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Nieves Mula Soria, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau
Mari Luz Gasque Ramón, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau
Silvia Pérez Barroso, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau
Puri Alcaraz Valentín, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau
Francisco Abad Romero, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs
Mireia Soler Botella, en nom de l’Associació de Veïns del Front Marítim
Ana González García, en nom propi
María Teresa Pérez Pérez, en nom propi
José Manuel Franganillo Vicente, en nom propi
Etelvina Martín Moles, en nom propi
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del Maresme i dels Afectats per Aluminosi
José Manuel Sánchez Bernal, en nom de l’Associació Zona Fòrum

Desenvolupament de la sessió
La presidenta obre la sessió.
Dona la paraula tot seguit a la secretària del Districte perquè faci uns advertiments previs.
La secretària recorda la normativa sobre protecció de dades i els informa que consenten que
les seves dades personals siguin tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat
d’aixecar l’acta de la sessió de l’Audiència Pública del Districte de Sant Martí i de fer-ne la
difusió. Això vol dir que en el moment que es publiqui l’acta hi sortiran els noms de les
persones que ho han autoritzat en el document emplenat prèviament. Informa també que
l’audiència es reproduirà en continu mitjançant el canal de l’Ajuntament. Assegura que, tret
d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers, que seran conservades fins que s’hagin
exhaurit els terminis legals corresponents i que tenen dret a accedir, rectificar i suprimir
aquestes dades, i els altres drets corresponents. Indica que tenen informació addicional a la
web de l’Ajuntament, a l’apartat de protecció de dades.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
La secretària informa que l’acta de la sessió anterior està penjada de fa deu dies a la web del
Districte i se n’ha repartit també un extracte a l’entrada, perquè s’hi puguin consultar les
respostes que s’han donat i si n’hi ha cap de pendent. Adverteix que, si algú té esmenes a fer
de l’acta, li ho faci saber perquè abans de publicar-la definitivament la rectificarien.
Afegeix que s’entén que, si ningú no hi diu res, es dona per aprovada.
2. Torn obert de paraules
La presidenta dona la paraula als intervinents.
El senyor Eduard Rodríguez López, en nom de la Comissió d’Afectats de la Gran Via, vol agrair
l’obertura del pas de vianants de la Gran Via - rambla del Poblenou. Diu que ha trigat vint
mesos i no sap per què, però ho deixa així.
Es refereix a les rajoles trencades d’Escultor Claperós 43-45, un fet denunciat al setembre del
2018 i que per fi ara es repara. En dona les gràcies.
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Respecte a la transformació de l’avinguda Meridiana, que també és una alegria per a ell,
explica que la primera actuació, de Mallorca a Josep Estivill, està planificada per al setembre
del 2021, i la segona, de Josep Estivill a Fabra i Puig, per al 2022-2023. Reconeix que això ja no
afecta el Clot, però s’hi solidaritza.
Sobre la qüestió de l’edifici de les Escoles, recorda una resolució del juny del 2018 en què es
deia que se n’havia programat la reparació. Denuncia que no s’ha fet i que a més no hi ha cap
rètol que expliqui què és aquell edifici.
Explica que el 20 de gener, abans del temporal Glòria, va avisar d’unes trenta palmeres, al
carrer Escultor Claperós, de les quals havien caigut branques, i que li van contestar que en el
tram de carrer indicat hi havia plàtans i que era normal que en caiguessin petites branques.
Convida a passar per allà i que vegin les branques de les palmeres.
La presidenta prega que acabi i demana al públic concisió i claredat en les intervencions,
perquè tothom pugui fer la seva.
Anuncia la intervenció del senyor Julián Pesquero Gil, president de l’Associació de Veïns de la
rambla Guipúscoa, que ha avançat també la seva intervenció amb un correu electrònic. Anima
els veïns a utilitzar també aquesta via per comunicar-se amb el Districte. Informa, però, que el
senyor Pesquero no hi és i que per tant la seva intervenció decau.
El senyor Joan Sebastià Martí Brugueras, en nom del bloc de pisos per a gent gran de Concili
de Trento 29, es queixa que a la cruïlla de Concili de Trento amb Bilbao hi ha una baixada forta
que per a bicicletes i patinets és com el ral·li París-Dakar, però per als vianants és un perill
greu. Denuncia que no respecten els semàfors, de manera que sembla que estiguem esperant
un accident per prendre les mesures pertinents. Reconeix que no sap com es pot resoldre,
però demana que se solucioni abans no sigui massa tard.
La senyora Patricia Nieves, en nom de CUP - Capgirem Barcelona, relata que fa uns dies es van
assabentar per la premsa que l’Ajuntament havia contractat al Districte un servei de vigilància
privada per controlar els solars buits de propietat municipal. Explica que aquesta vigilància ha
estat confiada a l’empresa On En Marcha Seguridad y Vigilancia SL, amb un cost de 40.000 €.
Vol saber amb quin criteri s’ha seleccionat aquesta empresa i especialment els interessa saber
si ha estat amb els criteris de contractació social i responsabilitat ambiental.
Afegeix que els preocupa que tot i la manca d’habitatges i d’equipaments públics al Districte,
quan l’Ajuntament fa alguna cosa en un solar és posar-hi tancaments, com s’ha fet en
l’anomenat «Hort de La Vanguardia», després d’anys sense fer-ne ús i últimament ocupat amb
diverses activitats. Denuncia que això s’ha fet en favor de les elits i els negocis hotelers, que
contribueixen fortament al procés de gentrificació que pateixen els veïns. També destaca la
protecció especial que ha tingut el solar on anirà un hotel encobert, disfressat de residència
d’estudiants de luxe. Demana on han acabat les promeses de repensar el 22@, que havien
d’atendre les necessitats de les veïnes dels nostres barris.
La senyora Helena Sans Martínez, en nom de l’AFA La Flor de Maig, es refereix a la perillositat
de la cruïlla de Roc Boronat i Sancho d’Àvila, per la proximitat del parc infantil i perquè els
vehicles no respecten la limitació de velocitat.
També denuncia l’estat de degradació del jardí de Can Framis i no entén per què no s’hi fa
manteniment.
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Respecte a la superilla, que es va presentar com la reforma estrella de l’anterior mandat,
pregunta si hi ha cap intenció de modificar-la o si es quedarà com està.
La presidenta dona la paraula al regidor.
El regidor respon a aquest bloc d’intervencions dient que prenen nota de la qüestió de les
palmeres d’Escultor Claperós.
Respecte al carril bici del carrer Bilbao, diu que l’única solució continua sent educar en
seguretat viària i en circulació i sancionar qui no compleixi les normes. Assegura que s’hi han
posat prop de mil multes, però que no poden tenir permanentment un agent de la Guàrdia
Urbana en aquella cruïlla. De tota manera, promet que passa a la Guàrdia Urbana la queixa del
senyor Martí Brugueras.
Pel que fa a la velocitat dels cotxes a Roc Boronat i Sancho d’Àvila, tenen el projecte de
pacificar els entorns de les escoles, unificar la velocitat a 20 a tot el Districte. Reconeix que és
conscient del problema que hi ha a La Flor de Maig, però diu que no poden actuar en totes
alhora.
