puigmadrona, diu que han constituït la
plataforma per reclamar el trasllat immediat i definitiu de la ITV que hi ha en aquest
passatge, perquè implica molts problemes de contaminació acústica i de l’aire, a banda que
ocupen les voreres per aparcar, cosa que comporta un risc important d’accidents greus per a
la gent que passeja pel passatge i per a l’escola que hi ha just al costat. Assegura que el
problema fa molts anys que dura i que hi ha hagut veïns que s’han queixat a l’Ajuntament,
però que les seves queixes no han estat respostes, i per aquest motiu s’han unit els veïns.
Explica que aquest matí han vingut de TV3 a filmar l’indret i que per a ells era molt
important, perquè ha estat una manera de fer visible el problema que tenen. Insisteix que el
seu objectiu és que la ITV no ocupi aquest espai, perquè perjudica greument el barri.
El regidor respon que podria dir-li una altra cosa, però que li serà sincer: parlen d’una
propietat privada, d’una activitat que compleix tots els requisits que marca la Generalitat de
Catalunya i que té les llicències de l’Ajuntament. Exposa que els resulta del tot impossible
traslladar una activitat privada que es fa en un lloc privat i que és una activitat lícita. Afirma
que entén les molèsties que causa, perquè és un passatge que convida a passejar, però que
des de l’Ajuntament poca cosa hi poden fer.
La presidenta torna a donar la paraula a la senyora Marta Aparicio, de l’AFA Antoni
Balmanya, si s’han resolt els problemes de connexió, i efectivament aquesta vegada la
connexió és perfecta.
La senyora Aparicio, en nom de l’AFA Antoni Balmanya, exposa que hi ha una demanda
comuna de les escoles i els instituts del Districte, amb els quals han fet xarxa, que va en la
línia de demanar que hi hagi més pacificacions, menys carrils de circulació per als vehicles.
Diu que l’entorn la seva escola, com d’altres que estan incloses dins del programa «Protegim
les escoles», se suposa que ha de ser objecte de millores per reduir la contaminació i el
trànsit, i que en canvi les actuacions que s’hi fan no comporten reduir carrils de trànsit. Els
sembla que és una qüestió prioritària i volen saber fins a quin punt l’Ajuntament i el Districte
van en aquesta línia de reduir carrils de circulació. Pensen que cal reduir places
d’aparcament i de serveis, però també el cabal d’aquestes vies, de manera que tinguin
menys capacitat.
El regidor recorda que fa ja dos mandats, i també al final del mandat anterior, van defensar
molt –i en aquest s’ha executat– el petit triangle que hi ha ara davant l’espai de sortida, que
evita que hi hagi dos carrils de cotxes pel mig, cosa que no tenia cap sentit. Diu que n’ha
parlat ara amb el gerent i que, tot i que consideren que l’àrea verda que tenen al davant
disminueix els cotxes en aquell tros –perquè no hi poden aparcar els cotxes que venen de
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fora–, les vies principals com el carrer Freser no es poden delimitar fàcilment, la qual cosa no
vol dir que en alguna de les vies laterals no es pugui fer alguna cosa que ajudi en això que
comentava.
La presidenta dona la paraula al senyor Vicente Aparicio Mulet.
El senyor Aparicio, en nom propi, agraeix que se li hagi facilitat la participació en l’Audiència i
aclareix que no té relació amb la senyora Marta Aparicio. Felicita per l’habilitació del carril
bici al carrer Aragó, tot i que ell per la seva edat ja no el podrà gaudir. Afirma que ha
recorregut el carrer Aragó moltíssimes vegades i que li sobta que el tram d’Independència a
Dos de Maig, i fins a la Meridiana, sigui l’únic que no té arbrat, mentre que la resta del
carrer, al llarg de tot l’Eixample, sí que en té, i que en canvi hi ha deu bancs, amb la qual
cosa diu que és el tram de carrer, a tota la ciutat, amb més bancs, uns bancs que assegura
que no han demanat mai. Coincideix amb el que ha dit abans la senyora Gilibert, però
afegeix que ella s’ha oblidat de parlar dels vòmits, pixades i de tot, que li sembla increïble.
Demana si no seria possible, en aquest tram d’illa, que té voreres molt amples, posar-hi
arbres, en consonància amb el que es preconitza sobre l’atmosfera i la salut.
El regidor afirma que és complexa la plantació d’arbres en aquell tram, perquè caldria obrir
les voreres per on van les canalitzacions de serveis i d’aigua, i també pel cost que això
comporta avui dia. Promet que s’ho apunten de cara al futur, però reconeix que de manera
immediata, pel cost que representa variar les canalitzacions que hi ha per sota del carrer
Aragó, l’obra no es pot assumir. Li agraeix l’interès demostrat i, com ha dit, ho anoten de
cara al futur perquè li sembla una proposta interessant.
La presidenta dona la paraula al senyor Albert Balagué i López.
El senyor Balagué, en nom propi, diu que la seva petició és que es reurbanitzi l’avinguda
Meridiana entre els carrers dels Almogàvers i Sancho d’Àvila, just a la cantonada de metro de
Marina, perquè no s’hi ha fet cap reforma des de fa molts anys i en canvi sí que s’han
reformat els entorns. Informa que el tramvia hi passa pel davant, que és una vorera molt
fosca i que els bancs són de formigó. Demana que s’hi incloguin més papereres, perquè
només n’hi ha a les cantonades i la gent és molt incívica. Sol·licita igualment renovar l’arbrat
i posar-hi parterres amb plantes. Creu també que cal renovar l’enllumenat públic
completament amb LED, perquè allò li sembla una autopista i un lloc no gaire amable. Pensa
que convindria seguir allà l’esperit de la superilla que tenen a l’entorn. Demana igualment –
tot i que sap que això és més complicat– que s’estudiï la implantació de la recollida
pneumàtica d’escombraries connectant-la amb la xarxa ja instal·lada a la part oest del 22@ i
Almogàvers. Considera que tot plegat pacificaria la zona i milloraria les condicions
d’habitabilitat dels veïns.
El regidor li agraeix l’aportació i reconeix que, tot i que l’espai general s’ha modificat, encara
falta feina per fer. Recorda que ja havien comentat fa temps que hi ha la voluntat de fer un
nou eix verd i un nou espai viari que uneixi les Glòries amb el parc de la Ciutadella i que, per
tant, la zona descrita pel senyor Balagué entraria dins d’aquesta zona. Afirma que hi ha
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coses de les que ha dit que les anoten, perquè són més immediates, com les papereres, per
exemple, i altres coses concretes que comentava. Respecte a la sortida del metro, sap que
és una qüestió històrica, perquè l’accés de la banda muntanya és gairebé inaccessible, i
promet que se solucionarà en el projecte de futur de què parlava.
La presidenta dona la paraula a la senyora Teresa Pardo Bello.
