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Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió i cedeix la paraula a la secretària, la senyora Rocío Benito, 
perquè expliqui una qüestió relacionada amb els drets de protecció de dades. 
 
La secretària informa les persones assistents que, d ’acord amb la normativa de 
protecció de dades, les seves dades seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona 
amb la finalitat d’aixecar l’acta de la sessió i fer-ne difusió basant-se en el 
consentiment de l’interessat, i l’acte serà difós via streaming mitjançant el corresponent 
canal de l’Ajuntament de Barcelona, pel qual es tractarà la veu de les persones que 
intervinguin. D’altra banda, comenta que avui no s’ha habilitat la zona de gravació per 
al públic, que avui està totalment coberta amb pancartes de les persones assistents, 
de manera que es gravarà a tothom. Demana que, si hi ha algú que no vulgui 
aparèixer a la gravació, ho manifesti en aquest moment. 
 
Afegeix que les dades personals no seran cedides a tercers tret d’obligació legal, es 
conservaran fins que s’hagin exhaurit els terminis legals corresponents i els titulars 
tenen, entre altres drets respecte de les seves dades, el d ’accés, rectificació i 
supressió. 
 
Per acabar, assenyala que al web de l’Ajuntament de Barcelona se’n pot trobar 
informació addicional, i indica que, a les persones que intervindran avui perquè ho han 
sol·licitat mitjançant instància, tot seguit se’ls lliurarà un document amb què, en 
compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació, en omplir el camp de 
correu electrònic o telèfon mòbil autoritzen a emprar aquests mitjans per a 
comunicacions directament relacionades amb el Consell de Districte.  
 

 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 
Actes de les sessions celebrades el dia 27 de novembre de 2018, ordinària, i 
9 de gener de 2019, extraordinària 
 

El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, demana que, si és possible, es revisi 
el que es va dir en el tractament del prec del seu grup de la sessió del novembre referit 
als parcs infantils, ja que recorda que el seu grup va demanar que en el compliment 
del prec es tinguessin en compte tant els parcs infantils com els juvenils i el Govern hi 
va respondre afirmativament, però a l’acta aquest punt no queda prou clar. 
 
El president respon que Secretaria ho revisarà i, si escau, es modificarà l’acta. 
 
S’aproven. 
 
 
El president comunica, després de constatar que ningú no hi té cap inconvenient, que 
tot seguit, abans d’entrar en la part informativa, es tractarà el punt 12 de la part 
decisòria/executiva. 
 
 
12. INFORMAR la proposta a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció, dels candidats del Districte de Sant Martí per a la 
concessió de la Medalla d’Honor de Barcelona per a l’edició 2019. 
 



 

 

El president posa de manifest que pels volts de Sant Andreu, patró dels consellers i les 
conselleres de Barcelona, s’atorguen les medalles d’honor de la ciutat. Enguany, a 
proposta del Districte de Sant Martí en corresponen dues i per l’acord majoritari de la 
Junta de Portaveus s’han proposat la senyora Montse Milà i Estrada i la senyora 
Leonor Valero i Alcantud. Recorda que el Grup de la CUP s’absté de participar 
d’aquestes deliberacions i d’aquestes votacions, també a Casa Gran. 
 
A continuació, fa un resum dels currículums de les dues dones proposades:  
 
Montse Milà i Estrada és una dona lluitadora, obrera i dels barris. Va néixer al barri de 
Sant Andreu i va començar a treballar a la Maquinista Terrestre i Marítima el maig del 
1965 en el que van ser els inicis de Comissions Obreres a la ciutat. Molt aviat es va 
integrar a les Comissions Obreres de l’empresa. Allà va conèixer el seu company, 
Lluís Díaz Pérez, lluitador com ella i que també va ser acomiadat, detingut i 
empresonat. També s’afilià al Front Obrer de Catalunya (FOC, FELIPE arreu 
d’Espanya). La presència de les dones en el ram del metall era minoritària. A la 
Maquinista era l’única que formava part del comitè d’empresa per Comissions Obreres. 
L’any 1970 hi va haver una vaga de llarga durada en contra de la implantació d’un nou 
sistema de primes i, juntament amb altres treballadors significatius, va ser 
acomiadada. Aproximadament nou mesos després, va entrar a treballar en una altra 
empresa del sector del metall a la qual va aportar la seva experiència reivindicativa al 
personal del taller. 
 
A partir d’aquí i amb una dilatada trajectòria en el món del sector del metall i després 
d’una sèrie de vagues i acomiadaments, va deixar els treballs administratius, va 
reciclar els seus estudis de treballadora social i va començar a treballar en una 
associació de pares en l’àmbit de l’educació especial, sector amb el qual ha mantingut 
el contacte. També va participar a Roquetes en les lluites veïnals en defensa de 
l’escola pública de qualitat i la lluita per diferents temes del districte, com ara els 
semàfors o el cobriment de la ronda de Dalt. 
 
Fa dinou anys es va traslladar al barri del Poblenou i de seguida es va integrar a la 
vida associativa i va connectar amb gran compromís amb l’Associació de Veïns i 
Veïnes del Poblenou. El 2001, durant la tancada d’immigrants a Barcelona, va formar 
part de la primera xarxa veïnal de suport, en aquest cas, als paquistanesos. Quan el 
2011 hi va haver els desallotjaments de les naus ocupades, majoritàriament per 
subsaharians, va participar també en la creació de l’Assemblea Solidària Contra els 
Desallotjaments. Actualment, participa en la Xarxa de Suport als Assentaments, de la 
qual formen part un conjunt de veïns i veïnes amb la complicitat d’algunes entitats per 
donar cobertura o complement a les ajudes que els Serveis Socials no poden cobrir. 
Tornant als seus principis, a la Maquinista, tan bon punt es va constituir la Fundació 
Museu Històric de la Maquinista i la Macosa s’hi va integrar sent l’única dona de 
l’entitat, de la qual actualment exerceix la presidència.  
 
Leonor Valero Alcantud, veïna, treballadora de Sant Martí i per Sant Martí, va néixer a 
Albacete i als quatre anys va emigrar a Barcelona amb els seus pares i la seva 
germana. Va viure al carrer Sant Joan de Malta. Va interrompre els seus estudis i es 
va incorporar de ben jove, als catorze anys, al món laboral, al forn Agustí, al mateix 
carrer on vivia. A les nits ho compaginava amb els estudis d’anglès, francès i 
comptabilitat. Va passar per diverses empreses i es va traslladar a viure al barri del 
Poblenou. Als vint-i-dos anys es va casar, va adquirir un pis i es va traslladar a viure 
on continua vivint actualment, a la rambla Guipúscoa. 
 
Amb trenta-dos anys va entrar a treballar a l’Ajuntament de Barcelona, on més 
endavant va guanyar la plaça de funcionària i va exercir diverses responsabilitats. En 



 

 

un moment determinat de la seva vida, va demanar el trasllat al Districte de Sant Martí 
on, una vegada més, va aportar les seves capacitats i aptituds desenvolupant diverses 
responsabilitats. Per la seva experiència en regidoria i per la seva relació amb entitats i 
associacions del districte, va tornar a realitzar tasques de secretaria, de regidoria i de 
gerència, treballant durant diverses legislatures amb regidors i regidores de diferents 
colors polítics. Destaquen la seva professionalitat, la connexió i bona relació amb les 
entitats, associacions veïnals i el compromís com a ciutadana: la seva prioritat ha estat 
sempre afavorir els més dèbils i, en moltes ocasions, fins i tot ha defensat els seus 
drets davant l’Administració. 
 
Fa un temps la Leo, com la coneixen a la casa i com la coneixen els veïns i les veïnes, 
va deixar l’Ajuntament i actualment està jubilada. 
 
Felicita totes dues i els cedeix la paraula per si volen intervenir.  
 
La senyora Leonor Valero es mostra molt emocionada, nerviosa i sorpresa davant 
d’aquest reconeixement, així com molt agraïda. 
 
Comenta que li costa no plorar quan visita l’Ajuntament perquè hi ha estat molts anys, 
s’hi ha dedicat molt i ho considera casa seva. 
 
D’altra banda, diu que li hauria agradat haver-se pogut acomiadar de tothom en altres 
circumstàncies, però se sent molt orgullosa pel reconeixement de la seva feina i per a 
ella ha estat un plaer molt gran haver treballat amb tothom i per a tothom.  
 
La senyora Montse Milà dona les gràcies per aquesta nominació i comenta que quan 
la hi van comunicar, automàticament va pensar en un gran nombre d’activistes, veïns i 
veïnes del barri i del districte que s’ho mereixen molt i va pensar «per què jo?».  
 
Dit això, subratlla que estima profundament Barcelona i ho fa des dels barris, i 
assenyala que passar per la Maquinista ha marcat la ideologia que continua sent la 
seva. 
 
Posa en relleu la feina que es va fer a Nou Barris en l’àmbit veïnal per l’educació quan 
no hi havia una xarxa d’educació pública suficient: aquesta era escassa i de mala 
qualitat, i els pares i les mares joves en aquella època van començar a lluitar primer 
per les escoles bressol (aleshores llars d’infants), van muntar les escoles del CEPEPC 
per intentar passar valors a l’educació i van lluitar per la xarxa pública d’educació. 
 
Explica que quan, ja de gran, va arribar al Poblenou, que la va acollir tan bé que ja és 
el seu barri de tota la vida, tenia clar que no volia que fos un barri dormitori, per això va 
contactar amb l’Associació de Veïns del Poblenou, que li va agradar per la seva 
mirada del barri com un tot i pel treball en xarxa que feia. A partir d’aquí, va conèixer 
tot el moviment associatiu del barri, molt ric i plural, i li va ser molt fàcil connectar amb 
activistes i entitats amb les quals va treballar en projectes comuns i van aconseguir 
treballar per un barri millor. 
 
Comenta que dedica la Medalla a en Manel Andreu. 
 
Observa que en Manel, company i amic amb qui va treballar colze a colze i amb qui 
tant va aprendre, ha marxat tan aviat que la ciutat no ha arribat a temps d’agrair-li tot el 
que va fer per ella. 
 



 

 

A continuació, indica que comparteix la Medalla amb l’Associació de Veïns i amb 
tots/totes els/les activistes del barri i del districte, i subratlla que si no és amb treball 
conjunt no es poden aconseguir uns barris i una ciutat millors. 
 
Per acabar, afirma que les activistes sempre reben més del que donen i diu que 
intentarà estar a l’altura. 
 
El president agraeix les intervencions de totes dues i torna a felicitar -les. 
 
 
B) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici:  
 
Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i 
abreujat) i contractes menors, des del mes de desembre de 2018 fins al mes 
de febrer de 2019. 

 
El Consell se n’assabenta. 

 
 
Informe Regidor 
 

El regidor del Districte comença la intervenció felicitant, amb molta emoció, la 
senyora Montse Milà i la senyora Leonor Valero —les coneix personalment i hi ha 
treballat— per unes medalles d’honor molt merescudes. 
 