Informa que Can Framis és un espai privat, però que parlaran de nou amb el propietari per
veure què s’hi pot fer. Assegura que ja han vist les fotografies i la informació que els han
proporcionat.
Demana al gerent que respongui a altres detalls.
El gerent agraeix al senyor Eduard Rodríguez la seva informació sobre el Clot - Escoles, que
reconeix que no tenien.
Es refereix més específicament al contracte de vigilància que ha esmentat la senyora Patricia
Nieves, i garanteix que l’adjudicació s’ha fet d’acord amb la normativa de contractació pública i
amb l’objectiu de tenir control sobre els solars i naus municipals que estan en procés de
transformació. Assegura que no són contractacions noves, sinó que tenen ja dotze o catorze
anys. Assegura que la vigilància del solar d’una futura residència privada a què s’ha referit la
intervinent no té res a veure amb aquest servei de vigilància de l’Ajuntament.
El regidor pren de nou la paraula per rectificar el que ha dit dels jardins de Can Framis, que
reconeix que són responsabilitat pública i que, per tant, prenen nota del que s’ha dit.
La presidenta informa que el següent bloc d’intervencions serà tot sobre el mateix tema,
l’aluminosi.
La senyora Teresa Pardo Bello, en nom dels Afectats per Aluminosi del Besòs, exposa que ha
portat un document que passarà al registre i que té el suport de l’Associació de Veïns del
Maresme i del moviment Per un Barri Digne. Diu que estan pendents que es constitueixi una
taula per tractar aquests temes i recorda que ja se’n va crear una el 2018, però sense
participació veïnal i sense fruits.
Exposa, en primer lloc, que diverses comunitats del barri amb una alta ocupació han sofert un
procés de descapitalització per la degradació de la zona i la incapacitat d’organitzar-se. Diu que
a això s’afegeixen les sancions de l’Administració pels mateixos motius. Denuncia, doncs, que
l’Administració no va intervenir per ajudar a trobar solucions prèvies i en canvi intervé amb
sancions i requeriments perquè facin reparacions a les façanes, amb terminis de dos mesos.
Recorda que són comunitats sense poder adquisitiu, per un procés de descapitalització que
s’ha permès.
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Sol·liciten la cancel·lació immediata d’aquestes sancions...
La presidenta intervé per demanar silenci, a fi que les intervencions es puguin fer sense
interferències.
La senyora Teresa Pardo continua dient que aquestes comunitats, de les quals l’Administració
té coneixement a través dels mediadors de comunitat, són altament vulnerables i en canvi no
han rebut les ajudes ni els recursos de què eren mereixedors, perquè aquestes ajudes no s’han
activat. Assegura que hi ha un problema de seguretat immediat, i sol·liciten que en el termini
d’un mes s’aprovi un pressupost d’ajuda a fons perdut perquè es puguin fer els arranjaments
urgents i es garanteixi la seguretat dels residents d’aquests habitatges. Recorda que tot i que
l’Ajuntament sap quins són els habitatges afectats, tal com ha dit, els veïns s’ofereixen també a
facilitar aquesta informació.
La senyora Asunción García Muñoz, en nom de Per un Barri Digne - Afectats per Aluminosi
del Besòs, recorda al regidor que en el programa electoral del seu partit, a les últimes
eleccions, es parlava de facilitar l’equip tècnic per fer ITE de franc, i demana com és que no
s’ha aprovat ni un sol euro ni s’han fet els passos per consolidar aquesta mesura, coneixent
com coneix la situació del barri del Besòs. Pregunta si en el termini d’un mes els veïns podran
tenir els puntals dels seus habitatges. Insisteix que el barri està registrat com a creditor
d’ajudes especials i que el més bàsic és garantir la seguretat i les inspeccions tècniques que no
s’han fet.
Exposa que el moviment Per un Barri Digne està oberta al diàleg, però que estarà sempre al
costat dels veïns. I adverteix que si no es compleixen les garanties exposades, elevaran la
petició. Pregunta si la taula de treball promesa va encaminada a un pla de barri que abordi una
solució integral. Es queixa que durant trenta anys el pla actual no ha donat resultats i per això
exigeixen un pla d’acord amb les necessitats dels veïns.
La senyora Diana Escudero Alcaraz, en nom dels Afectats per Aluminosi del Besòs, vol que el
regidor els garanteixi que els veïns no hauran d’abandonar els seus habitatges de sobte, per
ensorrament. També li demana que els garanteixi que no hi haurà morts.
La senyora María Giménez Sánchez, en nom dels Afectats per Aluminosi del Besòs, explica
que els seus balcons cauen i demana al regidor què pensen fer i si s’esperaran que hi hagi
alguna desgràcia.
La presidenta dona la paraula al regidor per respondre a aquest bloc de preguntes.
El regidor assegura que entén la preocupació dels veïns i recorda que, com els ha comentat
més d’una vegada, el barri del Besòs-Maresme és una prioritat. Li sembla fora de lloc, però,
que es parli de morts i de balcons que cauen, sense valoracions tècniques ni indicis que això
pugui esdevenir-se...
La presidenta demana al públic que no interrompin el regidor; que ja han fet les intervencions
pertinents i que ara és a ell a qui toca respondre.
El regidor pensa que parlar així és generar una alarma injustificada. Ara bé, com que entén la
preocupació veïnal perquè va moltes vegades al barri, assegura que s’hi treballa i que s’hi
treballa tan ràpidament com es pot. Comprèn que no es coneguin quins són els tempos i els
terminis quan es parla de pressupostos i d’intervencions, però recorda que ell fa cinc mesos
que és regidor del Districte i que no li han de parlar dels trenta anys anteriors. Promet que el
que ell pot fer és el que ja fa ara, que és lluitar per tenir un pressupost en el qual es contempli
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la rehabilitació i les mesures per atacar el problema. Afegeix que espera que li diguin quan pot
anar al barri amb els tècnics especialistes –que no són ni ell mateix ni els veïns–, un cop feta la
feina a la qual es va comprometre en l’última reunió que van tenir.
Finalment, tot i que entén que els veïns s’adrecin a l’Administració més propera, els demana
que l’acompanyin a veure l’Administració que té les competències en aquest àmbit. Assegura
que no li fa res que els veïns l’increpin, però també han de saber que qui ha de donar un cop
de mà són uns altres, i que sols no ens en sortirem. Recorda que parlen d’un pla integral i que
això per al Districte és impossible, però és que ni l’Ajuntament sol ho pot fer.
Promet, doncs, que vindran al barri amb les persones que en saben, que diran si hi ha una
urgència o no, i assegura que si hi ha una urgència real, actuaran en conseqüència perquè
tothom quedi tranquil. I insisteix que els veïns també hauran de fer costat a l’Ajuntament per
anar a les altres administracions que hi han de donar un cop de mà, i reclamar-los la mateixa
urgència. Els recorda que a l’Ajuntament tenen pressupost des de divendres i que, per la
seguretat de tothom, abans d’actuar s’han de seguir una sèrie de passos. Demana que diguin
un parell o tres de dates possibles per fer la visita promesa.