La senyora Pardo, com a representant de la Vocalia d’Habitatge de l’Associació de Veïns del
Barri Maresme i de l’Associació d’Afectats per l’Aluminosi, diu que la seva intervenció té
relació amb el que va comentar la consellera Campos Paladio al Consell Extraordinari del 23
de novembre. Recorda que ella, com altres del seu grup polític, deia que els veïns que
tinguin problemes amb els seus habitatges es podien acollir a les ajudes. Afirma que,
«evidentment», aquest grup no ha tingut resultats al barri. Explica que ara es farà la primera
rehabilitació al carrer Messina, després d’anys. Reconeix que el discurs de la consellera
Campos ha canviat últimament i que ara diu que no entén què ha fallat al barri perquè no
hagi donat resultat. Creu que ha de modificar d’una vegada el seu argumentari sistemàtic,
perquè el fet que desconegui aquesta dada és precisament part del problema. Explica que en
aquest barri ha fallat, i en altres no, per la complexitat social de les comunitats, i que les
ajudes, que creu que no s’ajusten gens a les necessitats reals, són un remei que no té en
compte la malaltia d’aquesta zona. Concreta que les clàusules que hi ha per accedir a les
ajudes, a banda de la prolixitat dels tràmits, exclouen una gran part de les comunitats,
perquè, segons denuncia, hi ha propietaris que no es localitzen –per herències sense
tramitar de fa vint-i-cinc o trenta anys–, de manera que les comunitats no poden accedir a
les ajudes previstes del 85%, amb la qual cosa el cost de la rehabilitació recau en la resta de
propietaris. Explica que, pel que fa als propietaris que no poden assumir ni el 15%, es
prometia que se’ls donarien facilitats, i el que ocorre és que a gent gran, pensionista, que
hauria d’acceptar una càrrega en la seva propietat d’una xifra que es podria estimar en 4.000
euros, se’ls suma una quantitat similar per pagar la part dels propietaris no localitzats.
La presidenta demana a la senyora Pardo que vagi acabant.
La senyora Pardo demana solucionar aquest problema i, si diuen que no saben què ha fallat,
ho tenen molt fàcil, perquè simplement han pres una mesura d’esquena als veïns. Pregunta
si repetiran la mateixa fórmula o bé consultaran amb les entitats veïnals, perquè les mesures
s’ajustin mínimament a la realitat de la zona i no els torni a passar el mateix.
El regidor li agraeix la intervenció i les conclusions, però li demana que no esmenti persones
que no estan presents i que no es poden defensar. Reconeix que la consellera Campos va
parlar en nom del Govern i que, per tant, té el seu suport; simplement demana respecte a
qui no està present. Sí que vol precisar que la qüestió és molt tècnica i molt complexa –molt
més del que la gent es pot pensar, diu– i que per això li passa la paraula al gerent del
Districte.
El gerent explica que tots els processos de rehabilitació tenen una enorme complexitat, no
sols el del Besòs i el Maresme sinó els de tots els barris. Assegura que pot compartir amb ells
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experiències d’altres barris en què la sola instal·lació d’un ascensor en una comunitat ha
comportat processos que han durat més d’un mandat, és a dir, més de quatre anys. Exposa
que quan es tracta de propietats privades hi intervenen tots els propietaris de la comunitat, i
és tota la comunitat la que ha de decidir què vol fer, què vol prioritzar, com ho vol fer i quina
mena d’aportacions o de derrames pot acceptar. Detalla, sobre les ajudes ofertes tant en
l’àmbit autonòmic com en el local, que ja els van explicar en la presentació del Programa de
regeneració urbana, el mes de juliol, que s’estava treballant en un canvi substantiu gràcies a
la modificació de la Llei d’urbanisme del desembre de 2019, que permet delimitar àmbits i
polígons d’actuació en els quals l’Administració pública pot tenir una actuació molt més
rellevant i tirar endavant aquests processos de rehabilitació –pressionant i actuant sobre
bancs que no paguen, inquilins que relloguen el pis sense viure-hi, etcètera– i alhora donar
facilitats a les persones que no puguin fer-se càrrec de les derrames corresponents,
acceptant pagaments a mitjà i llarg termini. Insisteix que aquest és el pla en el qual es
treballa, que ha començat amb un procés d’inspeccions que durarà tot el 2021 i que
permetrà, un cop delimitat l’àmbit d’actuació, fer un salt important. Assegura que l’Institut
Municipal d’Urbanisme treballa en aquest procés de començament del 2019 ençà, i que
esperen i desitgen que les preguntes que la senyora Pardo formula es puguin anar
solucionant a mesura que es vagi implantant el Programa de regeneració urbana a
l’antigament denominat barri del Sud-oest del Besòs.
La presidenta demana que els intervinents facin l’esforç de cenyir-se als dos minuts
previstos, a fi que pugui intervenir tothom. Demana disculpes per haver de ser tan exigent
amb el temps.
Dona la paraula a la senyora Diana Escudero Álvarez, de la Vocalia Aluminosi.
La senyora Escudero, en nom de la Vocalia Aluminosi, es queixa que fa tres anys que avisen
del problema de l’aluminosi del seu edifici, i de molts altres del barri, i que no han rebut
resposta. Exposa que van ser desallotjats dels seus habitatges en ple confinament, incloenthi nens i persones grans, per ordre dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra, i es lamenta que,
després d’haver donat ella mateixa el casc al regidor mentre li explicava que havien de
deixar l’habitatge, com així va ser, va veure com la resposta del conseller Carmona i del
conseller [sic] va ser riure-se’n. Recorda que el bloc va ser rehabilitat l’any 77, perquè
estaven mal construïts, i que els documents assenyalen que hi havia un forjat als habitatges,
però aquest forjat no existeix, segons que han dit els arquitectes enviats per l’IMU. Demana
al regidor si hi ha més blocs en què pugui passar això mateix. Denuncia que no tenen un
altre lloc on estar-se i que hi ha set pisos apuntalats, en un dels quals hi dormen nens, on
només s’ha fet sondatge d’una biga, que s’ha apuntalat, i no se n’ha fet de les altres tres
bigues, de manera que viuen ara amb risc. Pensa que després del 77, que els habitatges van
ser rehabilitats i no hi havia forjat, els veïns ja no es fiaran d’una nova rehabilitació. Es
queixa que hi ha un compromís de l’IMU que s’està incomplint, sobre una nova ubicació per
als veïns. I vol respondre finalment al gerent sobre el que ha dit, que els pisos són de
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propietat privada, perquè diu que saben de sobres que el responsable, en aquest cas, va ser
l’Ajuntament.
El regidor agraeix l’aportació, però assegura que ell no s’ha rigut mai dels problemes de les
persones, i menys de les persones que pateixen. Pensa que pot ser una percepció errònia.
Passa la paraula al gerent perquè doni una resposta tècnica a la qüestió plantejada.
El gerent vol aclarir que el que ha explicat abans es refereix simplement a la propietat d’un
bé i que no pretenia anar més enllà.
Diu que l’Institut Municipal d’Urbanisme els va comunicar la setmana passada que el resultat
de les inspeccions d’aquest edifici i d’un altre edifici, que es van fer durant el període
pandèmic, ja estan finalitzades i que es procedirà de seguida a explicar el resultat a aquestes
dues comunitats. Pensa que el que correspon és atendre el resultat d’aquestes inspeccions i
que després valorin quina és la situació de l’edifici, després de l’anàlisi exhaustiva que se li
ha fet, i que observin llavors quines propostes es plantegen des de l’IMU.
La presidenta dona la paraula al senyor Sergio Carrillo.
El senyor José Manuel Franganillo diu que parla en nom del senyor Sergio Carrillo, el qual
volia saber quin destí té previst el Districte per a l’edifici de l’espigó de Bac de Roda.