Dit això, explicita que el que exposarà a continuació és un resum de l’informe, molt 
detallat, que es pot trobar al web del Districte, que ret comptes sobre la feina feta al 
llarg dels darrers quatre anys, una feina summament col·lectiva per fer la ciutat seguint 
el Pla d’actuació del districte, del qual s’ha complert un 90%, amb les dificultats que 
implica governar en minoria excepte durant l’any en què es va governar en coalició, 
període que es valora positivament, però que es va trencar per la tensió provocada per 
la injusta aplicació de l’article 155, que va retallar llibertats. 
 
Assenyala que el model de ciutat actual es basa en la redistribució de la qualitat de 
vida i dels valors urbans, així com en la igualtat, els drets i la voluntat d’aconseguir una 
ciutat tan sostenible com sigui possible, i exposa que al llarg del mandat l’Ajuntament 
de Barcelona ha invertit uns 225 milions d’euros en el districte (gairebé 1.000 euros 
per habitant), el segon amb més inversió (fins i tot s’hi invertit més per habitant que a 
Ciutat Vella, el districte on hi ha més desgast i més inversió). D’altra banda, indica que 
ha augmentat el suport directe a entitats i activitats culturals i associatives de 
participació ciutadana, de cohesió social dels barris, per exemple a través de 
subvencions, fins arribar a una xifra total de mandat d ’aproximadament 4 milions 
d’euros. 
 
Tot seguit, destaca alguns dels molts projectes que s ’han dut a terme: 
 
- Es va aconseguir reconduir una obra ja amb llicència municipal a l’església Sant 
Bernat Calbó quan estava a punt d’enderrocar-se per fer-hi un convent totalment 
retrògrad i inadequat per al barri del Poblenou i per a la ciutat de Barcelona, i es va 
reconvertir en un equipament, una ampliació de l’escola Mar Bella que està en 
construcció i que és un magnífic edifici educatiu amb un valor enorme tant per a 
l’escola com per al barri del Poblenou. A més, quan acabin les obres es remodelarà la 
plaça Sant Bernat Calbó seguint el procés participatiu que ja s’ha fet. 



 

 

 
- S’han fet intervencions emblemàtiques als barris de Sant Martí i la Verneda i la Pau, 
com ara la compra, amb molt bones condicions econòmiques, de l’escola privada Pere 
Calafell per convertir-la en una escola de música i una llar d ’infants, o la Biblioteca 
Gabriel García Márquez (el concurs es va fer a finals del mandat anterior i durant 
aquest mandat s’ha fet el projecte executiu, s’ha licitat i ara ja s’estan fent les obres). 
Observa que totes aquestes actuacions, sumades a l’Auditori de Sant Martí, el centre 
cívic i la resta d’equipaments fan que aquest nucli de Sant Martí, la Verneda i la Pau 
estigui esdevenint un lloc d’una enorme potència urbana, social i cultural. 
 
- Al Clot s’han fet moltes intervencions, especialment de microurbanisme i als carrers, i 
al març acabarà una intervenció molt important pendent des de fa més d’un segle a la 
ciutat: la plaça de les Glòries i la Canòpia. A més, s’amplia amb el tram de la 
Meridiana, un altre projecte d’aquest mandat que finalitzarà a l’abril i que farà que la 
Meridiana esdevingui un eix verd. D’altra banda, els veïns i les veïnes podran anar del 
Mercat del Clot al carrer Rogent sense haver d’estar entre la multitud de cotxes del 
carrer Aragó i la Meridiana, i guanyarà protagonisme el vianant, un dels desitjos més 
importants de la gent del Clot, a parer seu. 
 
- S’han fet intervencions a la Vila Olímpica, a l’avinguda Icària, que s’ha fet de nou, o 
replantejant el Port Olímpic, i, sobretot, hi ha hagut una mirada cap al Besòs, cap a 
l’est, cap als barris més populars (el Besòs-Maresme i Verneda i la Pau), amb el Pla 
de barris, que s’ha dut a terme en gran mesura. Entre altres coses, s’ha remodelat el 
pati i la sala d’actes de l’escola La Pau; TMB va refer totalment l’estació Besòs Mar, 
que estava reconeguda com l’estació més degradada de Barcelona i ara és una 
estació digna; s’ha reformat i ampliat el Casal de Gent Gran de la Verneda (ara es farà 
també amb el casal de barri, i hi ha prevista la remodelació de la via Trajana, 
associada al projecte del pont del carrer Santander, una sèrie de canvis a l’àrea del 
Besòs que tenen a veure amb l’urbanisme de redistribuir la ciutat i intervenir als barris 
que havien estat molt oblidats, especialment en mandats anteriors. Esmenta també 
una peça essencial que avui es presenta al PMU per poder fer l’expropiació del que 
serà la nova seu del Districte i, alhora, equipament cívic i cultural del Besòs, i que serà 
l’emblema d’aquesta transformació urbana. 
 
- Pel que fa a habitatge, un dels reptes més importants de la ciutat, s’ha fet tot el 
possible per iniciar nous projectes (al dossier hi ha tots els projectes acabats, a punt 
d’acabar, en obres i en projecte) i s’han comprat habitatges. Indica que al districte de 
Sant Martí hi ha 2.200 habitatges de lloguer per sota de preu de mercat, dels quals 
600 són de lloguer social, i subratlla que s’ha intentat fer front als problemes més 
greus que té la ciutat (gentrificació, desnonaments, augment dels preus del lloguer, 
etc.), que pateixen persones com la Naima i la seva família (presents a la sala), molt 
arrelades al Poblenou. Concreta que el SIPHO, l’UCER, l’Oficina d’Habitatge de Sant 
Martí i la regidoria, entre d’altres, han treballat al districte per aturar 400 expedients de 
desnonament, intervenint i intentant trobar solucions provisionals o definitives, com 
s’està fent en el cas de la família de la Naima. 
 
- S’han retirat cotxes del front marítim i el barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 
disposa d’un nou casal de barri, al carrer Bolívia. 
 
- S’ha implantat la xarxa ortogonal, tot i que amb polèmica; s’han aconseguit mantenir 
els autobusos tradicionals del barri, com el 192 i el 136, amb una lluita veïnal molt 
important, si bé la freqüència encara és insuficient, i s’han ampliat els carrils bici. 
 
- Pel que fa a salut, s’ha ampliat l’Hospital del Mar; s’ha posat en funcionament el 
centre associat del Fòrum, i es construirà l’Hospital Evangèlic a la superilla. 



 

 

 
- S’ha aprovat la nova ordenació singular de la rambla del Poblenou (a l’estiu ja es va 
notar que funciona) i, gràcies al Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics, si bé no 
s’han pogut aturar tots els projectes d ’hotels, ja que alguns ja tenien la llicència o ja 
havien demanat la qualificació urbanística prèviament, sí que s’ha aturat la inversió per 
fer nous hotels a la ciutat. 
 
- S’han fet intervencions molt importants a Pere IV; s’està acabant el nou tram entre 
Selva de Mar i rambla Prim, i s’han remodelat els passatges Foret, d’Auger i Jubany. 
 
- S’ha fet una gran inversió en patrimoni industrial, uns 30 milions si es tenen en 
compte tant els aproximadament 11 milions que hi ha invertit directament el Districte 
en el seu pressupost com la compra de L’Escocesa (10 milions) i la inversió de 
l’Ajuntament a Ca l’Alier (7,5 milions). Esmenta intervencions com la de Sala Beckett, 
Ca l’Alier, la seu del MUHBA (s’està ampliant), el casal de joves i Hangar a Can Ricart 
i La Flor de Maig (s’ha rehabilitat), i remarca que les qüestions de patrimoni i de 
memòria són essencials per a la identitat i el futur de la ciutat. D’altra banda, assenyala 
que s’ha fet el pacte «Cap a un 22@ més inclusiu i sostenible», que replanteja i 
repensa el 22@ d’acord amb les condicions actuals, per exemple, pensant en més 
habitatge. 
 
- L’Ajuntament en general i el Districte en particular han fet una feina rellevant pel que 
fa a memòria històrica. En posa com a exemples l’espigó dedicat a Guti (Antoni 
Gutiérrez Díaz), la plaça al Besòs dedicada a la pedagoga republicana Dolors Canals, 
o el recentment inaugurat memorial dedicat a les persones afusellades al Camp de la 
Bota. 
 
Un cop exposat això, posa de manifest que l’equip de govern se sent orgullós de la 
feina feta, si bé és humil i sap que gestionar la ciutat és molt difícil, que no tot ho ha fet 
bé i que queden moltes coses per fer i per consolidar. Entén, però, que l ’informe 
permet veure com s’ha gestionat el districte i que s’està aconseguint una ciutat més 
democràtica, més sostenible, més habitable, més justa, més feminista i més feliç. En 
aquest sentit, agraeix la col·laboració de tothom que hi ha treballat (consellers, 
gerents, etc.), agraïments que ampliarà en el moment del comiat definitiu. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, dona la benvinguda a les 
veïnes organitzades presents a la sala i felicita les dues dones que rebran la Medalla 
d’Honor, encara que el seu grup entén que el reconeixement de la seva feina no es fa 
a través de medalles sinó a través de moltes veïnes que els l’agraeixen. 
 
Tot seguit, condemna profundament la situació que estan vivint les preses polítiques a 
Madrid i totes les persones que durant els dies d’octubre van participar en 
mobilitzacions i votacions, i subratlla que a l’Estat espanyol li hauria de caure la cara 
de vergonya per permetre una farsa de judici en què, fins i tot, un partit d’extrema dreta 
exerceix d’acusació popular. No entén que això es consideri llibertat d’expressió i 
democràcia. 
 
D’altra banda, lamenta que, tot i tenir un ajuntament d’esquerres ple d’activistes, 
l’entrada de BC al govern de l’Ajuntament hagi desmobilitzat tots els moviments 
populars i les seves reivindicacions. En aquest sentit, critica que no s’hagi donat veu 
als moviments socials i ciutadans —qualifica de «política de fireta» molta de la política 
que s’ha dut a terme— i que, per exemple, es tregui el bust del rei de l’Ajuntament, 
però, en canvi, es vagi a rebre’l i se l’acompanyi quan visita la ciutat —el tema de la 
monarquia hauria de fer reflexionar a totes les forces polítiques que es considerin 
demòcrates—; es digui que s’està en contra de la repressió de les preses polítiques 



 

 

però no es deixin deu taules per a un dinar popular per lluitar contra aquesta repressió; 
es digui que es volen construir pisos de lloguer 100% públics però al final el 
percentatge es redueixi al 45%, o s’estigui en contra dels desnonaments però s’hagi 
deixat, excepte en alguns casos, d’assistir per aturar-los amb el propi cos, i fins i tot 
s’ha arribat a desmobilitzar la ciutadania per les xarxes tot dient que l’Ajuntament ja ho 
tenia solucionat quan en realitat és la mobilització ciutadana qui els va aturar i qui els 
continua aturant. 
 