La presidenta explica que no pot concedir un torn de rèplica perquè llavors no podria
intervenir tothom que ho ha demanat, i afegeix que, un cop acabada la sessió, podran parlar
amb el regidor o amb qualsevol dels representants dels grups municipals presents.
La senyora Alba Rosorari, en nom del grup El Barrio de mi Casa, de la Pau –que fa tallers
d’hort urbà i sostenibilitat per a infants i adults, de franc, i que té la seu a la segona planta del
Piramidón–, es queixa que els arbres del barri, i especialment els de la plaça Fernando de los
Ríos, són pollancres trèmols que creixen molt de pressa però que també es trenquen amb
molta facilitat, amb qualsevol tempesta o ventada. Assegura que ja fa anys que han espatllat
motos i cotxes, però que en aquest últim temporal Glòria gairebé maten un matrimoni amb
uns nens que eren en un banc. Adverteix sobre la inseguretat d’aquests arbres i prega que no
tornin a plantar-hi aquesta espècie. Explica que els havien promès que hi posarien palmeres i
tarongers, però que encara s’esperen. S’ofereixen a ajudar-hi, si no hi hagués pressupost per
actuar segons aquest projecte, perquè El Barrio de mi Casa no sols té l’objectiu de fer un
hortet al Piramidón, sinó que pretenen plantar espècies útils arreu del barri.
El senyor Francisco Liñán Muñoz, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau, lamenta haver de
parlar del mateix de què parlaven fa cinquanta-quatre anys, quan el barri era de barraques i els
veïns demanaven que s’arreglessin. Diu que és conscient que amb els diners que segurament
hi haurà destinats al Districte serà molt complicat atendre tot el que es demana, però reclama
que el seu únic patrimoni, venint d’on venen, és una casa, i que aquesta casa perd valor.
Recorda que el mes de juny del 2019 van enviar a l’Ajuntament i a la Generalitat un escrit on
s’explicava una part dels problemes que ara explica, i que la Generalitat no ha contestat i
l’Ajuntament els ha dit que en aquest mandat els pintaran els passos zebra.
Es refereix a les façanes i diu que al bloc 50 –carrer de l’Estadella núm. 3– se’n desprèn
l’aïllament des de fa molts anys. Diu que el 2017 ja van tenir una reunió amb el senyor Josep
Maria Coll i la senyora Eva Campos i que la cosa continua igual. Al bloc 100 –carrer
Extremadura–, la impermeabilització de les façanes ja s’ha fet dues vegades, l’última el 2005, i
continua desprenent-se amb perill de desgràcies personals. Lamenta que a la mateixa obra, un
edifici de catorze plantes, s’hagi malgastat l’erari públic dues vegades i que l’Ajuntament no
n’hagi demanat responsabilitats. Denuncia que es troben en aquesta situació diversos blocs de
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catorze plantes, amb un accelerat procés de deteriorament, incloent-hi instal·lacions
elèctriques, ja obsoletes, i baixants fets amb fibrociment, o sigui, amiant.
Respecte a les teulades, denuncia que estan fetes amb tela asfàltica, mal col·locada i sense
protecció, en comptes d’un material adequat per evitar humitats, tal com deia el Pla director
d’obres signat pels veïns i Adigsa. Això, explica, dona lloc a filtracions i humitats, molt
perilloses per als forjats, construïts amb bigues fabricades amb Electroland, que tenia
aluminosi. Recorda que no és cap secret que en els polígons construïts per l’Obra Sindical del
Hogar, una bona part dels diners se’ls van embutxacar els polítics de l’època i les empreses
constructores, que eren els mateixos. Denuncia que en les obres de restauració del barri s’ha
repetit la història, amb els tants per cent repartits entre Adigsa i les empreses constructores, i
que els plats trencats els han de pagar avui els veïns.
La presidenta demana al senyor Liñán que vagi concloent.
El senyor Francisco Liñán demana ajuda pública, després del malbaratament de diners públics.
Recorda que al febrer del 2017 l’Associació de Veïns de la Pau, la senyora Eva Campos i el
senyor Coll van convocar una assemblea de veïns en la qual es van comprometre a dissenyar
un pla especial per al barri de la Pau, i diu que no se n’ha tornat a parlar. Demana com tenen
pensat fer front a aquest problema, que només es pot resoldre posant d’acord les dues
administracions, Adigsa i l’Ajuntament.
Finalment, es refereix als locals comercials, que estan tancats i abandonats de fa molts anys i
que no se sap quina solució se’ls donarà, ni quan. Assegura que les màfies ho tenen tot
controlat i que fan negoci amb la falta d’habitatge de la gent que no pot pagar un lloguer, i que
els veïns de sempre han d’aguantar la droga i la delinqüència, cada dia més presents al barri.
Explica que al bloc 100, segons les seves dades, l’Administració hi té quatre locals tancats i un
d’ocupat, però que no saben quants locals són propietat de l’Incasòl. El que demana és una
reunió amb l’Ajuntament per resoldre aquesta qüestió.
La senyora María Dolores Revilla, en representació de les juntes d’escala de la plaça Fernando
de los Ríos 5 i 6 i del passatge Xavier Llorens que hi ha al darrere, explica que al final d’aquest
passatge es fa ara una placeta per a nens, molt bonica, però que sembla que volen que
continuï l’espai infantil des d’allà fins al carrer Extremadura, amb la qual cosa es perden unes
vint places de pàrquing, de les quals estan molt mancats al barri, perquè molta gent que viu
fora deixa el cotxe allà i agafen el metro. La seva intervenció és per agrair la placeta, però
sol·licita que els deixin les places de pàrquing, i que han recollit quaranta-dues signatures per
demanar-ho.
Afegeix, per acabar, que al barri falta neteja, que no hi ha escombriaires ni jardiners. Diu
també que hi ha dinou arbres a la plaça Fernando de los Ríos i que molts han caigut, i demana
que s’hi posin arbres dignes i no perillosos, com tarongers i palmeres.
El senyor Ramon Tur Guasch, en nom de l’Associació de Veïns del Maresme, també vol fer
reivindicacions històriques, la primera de les quals és obrir el carrer Veneçuela en direcció
Poblenou, per poder connectar amb aquest barri. Vol saber si això ho coneix l’actual equip
municipal.
Reclama semàfors al carrer Veneçuela amb rambla de Prim, de pujada i de baixada, perquè des
de Cristóbal de Moura els cotxes surten molt de pressa per passar en verd el semàfor següent,
al carrer Pallars, i no respecten ni la velocitat permesa ni el pas zebra del carrer Veneçuela.
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Diu que una tercera reivindicació és el bus 136, que amb el Govern anterior es va parlar que
l’interval de pas fos el mínim, deu-quinze minuts, perquè és una línia que utilitza la gent gran
per anar a l’Hospital del Mar. Diu que l’anterior Govern es va comprometre que la línia tindria
un autobús més dels que té ara, que són tres.
Finalment, recorda que el 13 de febrer del 2019 es va demanar l’estudi dels carrers del
Maresme per posar-hi zona verda d’aparcament, i vol saber si s’ha fet.
La presidenta avisa que com que hi ha molts veïns de la Pau interessats a parlar, intervindran
tots en un sol bloc.