El regidor diu que li sembla recordar que ja ho van tractar en alguna altra Audiència Pública,
que s’hi havia acumulat runa, o brutícia. Reconeix que l’edifici –el restaurant i el que queda
de l’antic Boo– forma part del paisatge de la costa. Diu que van passar la informació al
departament corresponent, que és el de Neteja de Platges. Creu que, sent un edifici
emblemàtic, caldrà emprendre aquesta feina entre tots –un cop que s’escometi l’obra
principal del litoral, que és el Port Olímpic–, per decidir què cal fer amb espais singulars com
aquest.
La presidenta dona la paraula a la senyora Asunción García Muñoz.
La senyora García, en nom propi, diu que li agradaria fer dues preguntes, però ja que les
senyores Pardo i Escudero han parlat de l’aluminosi i ella mateixa va preguntar sobre el tema
al Ple, se cenyirà a l’altra qüestió, que és sobre el barri. Denuncia que de fa anys hi ha una
proliferació de carros i ferralles lligats als fanals, a les baranes de les entrades als edificis, als
arbres, i que això és sobretot als carrers Palerm, Marsala, Catània i, últimament, també al
carrer Trapani, de manera que el fenomen cada vegada s’estén més pels carrers del barri.
Exposa que la consellera López Serrano ja ho coneix perquè n’hi ha parlat, però que fins ara
no ha arribat resposta. Es pregunta, davant d’això, si no tindrà a veure amb les pimes i petit
comerç que diuen PSC i Comuns que han activat al barri, i pensa que si aquesta és l’ajuda
que volen donar al barri caldria començar regulant unes zones d’aparcament per a carros.
Suggereix que a més de la zona verda i la blava a la part alta del barri, al sud-oest del Besòs
s’hi podria posar la zona negra per als carros i les ferralles, enmig de la calçada, ja que és
ben ampla. Afegeix que, deixant de banda les ironies, tot plegat –edificis que cauen, carrers
deteriorats, carros amb ferralla, cotxes i motos, bicicletes, patinets que els atropellen– li
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recorda les barraques de fa quaranta-cinc anys a la Perona, que ella ha vist perquè vivia al
costat. Pensa que la diferència és que abans els carros anaven estirats per burros i ara per
bicicletes. Clama que no poden viure així i que volen una solució.
El regidor desmenteix que els carros tinguin res a veure amb les pimes, i promet que
miraran si poden fer res amb això dels carros, perquè si poden, ho faran. Diu que tampoc hi
haurà aparcament per a carros, i assegura que estan intentant regularitzar precisament que
l’espai dels vianants estigui lliure del que diu la senyora García –i per això també
s’incrementen els quilòmetres de carril bici. Manifesta que està absolutament d’acord amb
ella que cal treballar-ho entre tots plegats –també els que van amb monopatins– i que
l’Administració ha de regular i restringir l’ús de monopatins i patinets elèctrics –que van més
de pressa que les bicicletes– per les voreres, de manera que se’n faci un ús pacífic. Sobre la
resta, diu que ho ha entès tot a mitges i que ja en parlaran i ho acabaran de concretar,
perquè els ha estat impossible seguir bé la intervenció.
La presidenta dona la paraula al senyor Eduardo Muñoz Salas, de l’AFA Miralletes.
El senyor Muñoz, en nom de l’AFA de l’Escola Miralletes, vol seguir el fil de la senyora
Aparicio, de l’Escola Balmanya, i diu que estan una mica decebuts amb el programa
«Protegim les escoles», que creuen que és insuficient per a la pacificació del trànsit al
voltant de les escoles. Pregunta si hi haurà alguna altra intervenció per pacificar els entorns
escolars –particularment el de l’Escola Miralletes, al carrer Indústria– i, en general, el barri
del Camp de l’Arpa, i suggereix si no es podria fer a través dels pressupostos participatius o
del projecte de la Superilla-Eixample i els eixos verds. També vol demanar si per al 2021
s’arranjarà o es farà algun tipus d’intervenció al parc de Can Miralletes, que és al costat de la
seva escola.
La presidenta lamenta que just en aquest moment han perdut la connexió, però que han
sentit bé les dues peticions. Dona la paraula al regidor.
El regidor recorda que la sortida de l’escola al carrer Indústria forma part del programa que
tenen de pacificacions que aniran fent al llarg del mandat, un programa que creu que ja han
presentat públicament i que s’enviarà també a l’AFA de Miralletes. Pensa que aquest
programa s’haurà d’allargar en mandats posteriors. És conscient del problema que hi ha a
Indústria, que és una via de les que es consideren essencials i que, per tant, reduir més
carrils que els que ja s’estan reduint és certament complicat. Però reitera que els passaran la
informació a l’AFA o a la direcció del centre. Respecte als jardins de Can Miralletes, afirma
que els pressupostos participatius han corroborat el que ell mateix tenia claríssim, que era
que a aquests jardins i a la masia ja els tocava formar part dels pressupostos d’execució i
millores del Camp de l’Arpa del Clot. Diu que no podrà ser l’any 21 perquè abans cal fer el
projecte executiu, però que si tot va bé veurem uns jardins i un espai molt més endreçat del
que tenim ara –tenint en compte que en aquests temps la qüestió de les dates és un tema
complex.
La presidenta dona la paraula a la senyora Natalia París.
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La senyora París, en nom propi, es disculpa perquè té la càmera trencada i no la poden
veure. Diu que és veïna de la superilla, que està a la junta del Col·lectiu Superilla Poblenou i
que han enviat algunes cartes i han parlat amb la consellera sense obtenir respostes. Voldria
saber, per exemple, com va la qüestió de l’adjudicació dels horts i qui els gestionarà, perquè
diu que hi ha uns horts tancats fa força temps i que hi estan interessats, pel canvi d’hàbits
actual i també perquè és un exemple. Denuncia també un cert incivisme en l’ús del parc
infantil i de les taules de la superilla, a més que no es compleix cap mena de normativa
sanitària en alguns grups. També han trobat algunes destrosses del mobiliari. I, per acabar,
diu que també els agradaria poder reunir-se amb els tècnics o tècniques per analitzar junts el
trànsit i la velocitat, perquè hi ha dues escoles amb nens petits molt a prop i no se senten
gens segures. A més, assenyala que el mobiliari del parc està instal·lat en un punt prop del
qual passen autobusos, cotxes i motos a més de trenta quilòmetres per hora. Recapitula,
doncs, que tenen aquests temes pendents als quals voldrien trobar alguna sortida.
El regidor informa que Parcs i Jardins està treballant en el tema dels horts de la superilla i
pensa que al febrer hi haurà a la plaça Dolors Piera un hort urbà que serà del gust de
tothom. Respecte a l’ús incívic de l’espai i el parc infantil, explica que són problemes que
comporten els espais de lliure accés com aquest i que ho transmetran a la Guàrdia Urbana
perquè l’incloguin dins les rutes que tenen assignades. Pel que fa als espais infantils, diu que
ha pogut comprovar que estaven en perfecte estat. I sobre el punt conflictiu que ha dit, que
s’imagina que és a la banda de Roc Boronat, explica que, tal com ella mateixa ha dit, la
limitació de velocitat és de trenta i està marcada per tot arreu. Pensa que si hi ha cotxes que
s’ho salten no són la majoria, però en qualsevol cas traslladaran la informació.