Diu a qui creu que serà la institució qui canviï totes les polítiques nefastes que 
ajuntaments, generalitats, congressos i unions europees estan fent contra les classes 
populars i treballadores que la institució pot ser un mitjà més per enfortir la cohesió 
entre les persones treballadores i les veïnes dels barris, però mai una finalitat en si 
mateixa, cosa que sembla que el Grup de BC hagi oblidat. 
 
Lamenta també la gairebé inexistent municipalització de serveis públics de 
l’Ajuntament que s’ha fet durant el mandat (ni treballadores socials, ni serveis per a les 
persones, ni Bicing) i manifesta estupefacció davant el fet que s’hagi deixat un solar 
públic per a una empresa religiosa que crearà un hospital concertat. Malgrat tot, 
agraeix que el Govern de la ciutat es digui un govern d ’esquerres i antifeixista. 
 
Aprofita aquesta intervenció per acomiadar les persones que ja no repetiran 
volgudament la següent legislatura i les que no volgudament puguin o no sortir 
escollides al maig, i envia una abraçada forta i fraternal a totes les que lluiten per  
enfortir l’assemblearisme i les decisions col·lectives a les organitzacions, així com les 
que treballen per la regeneració, l’aixecament de catifes i la nova política. 
 
A continuació, planteja què es fa amb els milers de persones que no podran votar, que 
no tenen el dret a escollir les seves representants, i comenta que fa uns mesos que 
diversos mandataris de la ciutat i de la Generalitat es van reunir amb les companyes 
de la tancada migrant i no s’ha fet gairebé res del que s’havia promès. Critica que se’ls 
exigeixi «de tot i a vegades més» però no se’ls permeti participar, cosa que diu molt 
poc de les democràcies actuals, i aprofita per saludar les companyes que sobreviuen 
venent coses al carrer i que no afecten cap associació de botiguers, segons ha sortit 
en una declaració judicial, i que ara estan sent assetjades per policies de diverses 
administracions. Envia també un record al venedor d’encenedors de l’estació del Clot. 
 
En darrer lloc, encoratja tothom a secundar la vaga feminista del dia 8, a ser motor de 
canvi per a la societat i a posar fi d’una vegada al cisheteropatriarcat. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, aprofita que avui és l’última sessió 
de la legislatura del Plenari per donar les gràcies tant als veïns com als seus 
companys per la paciència que han tingut amb ell, i felicita la Sra.  Montse Milà i la 
Sra. Leo Valero, amb la qual han treballat molts anys al llarg dels quals han comprovat 
el seu grau d’entrega i de servei. 
 
Dit això, i entrant ja a l’informe del regidor, manifesta la seva opinió que seran els 
veïns i les entitats qui valoraran les dades i, en aquest cas, els incompliments, 
especialment en matèria d’habitatge (el regidor i la Sra. Colau parlaven a l’inici de la 
legislatura de 8.000 habitatges i creu que no se n’arribarà ni al 10%) i de seguretat, 
així com la manca de neteja i de manteniment i la convivència. 
 
Manifesta sorpresa davant l’afirmació que s’han retirat tots els cotxes del passeig 
marítim i critica que en publicitat i comunicació s’hagin gastat 23,3 milions d’euros 
anuals (prop de 64.000 euros diaris), 30 vegades més que en prevenció de la 
delinqüència, 14 vegades més que en promoció de la dona i suport a les famílies, 



 

 

7 vegades més que en educació mediambiental, 4 vegades més que en comerç i 
3 vegades més que en atenció a la infància i l’adolescència. La conclusió del seu grup 
és que la legislatura ha estat pobra i s’ha retrocedit en àrees tan importants com 
l’habitatge, la seguretat, el manteniment o la neteja. 
 
D’altra banda, comenta que, a parer seu, la dada sobre els 1.000 euros que es 
destinen anualment a cada ciutadà de Sant Martí no és acurada, ja que les inversions 
de ciutat no es poden comptar com a despesa de districte. En aquest sentit, observa 
que les obres de Glòries s’han inclòs dins del pressupost de Sant Martí. 
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, dona les gràcies als veïns i les 
veïnes que han decidit assistir al darrer Plenari del Districte de la legislatura i felicita la 
senyora Montse Milà i la senyora Leo Valero, a les quals dona les gràcies per la seva 
tasca, i celebra la seva felicitat. 
 
A continuació, subratlla que la legislatura acaba amb un govern incompetent, populista 
i de postureig, i amb una ciutat i un districte que no estan millor que fa un any: el 
baròmetre municipal indica que el 60% dels barcelonins creu que està pitjor ; Barcelona 
s’ha deteriorat —així ho manifesten veïns i veïnes del districte— per exemple pel que 
fa a seguretat (els delictes han augmentat i continuen augmentant d ’un 18% a un 
20%), responsabilitat municipal encara que el Grup de BC sempre culpi els altres 
perquè és incapaç de fer autocrítica. Afegeix que si la seguretat és el principal 
problema de la ciutat és per culpa de la inacció del Govern municipal, així com de la 
seva manca d’autoritat i el seu constant atac a la Guàrdia Urbana, i, pel que fa a la 
gestió econòmica, subratlla que una cosa és ser activista amb una pancarta i una altra 
ser el responsable de gestionar el pressupost públic d’una ciutat i d’un districte, un 
pressupost que afecta directament el Pla de barris i pel qual Sant Martí també s’ha vist 
afectat. D’altra banda, remarca que no s’ha aconseguit consensuar els comptes amb 
l’oposició i, a més, s’han desquadrat. 
 
Pregunta on són tots els habitatges que es van prometre (només se n ’han fet 800 de 
4.000), així com quan es preveu entregar els pisos a les 462 famílies que fa un any 
que esperen i quantes d’aquestes famílies són del districte, i subratlla que fer un 
balanç consisteix a dir el que s’ha fet i el que queda pendent. D’altra banda, critica que 
es consideri un èxit la mesura de la reserva del 30% de les noves promocions 
d’habitatge per a habitatge assequible quan, ara per ara, només està en un paper. 
 
Tot seguit, posa de manifest que la tarifació de les escoles bressol ha perjudicat les 
famílies de classe mitjana, que abans no pagaven i ara sí, i que de les 30 escoles 
bressol que es van prometre inicialment que es construirien, xifra que en una mesura 
de govern es va reduir a 11, només se n ’han construït 4. 
 
Remarca que l’únic que ha ofert el Govern municipal als refugiats és viure en 
assentaments irregulars (Sant Martí ocupa el primer lloc pel que fa a assentaments 
irregulars), dormir en una comissaria dels Mossos o donar una plaça als menors no 
acompanyats, i quan els Serveis Socials denuncien que no tenen mitjans per reallotjar 
les persones, el Govern, que no té capacitat de gestió i, molt menys, d’autocrítica, 
retalla en Serveis Socials. Afegeix que la nefasta gestió de Barcelona deixa una xifra 
inacceptable (la pobresa i l’exclusió social, que el 2014 era del 14%, ha augmentat un 
22%) i pregunta als membres del Govern per què no s’han preocupat de les més de 
100 famílies que viuen al carrer i de les que viuen en assentaments irregulars, què han 
fet amb les ocupacions irregulars que posen en risc la seguretat de la ciutadania (al 
districte els últims mesos hi ha hagut tres incendis amb poc temps de diferència) i qui 
té la culpa de la situació actual. 
 



 

 

Pel que fa a la mobilitat, acusa el Govern d’haver planificat i implementat els carrils bici 
sense una bona estratègia, cosa que perjudica la ciutadania, i assegura que no és cert 
que s’estiguin solucionant els problemes de les línies d ’autobús, ja que els veïns i les 
veïnes continuen reivindicant el que han demanat des del primer dia respecte de la 
implantació de la xarxa ortogonal. Insisteix que el Govern sempre culpa els altres de 
tot el que no s’ha fet o s’ha fet malament, i afegeix que la seva demagògia a vegades 
no té límits. 
 
Sobre el mercat de la misèria, subratlla que no només no s’hi ha donat cap solució 
sinó que, a més, cada dia és més gran (les persones que hi participen estan a carrers i 
places on abans no hi eren). 
 
Conclou que el full de serveis del Govern té massa esborranys i massa errors i que el 
Govern i Sant Martí són obres inconcluses, però manifesta la convicció que Barcelona 
ressorgirà, no gràcies a BC, sinó a pesar de BC. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, felicita les premiades 
de la Medalla d’Honor, i expressa un record per Joaquim de Nadal i Caparà, militant 
del PSC, regidor de Sant Martí del 1987 al 1995 i president del Consell de Dist ricte del 
1995 al 1999, així com un home bo i un exemple del que ha de ser un regidor de 
territori, que va morir fa uns dies. 
 
Dit això, comenta que les 190 pàgines de l’informe del regidor pràcticament es podrien 
reduir a 10, ja que a la resta el Govern es limita a dir que ha fet moltes coses i molt 
ben fetes, cosa que el seu grup no comparteix en absolut. En aquest sentit, subratlla 
que poc podien imaginar els habitants de Sant Martí que les promeses del Grup de 
BComú de canviar la ciutat, omplir tots els racons del districte de transparència, 
habitatge públic, seguretat, convivència, civisme i un millor espai públic, posar fi a les 
desigualtats i capgirar el que aquest grup anomenava vella política quedarien en 
simples proclames electoralistes. Afegeix que avui la ciutadania veu amb una forta 
decepció i un profund desencís que qui havia de regenerar-ho tot i canviar-ho tot no 
només no ha capgirat res, sinó que, a més, amb ells els barris de Sant Martí han anat 
clarament a pitjor. 
 
Remarca que l’espai públic, el bé més preuat dels ciutadans, ha esdevingut caòtic, la 
sensació d’inseguretat ha augmentat a tots els barris, els fets delictius han augmentat 
com no es recordava des de feia anys i tot plegat, per desgràcia i per deixadesa, torna 
a ser un dels problemes principals entre els ciutadans. Afegeix que la convivència 
empitjora mentre l’incivisme augmenta considerablement, els estàndards de qualitat de 
l’espai públic dels barris de Sant Martí han baixat en picat, i es té la sensació que s’ha 
abandonat el districte a la seva sort sense cap projecte de millora o manteniment, i 
només s’actua a reacció de les demandes però sense cap previsió. 
 
Assegura que els carrers més emblemàtics del districte (Gran Via, rambla Prim, de 
Rogent a la rambla del Poblenou, de la rambla Guipúscoa al front marítim) són un clar 
exemple de com no s’han de fer les coses, com també ho són les obres de Glòries i 
Meridiana, i els veïns veuen amb preocupació la situació lamentable en què es troben i 
l’estat de degradació cada vegada més alarmant, que reflecteix que, en realitat, la 
preocupació del Grup de BC pels barris no existia. 
 