El senyor David Bermúdez, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau, es refereix també a les
obres previstes de les quals ha parlat la senyora María Dolores Revilla, i denuncia que s’han
programat sense dir res als veïns. Acusa el Govern d’actuar de la mateixa manera que governs
anteriors, als quals acusaven els que manen ara. Afirma que li sembla molt bé que es facin
espais per a criatures, atès que ell mateix té nets, però que no ha de ser a costa dels veïns.
Informa que, en canvi, encara que ell és discapacitat i de moment no necessita ajuda, sí que hi
ha veïns que necessitaven ajudes i no se’ls ha fet cas. Reclama que l’Ajuntament ha de pensar
en els nens, però també en els pares, els avis i l’altra gent que viu allà, i adverteix que el
Govern va ser ben rebut, però que potser ara no ho serà tant.
La senyora Ana Gómez Gómez, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau, diu que els veïns es
troben amb l’obligació de queixar-se per la limitació de les places d’aparcament. Exposa que
l’Ajuntament ha posat tanques tot al voltant de l’emplaçament del metro La Pau, amb la qual
cosa s’han suprimit més de 500 places d’aparcament, a les quals s’hauran de sumar les que
presumiblement desapareixeran de Camp Arriassa. Afegeix que darrere l’Escola La Pau, que
s’hi fan obres, també s’han eliminat unes 10 o 15 places més de pàrquing. Hi suma que al
carrer Extremadura, cantonada Empordà, s’hi ha pintat un aparcament per a unes 10 o 15
motos, i sempre està buit, però això també ha comportat la supressió de 2 o 3 places més; i
que a la plaça Fernando de los Ríos núm. 8 s’hi ha pintat igualment un aparcament per a
motos, que implica menys places. Mostra el cansament dels veïns perquè han de fer voltes i
voltes per aparcar, perquè l’Ajuntament no ha comptat amb les necessitats dels residents, que
amb els impostos contribueixen a mantenir el barri. Denuncia que el Govern pensa només en
els estudiants de l’Escola Oficial d’Idiomes i oblida les necessitats dels veïns.
Recorda que a l’últim Consell de Barri, el 6 de novembre, els veïns els van demanar que
posessin uns ressalts al carrer Extremadura amb Concili de Trento, per evitar mals majors,
després de les curses de cotxes que van patir l’estiu passat, i que no els han fet cas.
Afegeix que aporta fotografies per certificar tot el que ha dit.
Diu que representa la Vocalia d’Urbanisme de l’Associació de Veïns de la Pau, de la qual forma
part com a membre voluntària, i que han decidit participar en l’audiència pública per exposar
les seves inquietuds i necessitats, perquè voldrien solucionar els problemes que els afecten.
Informa que l’aparcament del metro La Pau estava qualificat de la mateixa manera que el de
l’Hospitalet, com a dissuasiu, però demana saber, ara que hi estan edificant, on poden aparcar
els veïns.
La senyora Nieves Mula Soria, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau, vol saber si es
prendran mesures contra el deteriorament dels jardins del barri, sense comptar el temporal
que hi ha hagut fa poc. Denuncia que hi ha jardins bruts, mancats de revisió; arbres amb arrels
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grosses que trenquen voreres i deterioren el paviment, cosa que provoca ensopegades i
caigudes dels vianants; nius d’erugues, amb perill per a les criatures i les mascotes; carrers
bruts, que fan pudor; contenidors amb escombraries per terra, i també escombraries a les
papereres. A més, remarca que a causa del temporal van caure persianes, que van quedar
amuntegades damunt una sortida de fums o similar, que encara hi són i que això també pot
provocar caigudes.
Afegeix finalment que l’enllumenat als carrers és escàs, sobretot en carrers estrets i curts i en
alguna plaça, la qual cosa fa que siguin punt de trobada de persones problemàtiques.
La senyora Mari Luz Gasque Ramón, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau, es refereix a
l’estat de les voreres. Afirma que la seva falta de manteniment ha comportat una degradació
generalitzada del barri, tret de la plaça Artur Martorell, remodelada fa pocs anys, i la Gran Via
entre Prim i Extremadura. Adjunta fotografies que demostren que l’estat de les voreres és
lamentable, cosa que fa palesa la deixadesa del barri durant dècades i implica perill per als
vianants, en especial gent gran, perquè poden provocar caigudes i torçaments.
Sol·liciten, en primer lloc, la resolució dels punts més degradats i perillosos; en segon lloc, una
actuació general a les voreres del barri, i en tercer lloc la informació al barri sobre aquests
punts.
La senyora Silvia Pérez Barroso, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau, vol denunciar la
deixadesa que pateix el barri per part de les administracions públiques actuals. Entenen que la
borrasca Glòria ha estat un fenomen climàtic incontrolable, però recorda que fa un mes i mig
ja van patir al barri la caiguda d’arbres damunt dels cotxes i que els bombers han trigat molt a
fer els informes necessaris per a les asseguradores, amb la qual cosa l’afectació no sols ha
estat material sinó que també ha afectat persones que no s’han pogut desplaçar. Agraeixen
que no hi ha hagut desgràcies humanes. Es queixa que la majoria dels arbres del barri són
espècies prohibides i que els pins tenen l’eruga processionària, a la qual són al·lèrgics els
animals i els nens petits. Especifica que al carrer Guipúscoa hi ha uns arbres de flor lila que són
molt tòxics, tal com han dit veterinaris que els han analitzat; de fet, a ella mateixa se li va morir
un gos per això. Fa palès que la natura tancada a la ciutat no es conserva sola i que aquesta és
una de les zones d’Espanya on plou menys.
Saben que a Parcs i Jardins estan saturats, però demanen que es creïn quadrilles de treball,
que assíduament es duguin a terme tractaments i fumigacions, que s’arreglin les voreres
aixecades per les arrels dels arbres, i no veuen personal qualificat que estudiï aquestes accions,
perquè no es tracta de posar-hi més ciment o materials especials per tapar forats, sinó de ferhi les tasques pertinents.
Conclou dient que adjunta dossier amb fotografies.
La senyora Puri Alcaraz Valentín, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau, es presenta com
a portaveu d’un col·lectiu de persones que tenen les mateixes incerteses que vol explicar.
Recorda com de fa anys es demana un centre de dia i residència al barri, perquè molta gent
gran s’està moltes hores sola a casa. Per això, diu, volen un centre on puguin estar ben atesos,
i una residència on les persones grans que ho vulguin puguin viure-hi, amb totes les atencions
que els calguin i que es mereixen.
En la mateixa línia, i tenint en compte la quantitat de nous habitatges que es projecten, afegeix
que també caldrà ampliar el CAP de la Pau, potser en altura. Volen tenir-hi especialistes i sales
de rehabilitació per a persones amb mobilitat reduïda, perquè no hagin d’anar a l’Hospital del
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Mar o, encara pitjor, al de l’Esperança. Suggereix que s’aprofitin els baixos dels edificis nous
d’habitatges per a algun d’aquests serveis sanitaris. Es mostra segura que ja hi deuen haver
pensat, però demana que hi pensin més i facin el possible per fer la vida una mica més fàcil a
aquesta gent, que ja té prou dificultats i prou han lluitat a la vida.