La presidenta dona la paraula al senyor Miquel Figueras Segalés, però com que no està
connectat ella mateixa llegirà la seva intervenció.
El senyor Figueras, en nom propi, diu el següent: «L’ampliació de les terrasses de bars i
restaurants a la calçada en molts casos és inaccessible per a persones en cadira de rodes,
pel graó de la vorera per un costat i per l’altre les tanques grogues de ciment contínues que
impedeixen el pas. S’estan instal·lant reserves d’aparcament en semibateria per a PMR
massa estretes, que no compleixen la normativa. Estem patint la manca de lavabos
accessibles, agreujada actualment per la pandèmia. Tenen prevista la seva instal·lació en la
via pública? Quan les llicències permetran que els bars i restaurants tinguin lavabo
accessible? Demanem un control exhaustiu de l’accessibilitat, i explicació prèvia d’aquesta,
en la nova biblioteca Gabriel García Márquez.»
La presidenta dona la paraula al regidor.
El regidor diu que, com que són temes molt puntuals i tècnics, respondrà el gerent. I afegeix
que no tenen cap inconvenient a enviar la resposta per escrit al senyor Figueras, per si no
pot escoltar-la.
El gerent respon, sobre la inaccessibilitat d’algunes de les terrasses instal·lades en espais
abans ocupats per a aparcament de vehicles, que aquesta actuació era molt provisional, que
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s’ha hagut d’allargar fins al final del 2021 per la continuació de la pandèmia, però que és una
mesura per a un temps limitat i que per això no complirà els requisits d’accessibilitat d’una
terrassa convencional. Sobre les places d’aparcament massa estretes per a persones amb
mobilitat reduïda, explica que es fan d’acord amb la normativa i li demana que, si en detecta
cap que s’hagi fet incorrectament, els ho faci saber i intentaran corregir-ho. Respecte a la
manca de WC accessibles i si hi ha previsió d’instal·lar-ne a la via pública, contesta que
aquesta actuació és molt limitada, que se n’ha fet una fa dos anys i que estan pendents de
fer-ne alguna més en aquest mandat, però que a hores d’ara no hi ha un calendari previst. I
pel que fa al control exhaustiu de l’accessibilitat prèvia a l’obertura de la nova biblioteca
García Márquez, assegura que comparteixen aquesta preocupació i que fan tots els controls i
revisions possibles perquè aquesta biblioteca sigui exemplar en els requisits d’accessibilitat
de les persones, de manera que sigui una biblioteca totalment inclusiva.
La presidenta dona la paraula a la senyora Ester Pinter Pla.
Un representant de l’AFA Dovella Respira, en nom de la mateixa entitat i de la senyora
Pinter, diu que el carrer Muntanya està senyalitzat com si fos un carrer pacificat, amb la
senyalització pròpia dels carrers amb plataforma única, prioritat de vianants i ciclistes i
velocitat limitada a 10 per hora, però assegura que en la pràctica el carrer no està en absolut
pacificat i que la seva configuració, amb dos carrils d’aparcament i un de central de
circulació, no hi ajuda gens. Alerta que la senyalització no la respecta ningú i que és
impossible la seva aplicació, a més de generar una gran confusió i inseguretat entre
vianants, ciclistes i conductors de cotxes i motos. Pregunta concretament quan està previst
convertir aquest carrer en un veritable carrer pacificat –no només senyalitzat– o un eix verd,
ni que sigui basant-se en l’urbanisme tàctic. Recorda que recentment ha sortit publicada
una licitació per dur a terme un concurs d'idees, o tècnic, amb el nom «Nous eixos verds,
programa superilles 2020-2023», amb un import de més d'1 milió d’euros. Demana si tenen
previst definir algun eix verd o alguna superilla als barris del Clot - Camp de l'Arpa.
La presidenta demana a l’intervinent si la pregunta és conjunta entre l’AFA i la senyora
Pinter, perquè havien demanat intervencions per separat. La resposta és afirmativa.
El regidor sol·licita novament confirmació sobre si la seva resposta ha de ser a tots dos o no.
La presidenta li confirma que pot ser conjunta.
El regidor admet que és complicat i que a tots els agradaria que les coses anessin més
ràpides, però diu que el carrer Muntanya requereix més temps del que els agradaria. Afirma
que la intenció és que l’espai sigui molt més amic i pacífic del que era fa temps –demana que
es reconegui que ja ho és ara, però ha de continuar sent-ho. Diu que per a la petició
d’eliminar cotxes i vehicles de servei no té avui la resposta, perquè ara com ara no hi ha
actuacions més immediates que les que en l’àmbit tècnic ja els han explicat.
La presidenta dona la paraula a la senyora Victoria Escuer, del Moviment Provençals.
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La senyora Escuer, en nom del Moviment Provençals, explica que el seu moviment treballa
conjuntament amb l’Associació de Veïns Gran Via - Perú, i denuncia que el seu barri, tot i
formar part del Poblenou, que s’ha posat de moda i que té molt de glamur, està totalment
abandonat per l’Ajuntament, que tenen voreres aixecades, cables elèctrics penjant de les
façanes... Saben que les actuacions de l’Ajuntament al carrer Bolívia han estat importants,
sobretot entre Fluvià i Selva de Mar, però es queixa que aquestes actuacions han estat
perjudicials per als locals, els magatzems, un bar... Afirma que l’Ajuntament no ha seguit la
seva pròpia normativa perquè que la vegetació està a menys d’un metre i mig de les
façanes, i que tampoc s’ha respectat l’alçada, amb la qual cosa es treu molta visibilitat.
Afegeix que és una zona on hi ha molts magatzems, i que els camions i furgonetes que fan
càrrega i descàrrega allà no tenen espai per fer maniobres i han espatllat moltes boles de
pedra, bancs i mobiliari urbà. Diu que al c. Espronceda també tenen el problema de les
voreres de què ha parlat i el dels cables elèctrics, que tot això ja ho van presentar una
vegada per escrit i que fa vint anys que reclamen aquestes millores urbanístiques per al
barri.
Explica que els caps de setmana és un barri que queda molt mort, i que per això han pensat,
com a Moviments Provençals, de demanar uns locals per a la gent del barri. Saben que
s’estan reformant algunes zones de Can Ricart i que ja hi ha dues entitats del barri que s’han
situat allà, com l’Eix Pere IV i el Casal de Joves, i per això creuen que podria ser un bon lloc
per a un casal de barri i un centre cívic per a la gent que no té lloc on anar, perquè els
centres de Can Saladrigas i de Ca l’Isidret són molt lluny, i els usuaris són gent gran. Diu que
hi ha un grup de joves, que li sembla que és el de L’Avenç, que demana la sala annexa del
Casal de Joves...
La presidenta li demana que vagi acabant.
El regidor intervé dient que, com que la senyora Escuer ha parlat de moltes coses, ja li
podria respondre.
La presidenta demana a la senyora Escuer si li sembla bé que el regidor respongui i la
senyora Escuer hi accedeix.
El regidor diu que com que ha parlat de tantes coses i ha fet tantes propostes, crítiques i
precs, que considera molt vàlides, si li sembla bé el que faran serà concertar una cita i visitar
els espais esmentats, perquè ara respondre a totes aquestes qüestions seria complicat, i més
en les condicions actuals. Per tant, proposa anar-hi o bé que els enviï un escrit detallat amb
totes les qüestions, que requereixen una resposta precisa i exacta, tal com ha demanat en la
intervenció.