Diu al Sr. Montaner que l’habitatge ha estat el gran fracàs del Govern, que va arribar 
prometent la construcció d’habitatge públic, i subratlla que no només s’ha incomplert 
aquesta promesa sinó que, a més, els preus no paren de pujar, també els de lloguer. 
Afegeix que tampoc no s’han rehabilitat els habitatges afectats per patologies greus 
com l’aluminosi, que continuen igual. 



 

 

 
A continuació, subratlla que BC va prometre que posaria fi a les desigualtats i 
aquestes han augmentat: ha crescut l’escletxa social entre els barris amb la renda 
familiar més alta i els barris amb la renda més baixa, i avui Sant Martí és el districte de 
la ciutat amb més assentaments irregulars, que els darrers anys no han parat 
d’augmentar, igual que el nombre de persones que es veuen abocades a dormir a 
l’espai públic, i el mercat de venda ambulant il·legal de les Glòries, desbocat i 
descontrolat per una pèssima gestió municipal. 
 
D’altra banda, critica que el Govern, que va arribar amb la bandera de la 
transparència, dia rere dia s’ha tornat més opac, és incapaç de consultar (quan ho fa, 
no fa cas dels resultats de les consultes) i ha aconseguit que la paraula gueto torni a 
estar present en el vocabulari dels que veuen com la degradació social i tot allò que 
teòricament formava part del passat torna a colpejar amb força. 
 
Tot seguit, exposa que després de quatre anys, Sant Martí continua sent el districte 
amb més atur i no ha vist que els plans de barri creats per posar fi a les desigualtats 
entre els barris de la ciutat agafessin força després del govern de dretes de CiU i, a 
més, han estat precisament barris com el Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau els 
que més han patit les retallades d’inversions, que el Govern anomena 
«reprogramacions». 
 
Conclou que el Govern, que havia de ser proper al ciutadà, fer polítiques de proximitat 
i erradicar les desigualtats, únicament serà recordat pels despropòsits, la desil·lusió, 
les promeses incomplertes i els gomets. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés, del GMDERC-AM, felicita, per unes medalles 
merescudes, la senyora Montse Milà, amb la qual ha compartit batalles al Poblenou, i 
la senyora Leo Valero, a qui agraeix tot el suport i l’ajut que va prestar al seu grup 
quan va arribar. 
 
A continuació, comenta que el seu grup, en rebre les 190 pàgines de l’informe, va 
pensar que hi trobaria un exercici de sinceritat, però només hi ha trobat algunes 
veritats, mitges veritats, mentides a mitges i mentides, ja que s’hi afirma que s’han fet 
coses que ni tan sols han començat. 
 
Aclareix que ERC no destrossarà l’informe i tampoc no farà una visió apocalíptica del 
districte —com algú ha fet—, perquè se l’estima i creu en la capacitat del seu veïnat i 
del seu teixit, però sí que dirà al Govern el que pensa de la seva manera de governar. 
 
Afirma que BC no s’havia preparat per ser govern sinó oposició i a l’inici del mandat es 
comportava com un partit de l’oposició, la qual cosa va complicar profundament el 
primer any de mandat, i ara presenta un balanç com si fos un exercici de rendició de 
comptes i de transparència —ERC ha demanat en diversos plenaris que s’aprofundís 
en transparència—, quan aquesta no es pot limitar a donar trasllat al Plenari de les 
decisions preses en solitari, sinó que hauria d’haver estat el punt de partida per fer 
possible assolir entre tots i totes els acords que havien de representar millores per al 
districte, per a la ciutadania. Assegura que BC no ha tingut prou confiança, sobretot en 
si mateix, ha preferit la soledat i no ha sabut governar. 
 
Considera preocupant que un partit que constantment ha dit  —tant abans de governar 
com mentre ha governat— que ho canviaria tot comenci l’informe dient que «en quatre 
anys no es fa ni es transforma una ciutat». Subratlla que BC no ha entès que governar 
no consisteix simplement a gestionar, sinó que, a més, s’ha de ser capaç de 
transformar i establir una complicitat amb veïns i veïnes, i que un govern progressista 



 

 

ha de substituir el paternalisme per la responsabilitat i ser capaç de compartir les 
necessitats, tant les pròpies com les de la resta, de manera que la institució s’apropi a 
la ciutadania, cosa que BC no ha fet. 
 
Diu que gràcies a la manera de governar de BC, el Grup d ’ERC s’ha refermat en la 
seva manera d’entendre i de fer la política i ha après que per governar bé cal tenir 
humilitat, conèixer i entendre les necessitats dels barris, de les veïnes i els veïns, 
mitjançant la presència als barris i el diàleg constant amb el veïnat i amb la resta de 
forces polítiques (cultura del pacte que no ha exercit BC). També ha après que 
l’ambigüitat no funciona, que l’equidistància és una mala tàctica i que els titulars, si no 
van acompanyats de fets, són contraproduents per a qui governa.  
 
Posa de manifest que el districte encara té grans reptes urbanístics que no es limiten a 
la plaça de les Glòries (que BC ni va començar ni ha acabat), així com gent que pateix 
(cosa que preocupa molt el seu grup), i cal trobar solucions de manera conjunta per als 
problemes del jovent i la gent gran, per a la manca d’habitatge i d’habitatge públic (el 
gran repte) i per fer que la cultura i l’educació estiguin a l’abast de tothom. Subratlla, 
però, que això no es pot fer enganyant ni dient que sí a una cosa quan no s’està segur 
que es pot fer, i remarca que a BC li ha faltat valentia, ambició i humilitat. 
 
Tot seguit, subratlla que avui els membres d ’ERC poden afirmar, amb valentia, ambició 
i humilitat, que estan preparats i preparades per acceptar el repte d ’oferir al districte i a 
la ciutat la resposta que necessiten, que són alternativa al govern de la ciutat de 
Barcelona. 
 
Per acabar, aprofita la intervenció per exigir la llibertat immediata dels presos i les 
preses que estan sotmesos a una vergonya de judici que no hauria de succeir mai, i 
per reclamar el lliure retorn dels exiliats i les exiliades. 
 
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, felicita la senyora Montse Milà 
i la senyora Leo Valero, amb les quals el seu grup comparteix l’estima pel districte, per 
la gent i per la casa. 
 
Tot seguit, comenta que la gran extensió del document amb l ’informe del regidor —
tradicionalment el regidor acudia als plenaris amb un full amb el qual feia el seu 
informe— es deu a la mala consciència que fa que hagis de justificar la feina que creus 
que has fet durant quatre anys, i que el dossier és tan enganyós que valora totes les 
accions fetes en relació amb el PAD, quan aquest no es va aprovar perquè és una de 
les coses que el Govern no ha estat capaç de consensuar amb la resta de grups 
municipals. Subratlla que l’informe parteix d’una premissa errònia, que consisteix a 
considerar que Sant Martí té un pla d’actuació de districte. 
 
Observa que tots els elements presentats com a obra de govern van començar en el 
mandat anterior i que, si bé BC va guanyar les eleccions parlant bàsicament 
d’habitatge, de desnonaments i d’una batalla entre rics i pobres, la realitat actual del 
districte és que la meitat dels barris (Diagonal Mar, el Clot, Provençals i Sant Martí) 
estan pitjor que el 2015 pel que fa a renda familiar disponible, segons dades de 
l’Ajuntament; el lloguer ha pujat de 734,94 € de mitjana el 2015 a 929,57 el 2018 a 
Barcelona i de 700,56 euros a 884,51 a Sant Martí, i el suposat suport als més 
vulnerables no ha existit, com demostra el fet que hi hagi més assentaments que mai, 
a la zona Diagonal-Marroc hi ha un macroassentament, a les portes del Centre 
d’Emergències Socials del Poblenou habitualment hi ha gent dormint al carrer, i el 
mercat de la misèria, que abans es trobava davant de les Glòries, avui es troba també 
a la benzinera del carrer del Clot i a qualsevol lloc on no hi hagi res edificat. 
 



 

 

Subratlla que, sense necessitat d’entrar en qüestions específiques, sinó senzillament 
analitzant-ne les més significatives, es veu que la situació ha empitjorat respecte al 
2015, tant a Barcelona en general com a Sant Martí en particular, i comenta que, tal 
com apareix a La Vanguardia, la fundació que gestiona Palo Alto veu inviable el 
projecte municipal. Afegeix que, a parer seu, en aquest entorn el Govern ha confós la 
cordialitat amb la necessària entesa amb la resta de grups municipals. 
 
En darrer lloc, observa que el senyor Bañón s’ha mostrat molt enfadat però el Grup del 
PSC va governar durant mig mandat amb BC i que la Sra. Arrando un cop més s’ha 
ofert a BC, i subratlla que avui el Grup Municipal Demòcrata, més que mai, es referma 
com l’alternativa en aquesta ciutat. 
 
El regidor del Districte diu al senyor Celma que discrepa molt del que ha dit sobre la 
desmobilització de moviments populars per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, 
observa que des del primer dia es va cedir un espai de Can Ricart a la Taula Eix 
Pere IV, s’ha refet La Flor de Maig i s’han afavorit les entitats i els moviments, també 
els que són crítics amb BC. D’altra banda, subratlla que aquest grup ha municipalitzat 
tot el que ha pogut —pregunta quin ajuntament ha municipalitzat més que el de BC en 
les últimes dècades— i no ha municipalitzat l’aigua i la funerària perquè no li han 
deixat. 
 
Diu al PP que està demostrat que aquest és el govern que menys ha gastat en 
publicitat, i a Cs, que si vol fer la campanya al voltant de la seguretat, expliqui bé les 
coses. En aquest sentit, assegura que BC no està en contra de la Guàrdia Urbana —
pregunta quan ha parlat ell malament d ’aquest cos— i hi confia, però és conscient que 
no ho pot fer tot i cal tenir en compte quines són les seves competències, quines les 
dels Mossos d’Esquadra, les lleis que hi ha i la complexitat dels problemes de 
seguretat. 
 
Pel que fa a habitatge, explica que es va dir que es farien 4.000 habitatges i se n’estan 
fent 4.500, però el Grup de BC sí que es va equivocar perquè pensava que hi havia 
80.000 o 31.000 habitatges buits i només se n’han aconseguit uns 2.000 perquè no 
n’hi ha tants: en aquest moment no arriben als 10.000 amb el cens d’habitatges buits 
que s’ha fet. 
 
Nega que hi hagi hagut retallades socials (la inversió quadruplica la d’altres municipis) 
i, pel que fa als preus dels lloguers, comenta que el PSOE els podria haver regulat, 
que altres forces polítiques també hi estan en contra i que quan es va aprovar la 
norma del 30%, que encara pràcticament no s ’ha aplicat, immediatament els van 
baixar els algoritmes als inversors i el desig dels inversors internacionals d ’invertir a 
Barcelona ha baixat al lloc 26, cosa que el seu grup celebra —entén que per a d’altres, 
més desenvolupistes, no és una bona notícia. 
 