La presidenta informa que aquí s’acaba aquest bloc i passa la paraula al regidor del Govern per
respondre.
El regidor demana als companys de la mesa que complementin la seva intervenció si es deixa
alguna cosa.
Comença dient a la senyora Alba Rosorari, i a les altres persones que han fet queixes sobre els
arbres, que en prenen nota i que ho transmetran a Parcs i Jardins. Reconeix que ha vist el
problema de les arrels que rebenten les voreres. Respecte a la poda, diu que això depèn de la
tipologia de l’arbre, però que també ell mateix ha vist que hi havia problemes.
Al senyor Liñán li diu que alguna cosa ha millorat respecte a fa cinquanta anys, perquè fa
cinquanta anys estava prohibit dir el que ha dit ell. També li demana que reconegui que el barri
fa cinquanta anys no era com és ara, perquè les demandes que fan ara els veïns no són les
mateixes. Li diu que ha d’acceptar igualment que la comunicació amb ells és gairebé diària.
Respecte als problemes amb els edificis privats, els baixants malmesos, les humitats, etc.,
explica que hi ha una subvenció del 85% per a la reparació de determinats blocs, però que
l’Ajuntament poca cosa més pot fer-hi.
Responent a la senyora Revilla, al senyor Bermúdez i a la senyora Gómez, que han parlat de les
places de pàrquing, diu que no els vol enganyar i que és tal com han dit. Però explica que, tal
com ha comentat la senyora Gómez, l’Ajuntament invertirà al barri. Sí que vol corregir una
cosa que ha dit la senyora Gómez, i és que no s’havia previst mai que la zona del metro de La
Pau fos un pàrquing dissuasiu, sinó que era simplement el metro amb què es feia justícia a
molts anys en què tota aquesta zona de Barcelona estava incomunicada. Promet, però, que en
un any o dos, perquè saben que és una zona en què hi ha gent de fora que arriba i agafa el
metro, hi haurà zona verda en la qual només podran aparcar els veïns. Reconeix que no serà
igual que amb el descampat del metro, que era molt gran, però insisteix que amb les obres el
barri hi guanyarà molt i que quan s’acabin i s’hi posi la zona verda els veïns tindran lloc per
aparcar. I respecte a les zones infantils, diu que han de tenir en compte que hi ha escoles del
Districte que demanen un espai perquè puguin jugar-hi les criatures quan surten de l’escola, o
sigui, el que es farà allà. Accepta de nou que això comporta perdre places d’aparcament. Al
senyor Bermúdez li vol aclarir que no desapareixen les places de pàrquing per a persones amb
mobilitat reduïda, sinó que es mantenen les que hi ha. Demana que si en això hi ha cap
problema, els el comuniquin, perquè sempre tindran cura d’aquest col·lectiu.
Al senyor Tur li diu, respecte a l’obertura del carrer Veneçuela, que va lligat al 22@ i que ell és
optimista i està convençut que en aquest mandat es farà. Explica que no es pot obrir abans de
la urbanització del 22@, perquè va lligat a totes les obres i fer-ho abans no tindria sentit, però
que la comunicació entre aquests barris –Maresme i Poblenou– s’ha de fer. Pel que fa a la
qüestió dels semàfors del carrer Veneçuela, diu que ho transmetrà a l’àrea corresponent.
Aclareix que això no vol dir que s’ho tregui del damunt, perquè els que han assistit a les
primeres audiències públiques han de recordar que quan els veïns del carrer Independència es
queixaven de qüestions de mobilitat els va dir que ho transmetria a Mobilitat, i ara allò que
demanaven els veïns és el que es farà. Respecte a la petició d’un altre cotxe per a la línia 136,
reconeix que no ho sap, però també passa nota a TMB perquè donin la seva resposta. Diu que
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ja ha respost sobre la zona verda, que pensa que s’estendrà a tot el Districte en un o dos anys,
també perquè es vol fomentar que la gent de fora vingui a la ciutat en tren i transports públics.
Vol aclarir una cosa que ha dit el senyor Bermúdez, i és que sí que es va informar de les obres,
en una reunió que estava oberta a tothom i que es va fer el 2 de gener al Piramidón, reunió de
la qual es va avisar amb cartells en moltes porteries.
Assegura que els ressalts del carrer Extremadura no s’hi han posat perquè tenien els
pressupostos esgotats, però que ara amb els pressupostos nous es faran i així s’evitarà el que
va passar a l’estiu.
Finalment, pel que fa a la documentació sobre millores dels barris, la hi passa al gerent perquè
puguin entrar dins de la bossa del manteniment ordinari, que està prevista per atendre les
urgències.
La consellera Eva Campos Paladio intervé per adreçar-se al senyor Liñán i dir-li que havia
parlat amb el president de l’escala d’Estalella núm. 3, per a la qüestió de la façana, i hi ha uns
documents pendents amb els quals, quan estiguin, es podrà estudiar i valorar la subvenció del
85% i, per a qui no ho pugui pagar, fins al 100%.
Respecte al tema de la il·luminació a la Pau, recorda que es va treballar i assegura que en els
pressupostos ara tancats aquesta qüestió és prioritària.
El regidor torna a intervenir per adreçar-se a la senyora Pérez Barroso i dir-li que la qüestió del
CAP l’estudiaran, però que la residència, si bé en poden fer la demanda, no entra dins de les
competències de l’Ajuntament. Reconeix que és una demanda històrica del barri de la Pau,
com el casal. Diu que hi ha bones relacions amb la Generalitat i que ho poden proposar.
El gerent complementa aquesta informació explicant que el Consorci Sanitari de Barcelona, en
el qual hi ha la Generalitat i l’Ajuntament, ja estudia qüestions de futur d’atenció primària,
tenint en compte els creixements previstos a l’antiga Cobega i al capdamunt de la rambla Prim,
on hi ha molt espai per a equipaments, i Salut ja estudia assumptes al respecte. Conclou que
durant aquest mandat es podrà parlar d’aquests temes –residència, CAP, etc.
La presidenta dona entrada al següent bloc d’intervencions.
El senyor Francisco Abad Romero, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs, dona
suport al comunicat que s’ha fet sobre l’aluminosi, i aclareix que no hi ha donat suport fins ara
perquè ningú no els havia comunicat res, tot i que hi ha hagut dues reunions en què se’ls podia
haver informat. Exposa que el 5 de setembre de 2018, en una audiència pública celebrada
aquí, ell mateix ja va parlar de l’aluminosi, i que per tant donaran suport a qui sigui per lluitar
per la qüestió.
Recorda que en l’audiència pública anterior va plantejar el tema dels panells pluvials d’uralita,
que hi ha a Alfons el Magnànim núm. 42 a 44 i a Teulada núm. 2 a 6. Explica que la resposta diu
que «es revisarà si aquestes adreces tenen fibrociment» i que «en cas afirmatiu, es requerirà la
seva retirada i l’aplicació de mesures cautelars oportunes». Pensa que no és qüestió de
mesures cautelars, sinó que són panells d’uralita, que tenen amiant, i que l’amiant mata.