La presidenta exposa que abans ha donat la paraula a la senyora Pinter i ha intervingut un
representant de Dovella Respira dient que parlava en nom de tots dos, o així ho ha entès
ella. I diu que ara han demanat per xat la intervenció de Dovella Respira.
El regidor aclareix que el senyor que ha parlat abans ha parlat en nom de la senyora Pinter, i
que ara deu voler parlar el representant de Dovella Respira.
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El representant de l’AFA Dovella Respira agraeix que el deixin intervenir, que fa molt de
temps que estan amb aquest tema que tots coneixen, que necessiten més passos i que volen
retorns en una qüestió que creu que està a mitges. Necessiten que el tall del carrer
Muntanya sigui definitiu, perquè, si no, no s’hi poden fer usos escolars. Pensa que les raons
que els van donar, que eren per a un camió de neteja, un itinerari i una obra són raons
insuficients, perquè diu que hi ha barris de Barcelona on s’han fet coses semblants, com a
Gràcia, el Poble-sec i Sants, i s’hi han canviat itineraris i les obres s’han continuat fent sense
cap problema. També exposa que la ITV de Puigmadrona, encara que sigui un negoci privat,
utilitza el carrer com a aparcament i per fer-hi cues de cotxes constants. Per això demanen
una intervenció del Districte, perquè la ITV doni menys hores i sigui més fluid i allò no sigui
una caravana de cotxes i aparcaments constants, atès que ocupen una via pública i, a més,
pacificada. Diu que un altre tema...
El regidor respon que queda clar el que demanen. Respecte a la ITV, diu que té raó i que no
pot ser que els vehicles que esperen torn aparquin a les voreres –i si mantenen el motor
engegat, encara pitjor–, i que per tant estudiaran què es pot fer, si posar-hi més fitons o
prendre alguna altra mesura. I respecte al carrer Muntanya, diu que acaba de contestar-ho,
que tant de bo fos tan fàcil com es pensen que és, però que no ho és, perquè en aquell
carrer hi ha també veïns i veïnes que hi viuen, perquè els camions de neteja no tenen
itinerari alternatiu, i perquè s’hi està fent una obra que tenia tots els permisos i llicències
molt abans que hi hagués la reclamació del carrer Muntanya per a vianants. Conclou, doncs,
que ara no es prendrà cap mesura de les que demana, perquè és tècnicament i
materialment impossible, però admet que a la llarga tots volen i defensen que sigui una via
pacífica.
La presidenta dona la paraula al senyor Jordi Gras Mateu, de l’Orfeó Martinenc.
El senyor Gras, en nom de l’Orfeó Martinenc, es presenta com a veí del barri del Clot i bon
coneixedor de la xarxa associativa del Districte de Sant Martí, i demana que, tenint en
compte la greu situació de la immensa majoria de les entitats del Districte produïda per la
covid-19, aquestes entitats no hagin de retornar la subvenció o part de les subvencions
atorgades aquest any pel Districte per no haver pogut fer l’activitat a causa de la pandèmia, i
així aquestes entitats puguin recuperar-se de la gravetat del moment.
El regidor coincideix amb l’intervinent que les entitats populars i de barri ho estan passant
fatal, i que a més a més, per desgràcia –tot i que considera que estem al final del túnel–,
encara no n’hem sortit, i per tant es fan càrrec del que demanen. Precisa, però, que la
sol·licitud és impossible de complir, perquè si es dona una subvenció per a una activitat i
l’activitat no es fa, s’han de retornar aquells diners que no s’han gastat fent l’activitat. Pensa
que sí que es poden subvencionar –si no és així, demana que el gerent el corregeixi– tots els
preparatius i la despesa ocasionada per aquella activitat que finalment no s’ha fet, però si no
hi ha hagut ni despesa per als preparatius ni per a l’activitat, s’han de retornar els diners –o
no donar-los si encara no s’han donat. Creu que la manera d’ajudar les entitats de barri i de
Districte passa per una altra mena d’ajudes, que no són aquestes sinó les legalment
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establertes i totes les que es puguin incrementar per fer front a la situació. Però insisteix que
la manera d’ajudar que els comenta és impossible, perquè no s’ajusta a la legalitat.
La presidenta dona la paraula al senyor Joan Daniel Pina, i com que sembla que no està
connectat, al senyor Quim Ruiz Querol, de la Comunitat de Propietaris de Pamplona-LlullÀlaba.
El senyor Ruiz, en nom de la Comunitat de Propietaris de Pamplona-Llull-Àlaba, que diu que
és una macrocomunitat d’uns 140 habitatges, es vol referir als Jardins Mercè Plantada.
Denuncia el deteriorament generalitzat d’aquests jardins, que recorda que són de propietat
pública, cedits per la comunitat; la manca de renovació de l’enllumenat, que continuen
pagant els veïns, i que s’ha demanat a l’Ajuntament sense resultat; i la massiva presència de
gossos, els propietaris dels quals incompleixen la normativa vigent, de manera que han
convertit els jardins en un pipicà, amb l’agreujant que ho tenen al costat dels dormitoris
perquè això és un interior d’illa. I a més, diu, no es compleixen les limitacions horàries que el
mateix Ajuntament ha marcat. Finalment, recorda que dues persones de la seva comunitat
van participar el 27 de febrer del 2020 en una sessió de pressupostos participatius i van
presentar una proposta de recuperació i regeneració de l’interior d’aquesta illa i de les dues
illes adjacents, i es lamenta que no n’han obtingut cap resposta, com tampoc d’una instància
que van presentar amb un projecte dels objectius de la regeneració.
El regidor constata que el mes de febrer ningú podia pensar que setmanes després estaríem
tancats a casa. Per tant, demana comprensió pel fet que les prioritats que tenien els veïns i
l’Ajuntament –com tothom, a escala planetària–, del febrer al març, i fins al dia d’avui, han
canviat. Creu que cal adaptar-se a la nova realitat. Explica que aquells pressupostos
participatius tenien la seva lògica, però van deixar de tenir-la quan vam estar tancats a casa,
perquè les prioritats van canviar. Demana que es comprengui que no podran tenir en compte
els pressupostos participatius previs a la pandèmia.
La presidenta dona la paraula al senyor Miquel Catasús, que farà una intervenció en nom
propi i una altra en nom de la senyora Conchita Ribera, de l’Associació de Veïns del Clot Camp de l’Arpa.
El senyor Catasús, en nom de la senyora Conchita Ribera, presidenta de l’Associació de Veïns
del Clot - Camp de l’Arpa, diu que la senyora Ribera volia fer dues preguntes: una, sobre les
persones sense sostre, en què demanava quins mitjans econòmics s’hi han dedicat i si havia
quedat algú al carrer en contra de la seva voluntat; i la segona, referent a les residències
públiques –com l’Alchemika, del Camp de l’Arpa del Clot–, en què diu que fins a la pandèmia
l’assistència sanitària la donava Mutuam i era un desastre, i que ara la dona l’ambulatori, que
és el que volen els veïns, i vol saber si el Districte farà alguna cosa perquè Mutuam no torni
a gestionar les residències públiques.