Diu al Grup del PSC que aprengui més sobre seguretat, que no sempre tregui el tema 
dels delinqüents en els seus arguments i que, si vol acostar-se a Cs, ho faci millor. En 
aquest sentit, subratlla que BC ha millorat l’espai públic, que la plaça de la Infància és 
un projecte d’ara d’aquest grup, que està refent el Parc de Sant Martí, que estava molt 
degradat i contaminat, també és un projecte seu el de fer verda la Meridiana, i les 
desigualtats han disminuït, com es pot comprovar a les enquestes municipals (la 
classe mitjana ha tornat a augmentar una mica i la diferència entre els més rics i els 
més pobres ha disminuït una mica). 
 
A continuació, diu a ERC que hi ha coses que són projectes, però els projectes tenen 
valor, i s’han fet les coses amb participació (en consells de barris, etc.), i subratlla que, 



 

 

encara que el PAD no s’aprovés, el 80% de les propostes que conté eren propostes 
veïnals, i s’ha treballat amb el compromís de donar-hi compliment. 
 
Per acabar, diu a ERC i al PDCat, que s’han presentat com a alternatives, que serà 
difícil implantar la nova política perquè la vella política s’està reproduint, i els pregunta 
quin model es pot esperar d’aquests grups per a Barcelona si es té en compte que la 
Generalitat, governada per ells, no fa pràcticament res. 
 
 
El president obre el segon torn de paraula dels grups municipals. 
 
El senyor Celma diu que la CUP també s’ofereix com a alternativa a la ciutat i que, si 
guanya les eleccions, capgirarà la ciutat de veritat. 
 
 
El senyor Gallardo posa de manifest que l’atur (molt lligat a la pobresa) és de 
70.591 persones a Barcelona i d’11.059 a Sant Martí (en té la xifra més elevada), i 
l’índex de victimització al districte supera la mitjana de la ciutat (25,8 i 
25,6 respectivament), dades que indiquen, igual que moltes altres, que alguna cosa no 
s’està fent bé. 
 
El senyor Bañón demana al senyor Montaner que no continuï dient que la seguretat 
pública no és problema dels governs d ’esquerres, i observa que als barris més humils 
és on més falta fa la seguretat pública, ja que els barris privats es poden permetre el 
luxe de pagar-se seguretat privada. 
 
Pel que fa a l’afirmació que l’espai públic s’està arreglant, subratlla que només cal 
escoltar els veïns a les audiències públiques o caminar una mica pels barris per saber 
que el manteniment dels carrers és deplorable; sobre les desigualtats, remarca que les 
dades sobre renda familiar disponible són les que són i les facilita el mateix 
Ajuntament, i sobre la Meridiana, pregunta on és l’acord de ciutat sobre aquesta 
avinguda i comenta que s’hi estan fent unes voreres massa amples. 
 
El senyor Boadella diu que s’alegra molt que el Grup de BC es posi nerviós quan diu 
que el PDCat i Junts per Catalunya són l’alternativa a la ciutat, i que serà un plaer 
canviar la situació el 2019. 
 
El regidor subratlla que, també segons dades estadístiques, l ’atur a Barcelona ha 
baixat quatre punts en aquests quatre anys i on ha baixat més és a l ’eix Besòs, i diu al 
senyor Bañón que a Barcelona, afortunadament, no hi ha barris privats. Afegeix que 
BC, conscient de com de complexa és la qüestió de la seguretat, té com a comissionat 
de Seguretat el senyor Amadeu Recasens, el millor especialista des de l’esquerra en 
seguretat. 

 
 
Informes del Govern 
 
- Informe sobre l’execució del pressupost 2018  

 
El president, davant el rebombori que hi ha a la sala, dona la paraula a una persona 
del públic que vol intervenir. 
 
La senyora Isabel es presenta com a representant de la plataforma veïnal Ens 
Plantem, que lluita al costat de les persones amb el convenciment que sense 



 

 

persones, no hi ha barris: els barris els fan les persones que hi viuen, de manera que 
no es pot permetre que aquestes en siguin expulsades. 
 
Explica que parlarà en nom de la Naima i de la Salma, que no es veuen amb cor de 
parlar per l’alta implicació emocional que tenen amb el que exposarà: la Naima fa 
divuit anys que viu al Poblenou; té tres fills (la Salma, que va a l’Institut Quatre 
Cantons, i dos petits, que van a La Llacuna); són una família molt integrada al barri i 
una part important de construcció del barri, i el 21 de març tenen el tercer 
desnonament. 
 
Qualifica de penós que els grups polítics es passin hores i hores parlant de res i fent-
se retrets mutus i no siguin capaços de donar una resposta urgent a una emergència 
social com és que unes persones es quedin sense casa, i els demana que busquin 
una solució abans del 21 de març i, si no la troben, acudeixin a aturar el desnonament, 
ja que és així com es demostren les coses. 
 
Tot seguit, cedeix la paraula a la Naima per si vol afegir alguna cosa.  
 
La senyora Naima diu que els seus fills i tota la seva família necessiten ajuda. 
L’emoció no li permet continuar parlant. 
 
La senyora Isabel repeteix que si parla ella en nom de la Naima i de la Salma és 
perquè a elles l’emoció els impedeix fer-ho, i indica que la Salma ha repartit un paper 
amb la informació sobre el desnonament. Subratlla que la gent del barri posarà el seu 
cos per intentar aturar el desnonament, en què és molt probable que hi hagi la BRIMO, 
però cal que qui té un càrrec polític, que està cobrant i ha de defensar les persones, 
també ho faci. 
 
 
El president agraeix les intervencions, però indica que no pot obrir un torn per parlar-
ne, ja que ha de donar continuïtat a l’ordre del dia. 
 
El senyor Marc Andreu Acebal, del GMDBComú-E, abans d’entrar en l’informe, 
confirma que diversos membres del Govern hi seran el dia 21, igual que van ser-hi en 
els dos primers intents de desnonament, i espera que hi vagi molta gent. Afegeix que 
el Govern, a través d’instruments com l’Oficina d’Habitatge o el SIPHO, està seguint 
aquest cas i d’altres (en aquest mandat s’han abordat fins a 400 expedients de 
desnonament). 
 
Dit això, subratlla que BC ha fet un exercici de transparència —comenta que opacitat 
potser és el que hi havia en altres èpoques— en posar a l’abast de tothom (no només 
dels grups municipals, sinó també de tota la ciutadania, a través del web) tant l’informe 
del regidor com l’informe d’execució del pressupost, un pressupost que en l’exercici 
2018 supera els 45 milions. 
 
Assenyala que si es descompta la partida del capítol I dedicada a nòmines que es 
paguen de manera automàtica i centralitzada, els diners que gestiona directament el 
Districte voregen els 40 milions d’euros, i comenta que a l’informe hi ha el detall tant 
dels ingressos que gestiona directament el Districte com de les despeses, amb un 
grau d’execució, tant de despesa de compres de béns i serveis com de subvencions i 
transferències corrents, força alt (supera el 96% o el 99%). 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, agraeix la molt bona feina feta 
per les persones tècniques per elaborar els informes que s’han presentat. 
 



 

 

Dit això, manifesta sorpresa per la quantitat d ’empreses i grans fundacions a les quals 
s’atorguen diners públics per a la gestió d’equipaments o serveis, cosa que no hauria 
de passar si realment es creu que ha de ser l’economia cooperativa i solidària la que 
canviï les regles econòmiques de la ciutat. Critica l’excessiva presència d’empreses 
com Telefónica, Endesa, Fundació Bancària la Caixa o Aigües de Barcelona. En 
aquest últim punt, però, entona el mea culpa com a partit per haver votat que no a la 
consulta de l’aigua, per arguments molt diferents dels de la dreta, però que en van 
entorpir la tramitació. Espera que la remunicipalització d’aquest bé públic sigui 
possible. 
 
Manifesta sorpresa també pel cost del desamiantament del carrer Maresme, 37 
(25.000 euros) i pregunta si amb els sobrants dels diferents departaments no es 
podrien desamiantar fàbriques i tallers de la Verneda, el Besòs i altres espais del 
districte on, malauradament, hi ha massa amiant, una actuació que entén que caldria 
dur a terme urgentment. 
 
Per acabar, puntualitza que, tot i haver criticat el Govern de BC, el seu grup considera 
que tot el que hi havia fins ara ha millorat amb escreix i celebra que a la ciutat hi hagi 
governs d’esquerres. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, qualifica de desconcertant la 
política del Govern de BC, que aplaudeix les persones que venen a exposar 
problemes socials quan el responsable és l’Ajuntament i es limita a dir a les persones 
afectades que s’hi solidaritza però no fa el que hauria de fer perquè aquestes 
situacions no es produeixin. 
 
Subratlla que BC, en lloc de treballar per ajudar realment les persones que tenen 
greus problemes i ocupen sense tenir a veure amb màfies ni amb delinqüents, 
consenten l’ocupació i en fan una manera de viure. D’altra banda, exposa el cas d’una 
família que es va estar sis mesos vivint en un cotxe davant de la comissaria de la 
Guàrdia Urbana de Pere IV i acusa el Govern, suposadament social, de tenir una 
doble moral i de no actuar fins que no reben una queixa important. 
 
Per acabar, diu que no entra a valorar l’informe perquè el que es veu al Plenari i al 
districte és penós. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, agraeix la informació facilitada, però 
comenta que és difícil valorar el pressupost, atès que les partides són diferents de les 
d’altres anys i és complicat saber fins a quin punt s ’han complert. 
 
A continuació, d’una banda, observa que la part més important de la recaptació per 
taxes és per guals (2 milions de gairebé 4) i la recaptació s’ha reduït bastant 
significativament des de la previsió inicial (més d ’un 10%). D’altra banda, assenyala 
que, segons l’informe, hi ha hagut una reducció de 240.000 euros a 40.000 en les 
taxes de llicències d’obres. Pregunta si és un error o bé la comptabilització s’ha fet 
d’una altra manera. 
 
Entén que les dues qüestions que ha exposat mesuren la situació de l’economia al 
llarg del 2018 com a previsió i com a imatge real. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, dona les gràcies a 
l’equip tècnic per la informació facilitada, molt detallada, i comenta que els números 
presentats demostren que els equips tècnics fan bé la seva feina, tant des del vessant 
de la contractació com des del vessant de l’atorgament de convenis i subvencions, 
però, alhora, demostren una manca d’impuls polític per part del Districte, que cada 



 

 

vegada és més una màquina de gestionar contractes i serveis ja existents i no de 
proximitat. 
 