Considera, per tant, que és un problema de salut pública. Sentencia, doncs, que res de
cautelars, que s’han de retirar, i a més fer-ho en condicions adequades perquè és un lloc per
on passen criatures que van a les escoles, tot i que això afecta qualsevol persona.
La presidenta demana que quan algú intervé no hi ha d’haver interferències.
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El senyor Abad continua dient que hi ha un problema urgent al carrer Oristany núm. 6 i al
carrer Teulada núm. 6. A Teulada núm. 6, com en moltes altres finques, hi ha un llac d’aigua al
soterrani. A Oristany núm. 6 hi ha un altre llac, però que va perdent aigua i les tres finques
d’Oristany núm. 2, 4 i 6 ja tenen gairebé mig metre d’aigua. Exposa que la finca núm. 6 pertany
–la majoria dels pisos– al patronat, amb el qual s’ha intentat contactar tota la setmana perquè
en aquesta finca, de vint-i-quatre veïns, n’hi ha tres que tenen contracte i la resta hi estan en
precari, de manera que no hi ha comunitat de propietaris. Diu que cal tallar-hi l’aigua, arreglarho i després treure’n l’aigua acumulada.
Una tercera cosa que vol comentar és que a la televisió, quan hi ha un míting, sempre hi ha al
costat de l’orador algú que interpreta el discurs en llenguatge de signes. Exposa que al Besòs i
al Maresme hi ha diverses famílies que es comuniquen per mitjà d’aquesta llengua, però que
quan han d’anar al metge o a serveis socials, o aquí mateix, hi han d’anar amb un familiar per
poder comunicar-se, familiar que de vegades ha de deixar la feina per acompanyar aquella
persona. Demana que s’estudiï la manera que aquestes persones no trobin limitada la seva
activitat per aquest problema.
La senyora Mireia Soler Botella, en nom de l’Associació de Veïns del Front Marítim, demana
quins departaments de l’Ajuntament o d’altres administracions han d’estar informats del
projecte d’obres del Port Olímpic. També vol saber si s’han estudiat altres ubicacions per als
blocs de ciment i, en cas afirmatiu, per què s’han rebutjat aquestes alternatives. Exposa que
quan han manifestat que no volien que els blocs es fessin al passeig Marítim, els han dit que
les obres del dic de Recer eren necessàries. Assegura que no ho han posat mai en dubte, ni
tampoc la reforma del Port Olímpic, però no creuen que això justifiqui que per segona vegada
el passeig Marítim s’ompli de blocs de ciment.
La senyora Ana González García, en nom propi, es queixa que el dia del temporal Glòria va
portar els nets a l’escola i es van trobar allà amb totes les mares, pares i àvies, i no hi havia
escola, amb la qual cosa les mares van haver de deixar de treballar. Diu que els van comunicar
que s’havia inundat la cuina i alguna aula de l’escola, però ja s’havia denunciat que hi havia
problemes d’inundacions a l’escola. De fet, diu, després els nens van estar dos dies dinant de
càtering.
Reclama que es revisin els patis de les escoles, que s’hi posi sorra nova, perquè estan molt
deteriorats i els nens es fereixen, i que això mateix passa també en parcs públics com el de la
Palmera, on fa pena veure l’estat dels gronxadors i les caques de gossos que hi ha per terra.
Es queixa que es reguin els carrers a les nou del matí, i a més d’una manera que reguen també
els vianants.
Lamenta, finalment, que s’hagin tallat arbres, com els de Maresme amb Concili de Trento, a
Selva de Mar i en molts altres llocs. Vol saber quins arbres hi posaran, que vagin amb cura amb
els arbres que hi posen i també amb la fumigació, que ella fa dos anys de poc no es mor per la
fumigació.
La senyora María Teresa Pérez Pérez, en nom propi, demana pel cobriment de la Gran Via de
rambla del Poblenou fins al carrer Bilbao, que són cinquanta metres que queden sense
cobriment. Voldria saber quina mena de solució hi pot haver perquè aquell tram no quedi al
descobert. I sol·licita, ja que hi ha un radar d’entrada, venint de Mataró, que n’hi hagi un de
sortida, que sigui dissuasiu.
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Segonament, denuncia que aquella zona, de la rambla del Poblenou fins a Lope de Vega - Bac
de Roda, més o menys, la banda mar de la Gran Via és un cau d’inseguretat, horrible. Exposa
que la Guàrdia Urbana va poc per allà i si hi truques triga molt a venir.
Es queixa, en tercer lloc, que el transport de la zona –de Glòries fins a Bac de Roda, per una
banda, i fins a la Diagonal per l’altra– és molt precari, perquè hi ha l’H12 i el tramvia, però el
Tram, segons a quina hora, triga vint minuts i a més és bastant perillós.
Explica també que hi ha un passatge amb uns arbres de boles negres que taquen molt, les
persones i els cotxes. Diu igualment que al parc de la plaça de la Creu Roja cada vegada que
cauen quatre gotes la sorra s’estén per tots els carrers adjacents.
Finalment, està d’acord amb el que s’ha dit sobre les places d’aparcament, però afegeix que li
consta que hi ha persones amb plaça de minusvàlid que tenen plaça de propietat, i això
l’Ajuntament també ho hauria de tenir en compte.
El senyor José Manuel Franganillo Vicente, en nom propi, recorda que en la reunió del 4 de
novembre va fer una pregunta retòrica sobre l’estudi d’impacte ambiental de l’activitat que es
desenvoluparà al front litoral, i que ha rebut una resposta en què li diuen que no n’hi ha.
Requereix ara com és possible que una activitat tan important com és la instal·lació d’una
fàbrica de blocs de formigó no requereixi estudi d’impacte ambiental i d’incidència en les
persones amb problemes respiratoris. I demana, tenint en compte que el ciment pot ser un
desencadenant de silicosi i altres afectacions, quina posició prendrà l’Ajuntament.
En segon lloc, vol saber quina és la política sobre l’aparcament de motos a les voreres.
La senyora Etelvina Martín Moles diu que havia escrit una carta a l’alcaldessa però que,
havent-se assabentat que hi havia aquesta sessió, ha decidit venir a exposar la seva queixa.
Explica que és veïna de Sant Martí de Provençals des del 1970 i que últimament s’han fet obres
i modificacions al parc d’aquest nom sense que en sabessin res els veïns.
Es refereix en primer lloc als horts de Can Cadena, on hi treballaven veïns i que estan tancats i
inhabilitats des de fa dos anys perquè, segons l’Ajuntament, la terra estava contaminada de
plom i amiant.
En segon lloc, diu que el parc infantil que hi ha al costat de la masia de Ca l’Arnó també té
tanques i està inutilitzat pel mateix motiu que els horts esmentats.
En tercer lloc, han vist que s’ha construït un lloc per a l’esbarjo de gossos al costat del parc de
Sant Martí, i troba que per fer aquesta àrea han comès un crim ecològic, atès que hi han
sacrificat de vint-i-cinc a trenta grans arbres. Demana per què s’ha fet això, i no entén que no
hi hagués cap ecologista encadenat en cap d’aquests arbres. Vol saber qui ha sol·licitat aquesta
transformació, perquè pensa que ha estat una nefasta sorpresa per a la gran majoria dels veïns
de Sant Martí.