La seva pròpia pregunta era saber per què, si fa més de dos mesos que li demanen una
reunió per parlar de les prioritats del barri en relació amb el PAD, el regidor els respon amb
bones paraules però no els concedeix la reunió. Diu que s’han trobat ara que a la proposta
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del PAD hi ha poques coses per al barri, que només n’hi ha dues o tres –admet que són
positives– i que n’hi manquen moltes més. Pensa que això pot ser dolent per a tothom,
perquè han vist que comparativament amb altres barris hi ha molt poca concreció i molt poc
treball fet i perquè pot provocar que hi hagi malentesos, com ara que el Pla d’actuació
municipal no parla de fer res a Can Miralletes i ara ell ha dit que sí; o també, que ells han
trobat que a la proposta de PAD no es parla de l’edifici de Trinxant, l’AA1, cosa que troben
greu perquè d’altres sí que se’n parla; que tampoc es parla de l’arranjament del Parc del
Clot, ni de Rogent, ni del Pla d’equipaments, ni del Pla d’usos. Manifesta que estan bastant
indignats, perquè no els han concedit cap reunió per parlar a fons d’aquest tema, i insisteix
que troben molt poques coses per al barri. Li demanen una solució ràpida per poder parlar
de tot això, perquè consideren poc seriós que no hi hagi una relació normal i habitual amb
l’Associació de Veïns. Pensa que la situació de pandèmia no és excusa per no treballar els
temes a fons.
El regidor concedeix que té tota la raó que la pandèmia no és motiu suficient per deixar de
fer algunes coses prioritàries –que assegura que se n’han fet, i moltes–, i també que té raó
en el fet que no hagin programat una reunió, que diu que s’ha de fixar. Pensa, però, que va
errat en la qüestió del PAD, no perquè no pugui tenir raó sinó perquè possiblement ell
mateix –el regidor– no ho ha explicat prou bé. Diu que el PAD són les grans línies
estratègiques de ciutat, i pensa que no s’han de comparar els barris, perquè podrien sortir
perdent si recorden que Glòries és una obra que ells també han defensat i que en bona part
forma part del barri. Exposa que, en un PAD-PAM de ciutat, en un moment com el que s’ha
passat, és absolutament inviable i il·lògic arribar a un nivell de detall com el que el senyor
Catasús ha formulat. I explica que en el que treballen és en un nou calendari per poder fer
un PAD més adequat a la situació que actualment vivim.
Precisa que, si ha parlat de Can Miralletes, és perquè de vegades se li presenten oportunitats
de poder fer coses, i que evidentment, estigués o no dins d’un document, si es presentava
una oportunitat com aquesta en una qüestió que fa tants anys que tothom reivindicava –
tothom s’havia adonat que va ser un error tancar Can Miralletes i calia recuperar-ho–, s’havia
d’aprofitar.
Conclou, per tant, que si falta informació del nou calendari, l’elaboraran; que programaran la
reunió que reclamen i que en això té tota la raó –diu que no sap per què no estava fixada.
Respecte al tema de la residència, afirma que és una qüestió que s’escapa de l’àmbit de
l’Ajuntament, que no hi pot fer res perquè això és una competència exclusiva de la
Generalitat i que cal reclamar-ho a l’Administració corresponent. Sí que es presta a fer-los
arribar la seva demanda.
La presidenta dona la paraula al senyor Amador Monleón Novellas, de l’Associació de Veïns
del Front Marítim.
El senyor José Manuel Franganillo, en nom del senyor Amador Monleón Novella, de
l’Associació de Veïns del Front Marítim, demana si es pot regular el semàfor de gir dels
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autobusos V27 i V31 a Taulat - Bac de Roda, perquè en l’actual situació trenca el ritme de
circulació de les bicicletes.
La presidenta li agraeix la concreció i dona la paraula al regidor.
El regidor promet que estudiaran la proposta de regular d’una altra manera les fases
semafòriques d’aquesta cruïlla.
La presidenta dona la paraula al senyor Ángel Ruiz Díez, de l’Associació de Veïns del Parc.
El senyor Ruiz, en nom de l’Assoc. de Veïns del Parc, diu que l’associació que representa ha
proposat canvis en el tractament de la informació i la forma de gestió dels temes dels barris.
Recorda que ja ho van dir a l’últim consell de seguiment del barri del Parc: volen que
s’informi més i millor dels temes pendents, perquè les entitats i els ciutadans tinguin
constància de manera continuada de les accions del Govern i puguin fer un seguiment de les
qüestions sobre les quals els interpel·la la ciutadania. I pensa que el lloc més adient per ferho és el Consell de Barri, sobretot pel que fa a les propostes que requereixen una intervenció
posterior, a fi que informin dels avenços que es vagin produint en aquell assumpte. Creu que
són mesures que pretenen millorar la participació ciutadana i que els veïns no perdin la
confiança en les seves relacions amb l’Ajuntament. Per això suggereix aquesta nova forma
d’interactuar sobretot amb les entitats, que són les que defensen i gestionen els seus barris.
Recorda que el passat 14 de novembre es va programar una visita pel barri amb les
conselleres Domínguez Liébana i Casorrán, a les quals vol agrair la seva presència i la
disposició per contrastar tots els temes pendents al barri del Parc i de la Llacuna del
Poblenou. Es queixa que és evident que tenen molts problemes, dels quals elles van poder
ser testimonis, i en destaca el verd urbà, el mobiliari urbà obsolet i en mal estat, molts
problemes de mobilitat a causa de l’aparcament indiscriminat de motos que fan una
apropiació vergonyosa de l’espai públic dels vianants, o les bicicletes lligades en qualsevol
element de mobiliari urbà, que fa palesa la manca d’espais per aparcar bicicletes, els
contenidors als quals no poden accedir...
La presidenta l’adverteix que hauria d’anar acabant.
El regidor demana que acabi d’explicar el que deia dels contenidors.
El senyor Ruiz conclou, sobre els contenidors, que no s’hi pot accedir perquè hi ha un mur de
bicicletes al davant. I també diu que els contenidors estan sobre les voreres i dificulten el
pas dels vianants. Denuncia que un dels punts més problemàtics del barri, on es concentren
tots aquests problemes –motos, bicicletes, guals, contenidors, etcètera– és la coneguda
amplada de la vorera del carrer Pallars, i que això ja s’ha denunciat fa molts anys al Districte
i es denuncia constantment en els diversos fòrums de participació ciutadana. Avisa que el
Govern serà responsable, per inacció, si es produeix cap accident en aquest punt del carrer
Pallars, on els camions envaeixen tota la vorera i els vianants han de sortir al mig de la
calçada. Diu que no poden tolerar aquesta circumstància més temps. Reclama de les
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institucions treball i solucions, no un enquistament de problemes, que es posin les piles i
parlin amb la gent per tenir un bon retorn sobre la situació.
El regidor li dona les gràcies per l’aportació i pel to i assegura que s’hi posaran en contacte.
Concedeix que poden fer totes les reunions que vulguin de participació, de consells de barri,
de comissions de seguiment, d’audiències públiques, de plenaris..., però no hi ha res que
substitueixi el contacte personal i les visites a les entitats que, com ell ha dit, són tan actives
i fa tants anys que intenten millorar la qualitat del barri. Pensa que el senyor Ruiz s’ha
contestat a la pregunta: possiblement hauran de treballar més, però creu que la millor
participació i el millor retorn que poden tenir és amb la consellera del barri, que per això s’hi
dedica cent per cent, i amb la tècnica del barri, i per descomptat amb el gerent i el regidor.