Concreta que el pressupost del Districte demostra, entre altres coses, que el Pla de 
barris, malauradament, no és un projecte de proximitat (no està dins del pressupost 
que es presenta avui tancat, només 50.000 euros de capítol IV), o que hi ha projectes 
que no han tirat endavant, com els que s’indiquen de les inversions directes del 
Districte de la xemeneia de Can Ricart, la nau Tànger o la fusteria. D’altra banda, 
assenyala que hi ha aspectes molt importants del pressupost que caldria acompanyar 
d’altres indicadors, especialment pel que fa als pressupostos centralitzats, ja que, si es 
veu el pressupost de Serveis Socials, el 2017-2018 és igual al pressupost que el 
Districte passa a l’institut de Serveis Socials, quan segur que la despesa social a Sant 
Martí ha crescut, però caldria veure detallat quin és el pressupost social concret 
destinat a Sant Martí. 
 
Per acabar, pregunta quin és el destí dels 858.000 euros no gastats de capítol II pels 
sobrants dels expedients dels preus unitaris i per què no s’han destinat a projectes de 
districte. 
 
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, dona les gràcies a les persones que 
han assistit a la sessió i comenta que, si bé es podria parlar de gentrificació i de 
desnonaments (aclareix que els que han estat etiquetats de polítics també en són 
víctimes) arran del que s’ha exposat sobre el cas de la senyora Naima, en aquest punt 
s’han de cenyir a l’informe sobre l’execució pressupostària. 
 
Sobre aquest, en primer lloc pregunta a què és deu l’augment dels ingressos pel que 
fa a la recaptació dels centres cívics, si es deu a un augment d’activitats o a una altra 
cosa. 
 
En segon lloc, observa que dels 15,4 milions de l’apartat de subvencions del capítol IV, 
13,5 són transferències que es fan directament a l’Institut Municipal de Serveis Socials, 
de manera que se n’acaben gestionant només 1,9 milions d ’euros i hi ha uns diners 
que arriben per després marxar. Demana explicacions sobre aquest punt i comenta 
que, a parer del seu grup, les despeses pel que fa a Serveis Socials haurien d ’estar 
descentralitzades i no retornar a l’Ajuntament, com sembla que passa. 
 
En tercer i darrer lloc, subratlla que de 15.000 euros pressupostats per a memòria 
històrica només se n’han executat 181, cosa que demostra que la memòria històrica 
no és una prioritat per al Govern. 
 
El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, manifesta sorpresa pel fet 
que hi hagi una inversió no executada en manteniment dels espais públics i 
d’equipaments de 420.000 euros quan el manteniment és una de les coses que més 
troba a faltar el seu grup en el Govern, i denuncia una qüestió sobre una retallada en 
inversions que el Govern ha volgut amagar: fins a 19 inversions que representen 
12,5 milions d’euros iniciades el 2018 s’han decidit congelar per al 2019. 
 
El senyor Andreu diu al senyor Celma, que s’ha queixat de l’excessiva presència 
d’empreses i grans fundacions, que les contradiccions poden trobar-se en tothom i a 
tot arreu. En aquest sentit, comenta que, com ell mateix ha reconegut, el Grup de la 
CUP va votar en contra de la consulta per municipalitzar Aigües de Barcelona. Indica, 
però, que el pressupost demostra que s’ha apostat per la concurrència pública, la 
màxima oferta pública i la transparència, i recorda que la concurrència pública és 
perquè pugui concórrer tothom i a vegades guanyen els concursos empreses que 
potser no agraden, però no s’hi pot objectar res. 



 

 

 
Lamenta les paraules del senyor Gallardo, que ha parlat de fer de l’ocupació una 
manera de viure i de doble moral, entre altres coses, i li diu que el que no és una 
manera de viure és haver d’estar pendent d’un desallotjament, per exemple. Afegeix 
que és molt fàcil fer demagògia i que és més complicat afrontar aquestes realitats del 
dia a dia, tant mitjançant la institució i els mecanismes de què disposa l’Ajuntament 
com mitjançant la ciutadania. 
 
Confirma que algunes llicències d’obres s’han reduït, però comenta que no ha estat 
pas per decisions del Govern, sinó perquè l’atemptat de l’estiu de 2017 i els successos 
polítics de la tardor del mateix any (convocatòria d’un referèndum i aplicació d’un 155 
celebrada per alguns grups) han tingut un impacte en la vida econòmica de la ciutat 
que es tradueix, entre altres coses, en les llicències d’obres i en aquests ingressos. 
 
Puntualitza que si el Pla de barris no consta a l’informe no és perquè no sigui un 
projecte de proximitat, sinó perquè depèn d’una empresa pública centralitzada, Foment 
de Ciutat, i, per major eficiència, es porta des d’allà. 
 
En darrer lloc, explica que la memòria històrica s’ha executat bàsicament des del 
comissionat i per això no està reflectida en aquests números. 
 
El senyor Celma torna a preguntar si amb els sobrants del pressupost es podrien fer 
les desamiantacions, molt necessàries i urgents. D’altra banda, reconeix que hi ha 
contradiccions, però subratlla que, a parer seu, en els concursos públics caldria 
apostar per incloure condicions semblants a les que s ’inclouen en la gestió de casals 
de barri, en què s’especifica que només s’hi poden presentar entitats socials d’un barri 
o d’un districte. Entén que seria interessant fer-ho malgrat el marc legislatiu europeu 
que està destrossant tot el tema de les públiques concurrències.  
 
El senyor Gallardo diu al senyor Andreu que demagògia és aplaudir els veïns o les 
veïnes que venen a exposar un problema i dir-los que s’està al seu costat quan no 
s’està fent res per ajudar realment aquestes persones, i qualifica d ’indignant que no 
s’estiguin solucionant els problemes d’aquesta gent quan hi ha Serveis Socials, 
quantitats ingents de diners i habitatges per fer-ho. 
 
D’altra banda, comenta que no valora el pressupost perquè les dades es poden 
presentar de moltes maneres per donar a entendre una cosa o una altra.  
 
El senyor Heredero subratlla que l’objectiu ha de ser fer un pressupost realista, ja que, 
si no, després hi ha menys ingressos, menys diners, i tots els ciutadans en pateixen 
les conseqüències. 
 
El senyor Bañón observa que els projectes de proximitat del Pla de barris es gestionen 
des de la centralitat. 
 
El senyor Gómez lamenta que el Govern no hagi volgut respondre al seu grup i 
lamenta les retallades en manteniment i les inversions que s’han decidit congelar. 
 
 

- Informe de suport a entitats 
 
El senyor Jordi Martín López, del GMDBComú-E, dona les gràcies a l’equip tècnic de 
la casa que ha col·laborat en aquest informe —especialment al senyor Albert Martín, 
que l’ha coordinat—, que és el mateix que ha col·laborat en la implementació de les 
seves polítiques. 



 

 

 
Indica que l’objectiu de l’informe és fer una llista de totes les mesures i actuacions que 
han fet el Districte i l’Àrea de Participació per a l’enfortiment associatiu, comunitari i 
ciutadà, així com per a la promoció de la participació ciutadana i la incidència 
d’aquesta en les polítiques públiques, ja sigui com un ciutadà individual o com un 
col·lectiu organitzat, mitjançant representants, o en els òrgans de participac ió del 
Districte de Sant Martí. 
 
Comenta que tots els representants polítics tenen el mandat legal d’apostar per la 
participació, i per al Grup de BC és un compromís polític i ha estat una prioritat 
fomentar la participació diversa com a eina bàsica de la democràcia per coproduir les 
polítiques que necessiten el districte i la ciutat. 
 
Dit això, esmenta els tres grans blocs en què s’organitza l’informe: 
 
1. Participació ciutadana o com s’ha fomentat la presència activa i l’atenció directa de 
la ciutadania en el procés d’elaboració, execució i avaluació de les polítiques. Es parla 
d’uns 100 òrgans i es recullen les dades específiques de cada procés. 
 
2. Acció comunitària o com s’ha col·laborat en la creació de xarxes comunitàries que 
facilitin l’enfortiment i la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu en els afers 
col·lectius. El Govern entén que la gestió comunitària dels béns públics té un valor 
afegit que no tenen altres tipus de gestions i, evidentment, les privades. Es parla de 
tota la implementació de la gestió cívica que es fa a diversos equipaments de casals 
de barri i casals de joves, la cessió de locals (es facilita una llista de tots els locals i les 
entitats que els tenen) i els plans comunitaris que s’han reforçat i el que s’ha creat a la 
Verneda i la Pau. 
 
3. Transparència i rendició o com s’ha facilitat l’accés a la informació municipal per 
afavorir la participació en la millora i el control democràtic del Govern. Inclou tots els 
informes que s’han realitzat durant el mandat, uns 19, i tota la informació 
pressupostària. 
 
Per acabar, posa de manifest que s’han incrementat els recursos en general en 
matèria de participació, i concretament al Districte des de principi de mandat hi ha un 
tècnic específic de la Direcció de Democràcia que pot donar suport a tot el veïnat en 
matèria de participació. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, agraeix la feinada tècnica que 
hi ha darrere de tots els informes que s’han presentat avui i comenta que aquests 
haurien de ser accessibles per a les veïnes tant a xarxes com físicament a la seu del 
Districte. Entén que això ja és així, però ho comenta per si de cas. 
 
Observa que hi ha molta variació d’assistència entre una sessió i una altra d ’un mateix 
consell de participació i que costa molt que les veïnes parlin de projectes comunitaris, 
festes populars i altres projectes interessants de les veïnes perquè l’atenció sempre se 
centra massa en les queixes. Considera que caldria trobar l’equilibri entre totes dues 
coses per tal que teixir ciutadania fos central en aquestes reunions de veïnes. 
 
D’altra banda, subratlla que només es fan les reunions que el reglament estableix com 
a mínimes, però que es podrien fer molts més consells dels que s ’estan fent, potser 
perquè en el fons ningú no creu realment que la participació sigui un eix mobilitzador i 
apoderador de les barcelonines. 
 



 

 

Per acabar, posa èmfasi en l’execució dels processos participatius com el del 22@ o la 
plaça dels Porxos, que aporten credibilitat a les polítiques que han fet els governs 
d’esquerres; assenyala que el seu grup no ha trobat què fa un govern per facilitar a les 
entitats tots els tràmits i la paperassa necessaris per fer activitats (els números estan 
bé, però caldria saber també quina és la sensació que tenen les entitats cada cop que 
demanen llicències); observa que a les entitats se’ls demanen les mateixes coses que 
a les empreses de gestions culturals; subratlla que en alguns barris caldria millorar la 
gestió ciutadana; demana espais per a les entitats juvenils del Besòs i la Verneda que 
puguin ser gestionats per les diferents assemblees de joves, i assenyala que caldria 
potenciar el seguiment, sobretot econòmic, de les entitats que treballen amb 
perspectiva feminista i LGTBI. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez indica que el GMDPPC no valorarà aquest punt. 
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, comenta que en el punt anterior el 
Govern no ha explicat per què hi havia diferència en unes subvencions que s’han 
atorgat traient a uns i posant a uns altres. 
 