Reivindica que se sanegin i es reivindiquin les dues àrees ara tancades, perquè ofereixen un
servei superior i més útil als veïns en general, a persones grans i a criatures. Sap que
l’Ajuntament pot fer-ho de manera immediata, perquè ella mateixa sap que hi ha una empresa
especialitzada a retirar aquestes substàncies tòxiques.
Volia saber qui és el regidor responsable d’aquestes decisions que els afecten negativament, i
ara ja ho sap. Diu que té la sensació que es manipula la voluntat de la majoria dels veïns de
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Sant Martí per un grup minoritari de ciutadans desaprensius i poc cívics, que no saben amb
certesa si viuen aquí.
Adjunta fotografies actuals del parc de Sant Martí de Provençals.
Vol saber, finalment, quin va ser el pressupost inicial de l’àrea d’esbarjo per a gossos que ha
esmentat i quin cost ha tingut l’obra fins al dia d’avui, perquè hauria d’haver-se acabat a
l’agost i el que ha passat al febrer del 2020 és que han esborrat la data de finalització.
Reivindica també més vigilància policial al barri per part de la Guàrdia Urbana.
La senyora Antonia Moliner Gil, en nom propi, exposa que a la plaça d’Eduardo Torroja hi ha
unes taules de ping-pong que no es poden fer servir per falta de manteniment del terra,
perquè hi ha uns sots enormes i quan es reguen els jardins o quan plou tota l’aigua va a parar a
aquests sots. Diu que hi ha moltes criatures al barri i no hi poden jugar, les taules només
serveixen per asseure-s’hi al damunt.
La senyora Mercedes Rus Villena, en nom del moviment Per un Barri Digne, de l’Associació de
Veïns del Maresme i dels Afectats per Aluminosi, cedeix el seu torn a la senyora Teresa Pardo,
que ja ha parlat abans, perquè aclareixi si hi ha hagut o no experts que han mirat els edificis
afectats.
La senyora Teresa Pardo Bello s’exclama que abans el regidor els ha contestat demanant que
no creessin alarmisme i diu que això els ha semblat ofensiu. Respon que tenen inspeccions i
informes tècnics i que no és a elles a qui se’ls ha acudit tot d’un plegat que els pisos queien.
Han fet un recorregut per tots els pisos afectats amb un arquitecte i el regidor té el seu telèfon
des del novembre. Assegura que companys seus d’altres partits han anat a visitar-los i que el
regidor no hi ha anat.
Es lamenta que no ha respost a cap pregunta de les seves companyes. I li recorda que la
senyora Ana Gómez Gómez li ha demanat si pot garantir que no hi haurà morts i que no
hauran d’abandonar l’edifici tot d’una, perquè pensa que qui gosa afirmar el contrari i dir que
els veïns estan nerviosos, sense haver visitat els edificis, és un atrevit. Li recorda que li han
preguntat pels balcons, i fa avinent que hi ha hagut un cicló al barri i que caldria ser molt
valent per passejar pel barri, tal com estan. També recorda que la senyora Asunción García
Muñoz li ha comentat que el programa electoral del PSC a les últimes eleccions hi apareix la
qüestió de les ITE gratuïtes per als veïns.
Insisteix que hi ha al barri una zona d’urgència i que els veïns sempre han tingut la mà estesa,
com l’han tinguda amb membres d’altres partits que han anat allà, i li consta que algunes
veïnes han facilitat aquesta informació a membres del seu partit. Conclou dient que esperen
una resposta.
El senyor José Manuel Sánchez Bernal, en nom de l’Associació Zona Fòrum, diu que s’adona
que en aquestes audiències públiques es fa palès que hi ha barris rics i barris pobres, barris
dignes i barris que lluiten per ser-ho. Reconeix que hi ha prioritats, com ho és la seguretat dels
habitatges, però diu que la dignificació d’un barri també requereix que es generi activitat
econòmica que reverteixi en els habitants d’aquell barri.
Llegeix un comunicat que té el suport de les associacions de veïns del Besòs, de Diagonal Mar i
del Front Marítim, de la plataforma del Besòs Per un Barri Digne i del Moviment Diagonal Mar.
El comunicat recorda que es va projectar un edifici emblemàtic a la Zona Fòrum, que havia de
ser per a la UPC i s’havia de dir Torre Espiral, i fins i tot se n’hi va posar la primera pedra en un
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acte presidit pel president Montilla i l’alcalde Hereu. Rememora que aquell projecte es va
haver d’abandonar per diverses circumstàncies.
Ara, continua el comunicat, s’ha parlat del Museu Hermitage, que s’havia d’ubicar a la
Barceloneta, però ja que diversos experts han descartat el lloc previst per motius tècnics,
llancen la proposta a tots els grups municipals que no oblidin que es podria ubicar a la Zona
Fòrum o a les proximitats, de manera que una instal·lació permanent d’aquesta mena, que pot
generar activitat econòmica, pugui també repercutir en els veïns de la zona.
Pensen que la zona reuneix les qualitats següents, que resolen els problemes tècnics que els
experts esmentaven per a l’altre lloc: hi ha espai suficient, que podria complementar-se amb
una plataforma litoral que el Ministeri de Foment va concedir per al zoo marí; hi ha transport
adequat –tramvies, autobusos, metro, pàrquings municipals infrautilitzats–; complementaria
l’oferta de la Zona Fòrum, nascuda l’any 2004 amb el Fòrum de les Cultures, i juntament amb
el Museu Blau i la universitat podria ser un pol de cultura de la ciutat que equilibraria l’altra
punta de la Diagonal, que consideren la més rica; contribuiria a mantenir una activitat
permanent durant tot l’any, socialment compatible amb els veïns, en contrast amb les
activitats que ara s’hi fan, que són de cap de setmana, festivals, concerts, etc., que provoquen
molèsties i per això les eviten altres llocs de la ciutat.; finalment, permetria descentralitzar
l’oferta cultural de la ciutat, concentrada al nucli antic i els barris de la rodalia.
Demana que el Districte doni suport a la proposta –i fa avinent que els veïns de la zona es
recordaran de qui hi va donar suport i qui no– i després que es defensi la proposta a
l’Ajuntament.
La presidenta informa que han acabat les intervencions i dona la paraula al regidor del Govern,
el qual la cedeix primerament a la consellera.
La consellera Eva Campos Paladio respon a la senyora Etelvina Martín dient-li que quan es va
fer l’àrea de gossos hi va haver abans un acord molt ampli amb els veïns de les dues
associacions de veïns, la de Sant Martí i la de Provençals, amb usuaris del parc i amb entitats
animalistes. Exposa que quan es van fer els sondatges a la zona es va descobrir la contaminació
de la terra i que els arbres l’havien concentrada a les arrels, de manera que es van haver de
retirar, com tota la terra que es va substituir. Afegeix que llavors es van estendre els
sondatges, per veure fins a on arribava la contaminació, i es va veure que arribava al parc
infantil de Ca l’Arnó i als horts urbans. Reconeix que les feines de retirada de residus s’han
endarrerit, perquè els permisos han de venir de la Generalitat. Explica també que amb la
retirada de terres dels horts s’hi han descobert uns esquelets, que ara estudien d’on provenen
i quines actuacions s’hi han de fer. Informa que el pressupost de totes les obres esmentades es
tancarà en uns 700.000 €, perquè la zona dels gossos requereix una base amb canalitzacions
que permeti la neteja i la salut pública.