Remarca que fer aquestes trobades amb les entitats, quan es pugui –reconeix que la
presidenta està cansada de dir que les troben molt a faltar, i és veritat–, i no només veure’s
amb un o dos a través d’una pantalla, sinó físicament, perquè està convençut que el millor
òrgan de participació és el vis a vis amb ells.
Admet que no ha entès res del que deia el senyor Ruiz sobre el carrer Pallars i els
contenidors, de manera que li dirà a la consellera que hi parli, o que ho farà ell mateix, per
aclarir-ho quan acabi l’Audiència.
Respecte a les bicicletes, accepta que no poden, quan hi ha carrils bici, mirar cap a una altra
banda si no es fa un ús cívic de les bicicletes –com dels patinets o les motos– per les
voreres.
La presidenta dona la paraula al senyor Salvador Mañosas Duran, de l’Assoc. de Veïns La
Palmera Centro, però sembla que no està connectat; tot seguit al senyor Hilario Cabezas
González, de l’Assoc. de Veïns de Paraguai-Perú, que té una connexió deficient, i finalment al
senyor José Manuel Franganillo Vicente, de l’Assoc. de Veïns del Front Marítim.
El senyor Franganillo, en nom de l’Associació de Veïns del Front Marítim, vol agrair en primer
lloc el canvi de criteri de l’Ajuntament quant a la fabricació dels blocs de formigó per a les
obres del Port Olímpic. Demana quin és el pla, tenint en compte aquest canvi, per urbanitzar
la zona entre Bac de Roda i Josep Pla.
El regidor li agraeix la feina que ha fet des del primer dia insistint en altres opcions, però
matisa que no hi ha hagut canvi de criteri perquè, mentre no els han fet veure que
tècnicament hi havia altres opcions, el que no podien fer era enganyar-los i dir-los que ho
podien fer en un altre indret i portar-ho. Afegeix que, en tot cas, l’agraïment ha de ser mutu,
perquè ells han estat lluitant perquè fos possible, la qual cosa li agraeix, en to constructiu.
Respecte a la qüestió de Bac de Roda i Josep Pla, dona la paraula al gerent.
El gerent explica que s’està treballant perquè durant aquest mandat es pugui disposar d’un
projecte executiu definitiu que permeti la urbanització d’aquest tram en el mandat vinent.
Per tant, espera i desitja que la part pressupostària s’hagi escomès durant el present
mandat.

Audiència Pública de Sant Martí – ACTA

Pàg. 17

La presidenta dona la paraula al senyor José Manuel López del Campo, de l’Associació de
Veïns Barri Maresme, que té dues preguntes formulades, però sembla que no està connectat
en aquest moment, i tot seguit al senyor Eduard Alonso Gonzalo, a qui ja havia cridat abans,
però sembla que tampoc, i per tant llegirà ella mateixa la intervenció d’aquest segon.
Diu que el senyor Alonso, en nom propi, preguntava si es faria «alguna actuació al carrer
Andrade 214 de Barcelona».
Afegeix que el senyor Andrés Hinarejos Montano, en nom propi –també l’havia requerit
abans i sembla que continua ara sense estar connectat–, demanava el següent: «El área de
perros de Diagonal Mar se inunda cada vez que llueve; lo han intentado arreglar varias veces
y no saben, sigue igual. ¿Tan complicado es rellenarlo de tierra a nivel de la calle y se
soluciona el problema en vez de gastar y gastar sin ninguna garantía?»
Dona la paraula al regidor, que la cedeix al gerent.
El gerent diu que no saben ben bé a què es refereix el senyor Alonso respecte a la propietat
privada del carrer Andrade 214, i que miraran de posar-se en contacte amb ell per aclarir-ho.
I sobre l’àrea de gossos de Diagonal Mar i els problemes de bassals que s’hi fan, assegura
que l’àrea d’Espais Verds i Biodiversitat intenta trobar una solució definitiva i esperen que
aviat es pugui resoldre aquesta situació.
La presidenta torna a convocar el senyor Alberto Martín Martínez, que al començament de
l’Audiència tenia problemes de connexió i sembla que ara ja no en té.
El senyor Martín, en nom propi, demana sobre l’àrea verda 28, que es posa en marxa l’1 de
gener i que està al barri del Maresme, on ell viu. Explica que a la rambla Prim hi haurà zona
verda a la part de baixada, fins a Josep Pla, però que a la banda de pujada no n’hi haurà;
assegura que de Barcelona Serveis Municipals li ho han dit així via correu electrònic.
Pregunta si és veritat, com li han dit també a BSM, que la gent que viu a la banda de pujada
no tindrà dret a aparcar a l’altra banda, que és a menys de cinquanta metres, i demana si no
es podria solucionar això, perquè molts dels veïns aparquen ara en aquesta altra banda, que
és més segura que la primera. I sol·licita si tenen pensat ampliar la zona verda a tot el barri
del Besòs i no només al del Maresme.
La presidenta proposa afegir una altra pregunta que també versa sobre la zona verda, si al
regidor li sembla bé, i dona la paraula al senyor José Manuel Rodríguez Hernández.
El senyor Rodríguez, en nom propi, expressa la mateixa qüestió, perquè viu davant de la
zona verda que acaben de pintar i assegura que està fins i tot a menys de cinquanta metres,
que la té a un salt, però diu que l’han informat que no li pertany per zona, i no ho entén.
Demana una solució.
La presidenta agraeix les intervencions i dona la paraula al gerent.
El gerent exposa que, com han dit els intervinents, la zona 28 és l’última que estan
implantant aquest any 2020 i s’acaba en una de les bandes de la rambla Prim. Assegura que
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ja s’està elaborant el projecte per estendre l’àrea verda a tot el barri del Besòs i el Maresme,
que arribarà fins a Sant Adrià. Conclou que, per tant, esperen i desitgen que el trimestre
vinent estigui tota aquesta zona completament senyalitzada i s’acabi aquest problema que
han plantejat. Fa veure que aquesta situació es planteja sempre quan hi ha un límit entre
una zona verda i una altra que encara no ho és. Els demana que s’esperin unes quantes
setmanes, que pensa que seran curtes, perquè això es resolgui.
La presidenta torna a donar la paraula al senyor Joan Daniel Pina, si està connectat.
El senyor Daniel, en nom propi, es presenta com a veí del passatge Dos de Maig, que
gairebé ja toca l’Eixample, i explica que el passatge és molt petit, però que hi passen cotxes
a una velocitat molt més alta de la marcada, que és de 30. Relata que fa un parell de mesos
hi van atropellar una senyora gran justament per això, perquè hi passen cotxes bastant
ràpid, tot i que hi ha gent passejant, amb gossos, i nens petits, que com que no hi ha espais
verds per la zona hi van amb bicicleta o amb patinet, o que hi juguen a pilota. Ha sentit a dir
que hi havia una nova normativa de velocitat, o que n’hi hauria, i demana si es podria
canviar el límit de velocitat a 10 per a aquest passatge i si es podria fer algun tipus
d’actuació com les que s’han fet en altres passatges, de manera que només hi passin els
veïns i es pugui preservar la vida del veïnat.