Dit això, observa que, si bé BC ha parlat molt de participació ciutadana tant durant la 
legislatura com abans, l’assistència per exemple a consells de barri cada vegada és 
menor, cosa que preocupa el seu grup. D’altra banda, considera que el resultat d ’un 
procés participatiu d’un barri no pot ser representatiu si només hi han participat 
30 persones. 
 
Davant d’això, demana al Govern que expliqui què és el que ha fallat perquè cada 
vegada hi hagi menys participació i menys suport. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, agraeix la feina dels 
tècnics de la casa, però explica que el seu grup no valorarà aquest informe perquè és 
una mena d’informe del regidor annex. 
 
El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, dona les gràcies al cos tècnic per 
l’informe de 65 pàgines. Observa, però, que si bé a la pàgina 57 de l’informe s’afirma 
que la inversió en comerç s’ha mantingut, aquesta en realitat ha baixat. D’altra banda, 
comenta que hi ha tota una sèrie d’informació irrellevant sobre òrgans del mateix 
Districte. 
 
Assenyala que les polítiques comunitàries van començar als anys seixanta a través de 
l’ONU per a zones en reconstrucció i, evidentment, és una bona metodologia però és 
una metodologia ex novo, és a dir, s’implanta per reestructurar, i indica que cal donar 
suport a la ciutadania autoorganitzada, àmbit en què el seu grup ha trobat a faltar les 
promeses del govern que havia de ser el govern del canvi, alguns dels membres del 
qual no han fet cas dels processos participatius, com ara el de la superilla, quan s’ha 
autoorganitzat un referèndum o una consulta. 
 
Conclou que la participació s’ha de facilitar i no exclusivitzar, com s’ha fet. 
 
El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata manifesta sorpresa pel fet 
que s’hagi congelat la partida de subvencions per al 2018 i rebuig per la manera que té 
el Govern d’entendre la participació ciutadana: només l’accepta quan l’interessa. En 
aquest sentit, assenyala que en aquest mandat hi ha hagut dues consultes ciutadanes 
fetes pels mateixos veïns i veïnes perquè al Govern del Districte no l’interessava 
debatre una qüestió sabent que hi havia una majoria contrària a la seva política.  
 



 

 

El senyor Martín diu al representant de la CUP que en aquesta legislatura s’ha aprovat 
un nou reglament que intenta canviar el funcionament dels consells de barri i facilitar 
que les queixes es recullin a l’inici i que puguin ser espais de debat, però és evident 
que aquests consells funcionen millor o pitjor també en funció de la implicació de la 
ciutadania organitzada i, sobretot, donant valor a les comissions de seguiment, com 
s’ha intentat fer, i observa que també ha estat en aquest mandat que han aparegut les 
iniciatives ciutadanes que permetrien, per exemple, que la ciutadania s’organitzés i 
demanés una consulta (ara hi ha un mecanisme que obliga l’Ajuntament a tirar 
endavant una consulta si es recullen les signatures). 
 
Als representants del PP i del PSC, que no han valorat l’informe, els diu que, a parer 
seu, no valoren l’esforç de participació, potser perquè no hi creuen. Subratlla que BC 
sí que hi creu i per això dona prioritat a totes les actuacions que s’han fet pel que fa a 
participació. 
 
Aclareix que les inversions en comerç no es recullen en aquest informe perquè es 
recullen a l’informe del Pla de desenvolupament econòmic, que es presentarà el dia 
12, i aquí únicament hi ha subvencions per a algunes activitats concretes, però la 
inversió en comerç ha crescut. 
 
Respecte del fet de donar suport a les entitats existents, assegura que és una realitat 
que les subvencions han crescut en aquest mandat, ha crescut el suport 
d’infraestructures de totes aquestes entitats organitzades i, a més, han aparegut nous 
equipaments que han permès o permetran a algunes entitats del territori acabar 
gestionant equipaments públics o serveis públics. 
 
En darrer lloc, manifesta l’opinió del Govern que hi ha una tensió clara entre la 
democràcia directa i la democràcia representativa, sobretot perquè a la segona li costa 
desprendre’s d’alguns privilegis i maneres de fer, però entén que és la democràcia 
participativa la que pot facilitar més eines a tothom i la que pot donar més força per fer 
front a l’extrema dreta que pot acabar arribant. 
 
La senyora Angulo diu que, davant l’afirmació que apareix a l’informe que «la 
convocatòria anual de subvencions per a projectes de districte i de ciutat és la 
convocatòria amb més import de subvencions convocades al Districte de Sant Martí» , 
caldria explicar per què s’han tret a uns per donar als altres, informació que entén que 
interessa a tothom, ja que totes les entitats del districte hi estan implicades. 
 
A continuació, esmenta la reducció de 50.000 euros que hi ha hagut en associacions 
de veïns i altres entitats de barri, la reducció de més de 1.000 euros en associacions 
de veïns per a la promoció de comerç i la reducció en associacions de famílies (AFA) 
més educatives, associacions per a la inclusió, associacions en l’àmbit de la dona i 
associacions de la gent gran, i comenta que calen els números amb més suport per a 
festes majors i calendaris festius, associacions culturals i d’altres. 
 
Per acabar, insisteix a demanar que s’expliqui el quadre que s’ha fet traient a uns per 
posar a uns altres. 
 
El senyor Alcon explica que es referia a associacions per a la promoció del comerç, 
sector que a l’informe es diu que està «dominat per l’estabilitat», quan a la gràfica es 
veu que baixa. 
 
Observa que el Govern ha fet una explicació de les eines de participació quan és una 
cosa que en teoria els grups, que estan preparats, han de saber, i que de les primeres 
associacions es parla a partir de la pàgina 37, de manera que moltes parts es podrien 



 

 

estalviar o sintetitzar. D’altra banda, comenta que convindria contrastar amb diverses 
associacions ítems com l’enfortiment associatiu. Pel que fa a la gestió comunitària, 
indica que, si bé s’ha fet una bona feina amb els plans de desenvolupament 
comunitari, com ara el del Besòs, el seu grup considera que en qualsevol promoció de 
les entitats caldria tenir en compte el seu arrelament i la seva feina a l’hora de tenir 
suport efectiu. 
 
En darrer lloc, manifesta l’opinió del seu grup que el discurs del Govern no es 
correspon amb la realitat, ja que, entre altres coses, una sessió de qualsevol dels 
òrgans de participació reglats per l’Ajuntament no és suport a entitats —no considera 
ètic que aquest punt es reculli tan fidedignament perquè és «omplir per omplir»—, i 
que el Govern confon el suport a les entitats amb el suport de les entitats a ell, i això 
no és retre comptes com caldria. 
 
El senyor Gómez observa que, si bé és normal que qualsevol govern vulgui 
incrementar les ajudes a entitats i que a l’inici es produeixi aquest increment pel que fa 
a subvencions, el que sorprèn en aquest cas —i és el que el senyor Martín ha volgut 
obviar— és que del 2017 al 2018 la partida de subvencions es congela.  
 
En segon lloc, assenyala que, encara que ara hi hagi un nou reglament de participació, 
si el Govern hagués volgut, podria haver assumit el repte de dur a terme, per exemple, 
la consulta sobre la superilla, que és el que reclamaven els veïns. Subratlla que el 
Govern anterior sí que va assumir el repte de la gestió de la participació, per exemple 
amb la reforma de l’últim tram de la rambla de Poblenou, i que un govern que vulgui 
ser de majoria, per a tothom, ha de ser valent i assumir els reptes. 
 
En tercer lloc, diu al Grup de BC que entén que si passa a formar part de l’oposició —
espera que sigui aviat—, voldrà que se’l respecti i que se’l consideri d’acord amb la 
representació que tingui, i lamenta el menyspreu a què ha sotmès aquest grup als 
grups de l’oposició (no els ha convidat als òrgans de participació on havien de ser ni 
els ha facilitat la informació que els havia de facilitar, que han conegut per la premsa o 
gràcies als veïns i les veïnes i les entitats amb què tenen contacte). Espera que BC 
reconsideri la seva manera de fer i el proper mandat actuï de forma diferent. 
 
El senyor Martín diu a la senyora Angulo que si en lloc de limitar-se a mirar les taules 
llegeix l’informe, trobarà l’explicació referent a les AFA. 
 
Pel que fa al comerç, insisteix que s’hi ha donat suport i s’han fet plans especials per 
donar suport a les entitats comercials, per exemple Besòs-Maresme, i estan totes amb 
diners que venen del PDE amb Barcelona Activa. 
 
A continuació, subratlla que el Govern ha portat al districte el resultat d’un procés 
participatiu modèlic premiat a Europa després de parlar amb tots els actors del barri 
del Poblenou i de Provençals de Poblenou, amb les entitats de l ’entorn del 22@, amb 
les empreses i amb les universitats, i ningú no hi ha donat suport, cosa que demostra 
poca voluntat de fer-ho. D’altra banda, posa de manifest que gairebé cap grup no ha 
donat suport a les multiconsultes, i insisteix que si les entitats de l’entorn de la superilla 
o qualsevol entitat de la ciutat volen organitzar una consulta, proposar una modificació 
del reglament o proposar punts de l’ordre del dia del Plenari, només cal que recullin 
signatures i això obligarà l’Administració a fer-ho, tot i que alguns grups ho intenten 
aturar. 
 
Per acabar, assenyala que el Pla comunitari de la Verneda s’ha fet amb l’Àgora, una 
entitat del territori. 
 



 

 

 
C) Part decisòria/executiva: 

 
a) Propostes d’acord:  

 
1. INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità en l ’àmbit del 
sector Prim; d’iniciativa municipal. 
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, qualifica d’important el 
projecte, d’una ordenació bàsicament residencial que el Govern considera permeable i 
integradora. D’altra banda, el Govern valora positivament el fet que per a habitatge 
protegit hi hagi el 54% de l’espai. Per acabar, indica que hi haurà un increment del pla 
previst d’espais de zona verda i, sobretot, de la dotació d ’equipaments. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández explica que el GMDCUP-PA vota en contra de la 
creació d’un nou barri al districte que, malgrat que es digui que és d’iniciativa pública, 
està finançat amb molt diner privat, els percentatges de pisos públics de lloguer estan 
per sota de les necessitats bàsiques d ’emergència habitacional de la ciutat, té espais 
per a equipaments públics o socials no determinats encara, està finançat per les obres 
de l’AVE i gentrificarà els barris fronterers. 
 
El senyor Ramón Sabaté Puig expressa el vot favorable del GMDPPC. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, comenta que, a parer seu, per 
deferència amb els veïns presents, quan es tracten qüestions relacionades amb 
planejament, s’hauria d’oferir documentació gràfica perquè la gent sabés de què s’està 
parlant, si bé és conscient que hi ha algun problema legal. 
 