Recomana que es comparteixin aquestes preocupacions no sols amb els consellers –el del barri
és Francesc Carmona– sinó també amb l’associació de veïns, amb la qual es treballen totes les
coses sempre de manera participada.
El gerent es refereix a la qüestió plantejada pel senyor Francisco Abad Romero, sobre les
rehabilitacions, i vol comunicar que, tant pel que fa a les intervencions del començament com
a la del senyor Abad, el Govern coincideix que cal continuar detectant les necessitats de
rehabilitació però sense perdre de vista que parlem d’Administració pública i de propietats
privades, la qual cosa impedeix que els funcionaris entrin a les cases, de manera que cal posar
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damunt la taula tota la qüestió i examinar com s’ha de fer aquest nou pla amb la Generalitat i
l’Ajuntament.
Adverteix també, respecte a altres intervencions que hi ha hagut, que si hi ha arquitectes que
han fet informes, el que han de fer és elevar aquests informes primer a la comunitat i després
a les administracions, exactament igual que amb qualsevol finca privada, perquè l’Ajuntament
no es pot inventar la llei ni anar en contra de la normativa.
Respon a la senyora Mireia Solé i al senyor José Manuel Franganillo sobre les obres al Port
Olímpic dient-los que la Comissió de Seguiment sobre les actuacions de transformació en
aplicació del Pla director del Port Olímpic tornarà a reunir-se el mes de febrer, màxim març,
amb totes les entitats convocades des de fa tres anys entorn de la transformació de la zona.
Promet que allà els enginyers que porten l’obra exposaran totes les actuacions que es faran i el
perquè es fan d’una manera i no d’una altra. Assegura que la preocupació dels veïns s’ha fet
arribar a on pertoca. Explica que la declaració d’impacte ambiental de l’obra no fa referència a
la fabricació, sinó a l’actuació en el subsol del dic de Recer. Afirma que la fabricació d’aquests
mòduls, pel que els diuen els enginyers, no requereix declaració d’impacte ambiental, perquè
es tracta de la fabricació d’uns motlles com en la construcció de qualsevol edifici.
Respecte al que comentava la senyora María Teresa Pérez, sobre la boca d’accés al túnel de la
Gran Via a l’alçada de la rambla del Poblenou, informa que en aquests moments ja s’estan
iniciant tots els treballs perquè tant l’entrada de cotxes com la sortida impactin el mínim
possible en l’entorn. Explica que hi haurà tot una sèrie d’elements, segurament vegetals,
encara per definir, que faran que tota aquella zona no sigui una entrada i una sortida sense
més, i que ja tindran ocasió d’explicar-ho a bastament.
El regidor pren la paraula per concloure i diu que pren nota del tema de les taules de pingpong, a veure si ho poden fer al més aviat possible.
A la senyora Mireia Soler li diu que ha estat molt insistent demanant a tothom per aquesta
qüestió, perquè ja n’havien parlat a l’audiència anterior i altres vegades. Assegura que tothom
li ha dit que és l’única manera de poder-ho fer en el menor temps possible, al mínim cost i que
l’afectació sigui menor. Reconeix que a l’estiu serà complicat fer ús d’aquell espai i intentaran
que l’afectació sigui mínima, perquè es pugui accedir a la platja. Promet que, com a
contrapartida, quan s’acabi tots els veïns del Districte tindran allà un espai fantàstic.
A la senyora Teresa Pardo li diu que està molt bé que tothom ho vagi a veure perquè del que
es tracta és de sumar suports. Assegura que fa molts anys que hi ha anat i sap el que hi passa, i
podria explicar en quines cases va estar fa vuit i nou anys. Recorda el que deia Sartre, que «el
compromís és un acte, no una paraula», i rebla que el seu compromís és el que era. El
reafirma, dient que el complirà no amb paraules sinó amb actes, i que els veïns acabaran
avaluant-lo, com en les democràcies, en funció no de les paraules, que se les emporta el vent,
sinó dels actes.
Al senyor Sánchez Bernal li diu que no li agrada corregir, però ho ha de fer, perquè no és a
Ciutat Vella on es concentren els museus, sinó a Montjuïc, on hi ha el MNAC, el Miró, l’Olímpic
i l’Etnològic, i si s’ha de comptar per metres quadrats, al costat de casa seva hi ha el de
Ciències Naturals, com també és molt gran el Museu del Disseny que hi ha a Glòries. Defensa
que part de l’atractiu de la ciutat és que s’intenta que no hi hagi només un centre, perquè
l’acabes matant, sinó que sigui policèntrica, i la seva visió és que en tots els barris de la ciutat
hi hagi un espai a visitar pels veïns i per tots els barcelonins. Afirma que li sembla fantàstic que
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vingui al Besòs el Museu de l’Hermitage, però cal tenir en compte que ni és iniciativa pública ni
són diners públics, de manera que serà qui faci l’obra qui ho decideixi. Explica que es va
demanar la Barceloneta i ell creu que no és la millor opció del punt de vista urbanístic, i que
prefereix el Besòs per raons òbvies, però diu que l’última paraula no la tindrà el regidor del
Districte, evidentment, sinó qui ha de fer la inversió, que és privat. Repeteix que l’opció del
Besòs li sembla fantàstica.
A la senyora Ana González li diu que en aquesta qüestió de l’escola hi està treballant el
consorci, i agrairan, si alguna cosa no s’està fent, que ho digui. Objecta que no està d’acord
amb ella sobre l’espai que hi ha al davant, el de la Palmera, perquè fa dos anys que s’hi va
intervenir, que ell mateix hi ha estat no fa gaire i que no pot ser que s’hagi degradat tant.
Concedeix que tot és millorable, però no tant. Li dona la raó que hi ha alguns propietaris de
gossos que són incívics –no tots perquè seria molt injust dir-ho–, i aconsella que ho digui si
considera que és massiu, perquè es farà una campanya per aturar-ho.
Afegeix que quan es tracta de temes molt concrets, el que fan és passar-los al departament
corresponent –a Parcs i Jardins o a Platges, per exemple.
Finalment, pel que fa al radar que ha comentat la senyora María Teresa Pérez, assegura que ho
passa a la Guàrdia Urbana, que és qui decideix aquestes qüestions –li dona la raó que no sap
per què en direcció Maresme hi ha radar i venint del Maresme no–, i a més explica que s’ha fet
fa poc una campanya per posar radars a tota la ciutat, per la qual després hi ha crítiques de la
gent que diu que es fan amb afany recaptatori. No està d’acord que a la Gran Via no funcioni el
transport públic, perquè hi ha autobusos i hi ha el Tram.
Respecte al que ha dit la mateixa senyora Pérez sobre els arbres i el manteniment de la Gran
Via, assegura que se’n fan càrrec i que ho passa.
La presidenta informa que tant els membres del Govern com els grups de l’oposició estaran
tot seguit disponibles per parlar amb els veïns.
Dona l’audiència per acabada a les 20.11 h.