El regidor reconeix que és un passatge ben bonic, delimitat per Pare Claret, Indústria,
Independència i Dos de Maig, i creu que realment des que s’hi va fer l’ús invertit –la
plataforma única– tots els veïns i veïnes hi van guanyar moltíssim. Respon, sobre la proposta
de zona 10, que li ha de disculpar la ignorància, però no sap si existeix o no. Promet que
miraran de limitar més el trànsit, tot i que ja és un espai d’ús principal per als mateixos veïns
i veïnes. Assegura que no els constava el que diu, sobretot des que es va prohibir
l’aparcament al passatge, i pensa que l’entrada de vehicles hi és molt escassa.
La presidenta dona la paraula, de nou, al senyor Salvador Mañosas Duran, si està connectat.
El senyor Daniel diu que voldria aclarir un punt.
La presidenta recorda que, com ja han dit al començament, no hi pot haver rèpliques i que,
si queda alguna qüestió pendent, el regidor la hi contestarà directament, perquè, si no, no hi
hauria temps per respondre totes les preguntes.
Atès que el senyor Mañosas sembla que no està connectat, llegirà ella la seva intervenció
escrita. El senyor Mañosas, en nom de l’Associació de Veïns La Palmera Centro, demana el
següent: «Cuándo piensan informar a la ciudadanía de la situación real de inseguridad
existente (por ejemplo en la plaza de la Palmera)?»
El regidor defensa que ja informen puntualment, de manera general i de manera concreta –
de la manera que vulgui el senyor Mañosas–, perquè no tenen cap problema per fer-ho.
Afirma que és al revés, i que de fet tenen bones notícies, perquè com comentaven, si no ho
recorda malament, a l’últim Plenari, deixen de compartir la unitat nocturna de la Guàrdia
Urbana amb Ciutat Vella i amb això hi sortirà tothom guanyant. Informa que el Consell de
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Seguretat es reuneix periòdicament, els veïns poden trucar tant a Mossos d’Esquadra com a
Guàrdia Urbana i tindran les policies de proximitat a la seva disposició, igual que el gerent o
el regidor, o la consellera del seu barri, o bé el conseller de Seguretat, que en aquest cas és
el mateix regidor. Pensa, doncs, que no hi ha motiu de queixa i, en tot cas, es posa a la seva
disposició.
La presidenta demana si el senyor Cabezas ha arreglat la seva connexió i pot intervenir.
El senyor Cabezas, en nom de l’Assoc. Veïns Paraguai-Perú, diu que sí. S’adreça al regidor o
al gerent –diu que li és igual l’un com l’altre– per demanar-los quan s’informarà l’Assoc. de
Veïns de com, on i quan s’hi implantarà l’Àrea Verda. També vol denunciar la brutícia del
barri, i reclamar el pipican i la parada del 136 de la Gran Via, que ja la tenien i els l’han pres.
El regidor diu que li respondran entre el gerent i ell. Afirma que entén que hi hagi dubtes
quan s’instal·la un nou servei, però creu que tots els barris de Barcelona s’han de tractar de
la mateixa manera. Assegura que el barri del senyor Cabezas serà un dels més beneficiats
amb l’Àrea Verda, perquè aquella situació que es produïa de gent que venia d’altres ciutats o
d’altres barris amb vehicle privat i ocupaven els llocs d’aparcament, que són escassos –
recorda que sempre se n’han queixat i diu que ell mateix ho ha comprovat in situ–, diu que
tot allò ara s’acabarà amb l’Àrea Verda, perquè els veïns i veïnes tindran un ús preferent de
l’aparcament. Els demana, per tant, una mica de paciència, perquè veuran com en sortiran
guanyant. Es posa a la seva disposició si tenen cap dubte.
El gerent diu, respecte a la parada del 136, que l’Autoritat del Transport Metropolità ha
analitzat la qüestió i que en aquests moments encara no els ha donat una resposta positiva.
Promet que continuaran treballant per veure si és possible fer aquest desplaçament que
reclama.
La presidenta demana si està connectat el senyor José Manuel López del Campo, de l’Assoc.
de Veïns Barri Maresme, i, com que no és així, diu que les seves preguntes es respondran
per correu electrònic. Afegeix que el mateix es farà amb el senyor Francisco Abad Romero,
de l’Associació de Veïns del Besòs.
Afegeix que tampoc són presents els responsables d’altres preguntes que hi havia
demanades, preguntes que no havien entrat en el Plenari extraordinari perquè no estaven
relacionades amb els temes del Plenari. Diu que ella esmentarà aquestes persones o entitats
i que hi ha el compromís del Govern municipal que, si no es connectaven a l’Audiència
Pública, els faria arribar la resposta per correu electrònic.
Precisa que són l’Assoc. de Comerciants de Xavier Nogués; el senyor Pablo Ortega Vergés,
que parla del soroll de la parada del bus al final de la línia 7, a l’av. Diagonal; la senyora Mari
Carmen Martínez Garrido, que parla del projecte de remodelació de la rotonda rambla Prim Diagonal i de la necessitat de tranquil·litat i de viure sense sorolls que tenen els veïns i
veïnes de la Zona Fòrum, i, en nom del seu fill, demana que es faci una zona de bàsquet i
futbol sala a la Zona Fòrum; la senyora Maria Eugènia Gómez Prieto, que vol conèixer les
actuacions que es fan a les escoles i als seus voltants i quines actuacions globals es
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preveuen; la senyora Anna Montserrat Osuna Martín, que demana per què no hi ha una zona
verda al carrer Alfons el Magnànim; la senyora Alícia Fernández Otamendi, que demana per
què els ciutadans que treballen al Districte no tenen dret a l’àrea verda i sol·licita una tarifa
especial per als treballadors de l’Escola Joaquim Ruyra, a la zona 28, per poder aparcar-hi; i
l’Associació Zona Fòrum, que voldria saber si s’ha fet res respecte a la reclamació presentada
a l’Audiència Pública del 21 d’octubre en relació amb el soroll causat per la parada d’inici i
final dels autobusos de combustió de les línies H16 i 7 –la pregunta que també feien
anteriorment.
Insisteix que hi ha el compromís del Govern municipal que, no sent presents aquestes
persones a l’Audiència i ser impossible, per tant, respondre’ls, ho faran per correu.
Reitera que, si ha quedat pendent alguna cosa –moltes de les persones que han intervingut
voldrien continuar parlant amb el regidor en un segon torn, però és difícil fer-ho així–, el
Govern ha manifestat que s’hi poden posar en contacte via correu electrònic, i els donaran la
resposta o s’hi faran les reunions que pertoquin.
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Finalment, acaba amb una qüestió que diu que havien d’haver fet al començament, però que
no l’han feta perquè no tothom estava connectat, i és l’aprovació de l’acta de l’audiència
pública anterior.
Diu que, si no hi ha cap esmena a fer –si n’hi ha, precisa, es pot fer arribar a la Secretaria
del Districte–, la donarien per aprovada.
3. Cloenda
Dona les gràcies per la paciència demostrada i diu que esperen rectificar els errors tècnics
que hi pot haver hagut durant l’Audiència Pública. També agraeix la precisió en les
intervencions, perquè reconeix que no és fàcil. Sap que des del mes de març, una mica
abans del començament de la pandèmia, no s’ha pogut fer el Plenari amb intervencions del
públic, només a través de la plataforma Decidim. I recorda que, si queda pendent qualsevol
pregunta, s’adrecin al Districte i els respondrà.
Tanca la sessió.
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