Dit això, explica que al seu grup li agrada molt el projecte del sector Prim i com ha 
evolucionat la qüestió de l’habitatge, però s’hi abstindrà en espera que es doni 
resposta a les al·legacions que ha presentat a la Comissió d ’Urbanisme perquè 
considera que el sector s’hauria de dividir en dos atès que a la zona de la dreta del 
carrer, on hi ha moltes indústries, pot haver-hi dificultats per desenvolupar el 
planejament i no vol que això retardi l’actuació a la part esquerra. 
 
El president coincideix que els veïns i les veïnes, així com els consellers i les 
conselleres, agrairien un suport tècnic que no és possible, però assenyala que es 
realitzen les comissions consultives o informatives en les quals sí que es facilita 
aquesta informació i segur que s’hi pot accedir a través de la pàgina web. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa l’abstenció del GMDPSC-CP. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa l’abstenció del GMDERC-AM. 
 
El senyor Fernando Gómez i Carvajal expressa l’abstenció del GMDDemòcrata, 
motivada per la manca d’informació sobre quin tipus de lloguer seria el de l’habitatge 
protegit i sobre quina seria la ubicació dels equipaments que es proposen. 
 
El senyor Carmona reitera que les comissions consultives són l’espai de participació 
en el qual els veïns i les veïnes es poden informar amb tot detall, i explicita el vot 
favorable del Govern. 
 



 

 

S’informa favorablement amb els vots a favor del GMDBComú i el GMDPPC; el vot en 
contra del GMDCUP, i les abstencions del GMDCs, el GMDPSC, el GMDERC i el 
GMDDemòcrata. 
 
 
2. INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità de la parcel·la del 
carrer Llull, 363-375, de Barcelona, d’iniciativa municipal. 
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa l’abstenció del GMDCUP-PA.  
 
El senyor Ramón Sabaté Puig expressa el vot favorable del GMDPPC. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa el vot favorable del GMDPSC-
CP. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa el vot favorable del GMDERC-AM. 
 
El senyor Genís Boadella i Esteve expressa el vot favorable del GMDDemòcrata.  
 
El senyor Francesc Carmona i Pontaque expressa el vot favorable del GMDBComú-E. 
 
S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups municipals a excepció de 
l’abstenció del GMDCUP. 
 
3. INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l ’equipament 
situat al carrer Alfons el Magnànim, 59-59B, al districte de Sant Martí, d’iniciativa 
municipal.  
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, indica que l’equipament 
a què fa referència la proposta és l’antic cinema Pere IV, i que es vol regular 
l’adquisició de l’entitat 2, l’antiga oficina de la Caixa, per tal de poder tenir tot el volum 
de l’edifici i incloure la volumetria d’aquest edifici amb un sostre de 5.500 m², una altura 
màxima de planta baixa més 6 i amb la separació convenient del CAP existent perquè 
no hi hagi la proximitat entre els dos edificis. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, comenta que aquest edifici 
públic facilitarà un moviment veïnal fluid en el nou espai, envoltat de llocs importants al 
barri com el menjador Gregal —espera que ja s’hagin solucionat les traves 
administratives—, el CAP, el centre cívic o l’associació de veïns, i vota a favor de la 
proposta. Indica, però, que aquest vot positiu pot variar tan bon punt no es doni sortida 
a les demandes tant del menjador com de l’Assemblea de Joves del Besòs. 
 
El senyor Ramón Sabaté Puig expressa el vot favorable del GMDPPC. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs, que celebra 
que s’hagin valorat les consideracions que havia fet d’instància al CAP i de les 
alteracions. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa l’abstenció del GMDPSC-CP. 



 

 

 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa el vot favorable del GMDERC-AM. 
 
El senyor Fernando Gómez i Carvajal expressa l’abstenció del GMDDemòcrata. 
 
El senyor Carmona dona les gràcies als grups que han donat suport a la proposta i 
explicita el vot favorable del Govern, que entén que aquest serà un bon equipament 
per al barri del Besòs. 
 
S’informa favorablement amb el vot a favor del GMDBComú, el GMDERC, el GMDCs, 
el GMDPPC i el GMDCUP, i les abstencions del GMDDemòcrata i el GMDPSC. 
 
 
4. INFORMAR sobre el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l ’ampliació de 
l’escola Pere Calafell. 
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, assenyala que la intenció 
del Govern, si hi ha el suport d’altres partits i de la ciutadania, és convertir aquest 
equipament, que ja era un equipament docent i cultural, en una escola bressol i una 
escola de música. Afegeix que l’edifici creixeria, no en alçada, però sí en el gruix que 
té per la part interior. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot favorable del GMDCUP-PA, que 
dona suport al projecte enèrgicament. 
 
El senyor Ramon Sabaté Puig expressa el vot favorable del GMDPPC. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa el vot favorable del GMDPSC-
CP. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa el vot favorable del GMDERC-AM. 
 
La senyora Maria Arenillas Picañol expressa el vot favorable del GMDDemòcrata, i 
demana que a l’hora de fer el projecte final es prevegi un espai per a dansa, sobretot, 
per acollir el Petit Ballet. 
 
El senyor Carmona observa que serà el proper govern qui decideixi com convertir 
l’espai; comenta que no sap si s’hi podran afegir més coses, però agraeix la iniciativa, i 
explicita el vot favorable del Govern. 
 
S’informa favorablement per unanimitat. 
 
 
5. INFORMAR sobre el Pla Especial Integral per a la regulació de l ’equipament 
Campus de les Arts a Can Ricart, promogut per la Universitat de Barcelona.  
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, posa de manifest que 
Can Ricart, espai emblemàtic, en l’anterior mandat va estar cedit a la Universitat de 
Barcelona per fer alguna activitat docent, entre d’altres; el projecte ha estat aturat fins 



 

 

ara, però sembla que la Universitat de Barcelona té un projecte viu per convertir -ho en 
un campus de les arts amb l’acord de la Generalitat, que serà qui haurà d’invertir 
perquè la universitat pública de Barcelona depèn, en gran mesura, de les seves 
inversions, i el Govern municipal entén que val la pena apostar per aquest projecte. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot contrari del GMDCUP-PA, i 
demana a l’Ajuntament que esperi al 2020 que acabi la cessió de l’espai de la UB i 
aleshores faciliti un procés participatiu que permeti remodelar l’espai segons les 
necessitats de les veïnes del barri. 
 
El senyor Ramón Sabaté Puig expressa el vot favorable del GMDPPC. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa l’abstenció del GMDCs, que no té prou 
informació sobre el projecte. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa el vot favorable del GMDPSC-
CP. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa el vot favorable del GMDERC-AM. 
 
El senyor Genís Boadella i Esteve expressa el vot favorable del GMDDemòcrata. 
 
El senyor Carmona explicita el vot favorable del Govern i comenta que valdria la pena 
que la Universitat de Barcelona fes difusió del projecte, cosa que ajudaria a impulsar-
lo. 
 
S’informa favorablement amb el vot a favor del GMDBComú, el GMDDemòcrata, el 
GMDERC, el GMDPSC i el GMDPPC; l’abstenció del GMDCs, i el vot en contra del 
GMDCUP. 
 
 
6. INFORMAR sobre el Pla de Millora Urbana del Subsector 2 del Pla de Millora 
Urbana per a la reforma interior del Sector Perú-Pere IV, promogut per Sentiu Product, 
SL. 
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot contrari del GMDCUP-PA. 
 
El senyor Ramon Sabaté Puig expressa el vot favorable del GMDPPC. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa el vot favorable del GMDPSC-
CP. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa l’abstenció del GMDERC-AM. 
 
La senyora Maria Arenillas Picañol expressa el vot favorable del GMDDemòcrata. 
 
El senyor Francesc Carmona i Pontaque expressa el vot favorable del GMDBComú-E. 
 
S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups, excepte l’abstenció del 
GMDERC i el vot en contra del GMDCUP. 
 



 

 

 
7. INFORMAR el Pla Especial Urbanístic i de Millora urbana dels equipaments situats 
a l’illa delimitada pels carrers de Sancho d ’Àvila i de Llacuna, d’iniciativa municipal 
(Institut BCN Esports). 
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, explica que es tracta 
d’un espai on haurien d’anar dos equipaments: en principi, un equipament esportiu (el 
trasllat a l’equipament de Can Felipa) i l’institut que tothom espera i desitja que s’hi 
pugui fer. Afegeix que el pla delimita l’espai de cada equipament i, sobretot, s’ha 
recollit l’al·legació que demanava separar aquests equipaments dels habitatges.  
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot favorable del GMDCUP-PA. 
 
El senyor Ramon Sabaté Puig expressa el vot favorable del GMDPPC. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs, que entén 
que no estan definides les zones dels equipaments per la superfície que hauria de 
tenir, però hi fa confiança. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa el vot favorable del GMDPSC-
CP. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa l’abstenció del GMDERC-AM, que 
espera que continuïn les converses amb els veïns en relació amb la distància entre 
l’equipament i els habitatges. 
 
La senyora Maria Arenillas Picañol expressa el vot favorable del GMDDemòcrata, que 
vol promoure l’esport, que és salut, i considera que és un equipament molt necessari 
per al barri, atès que l’equipament de Can Felipa antic s’ha quedat molt just. 
 
El senyor Carmona dona les gràcies a tots els grups i explicita el vot favorable del 
Govern. 
 
S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups municipals excepte 
l’abstenció del GMDERC. 
 
 
8. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l ’edifici industrial 
consolidat situat al carrer Llull 145 bis, promogut per Monbeca Immo SLU.  
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot contrari del GMDCUP-PA. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot favorable del GMDPPC. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs  
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa el vot favorable del GMDPSC-
CP. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa l’abstenció del GMDERC-AM. 
 



 

 

El senyor Genís Boadella i Esteve expressa el vot favorable del GMDDemòcrata. 
 
El senyor Francesc Carmona i Pontaque expressa el vot favorable del GMDBComú-E. 
 
S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups, excepte l’abstenció del 
GMDERC i el vot en contra del GMDCUP. 
 
 
9. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l ’edifici industrial 
consolidat situat a la parcel·la del carrer Sancho d’Àvila, 66, promogut per Actius 
Immobiliaris Simon SAU. 
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot contrari del GMDCUP-PA. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot favorable del GMDPPC. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa el vot favorable del GMDPSC-
CP. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa l’abstenció del GMDERC-AM. 
 
El senyor Genís Boadella i Esteve expressa el vot favorable del GMDDemòcrata. 
 
El senyor Francesc Carmona i Pontaque expressa el vot favorable del GMDBComú-E. 
 
S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups, excepte l’abstenció del 
GMDERC i el vot en contra del GMDCUP. 
 
 
10. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l ’edifici industrial 
consolidat situat al carrer Pere IV 128-130, districte d’activitats 22@, promogut per 
Inversiones Nummela Millenium SL. 
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot contrari del GMDCUP-PA. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot favorable del GMDPPC. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa el vot favorable del GMDPSC-
CP. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa l’abstenció del GMDERC-AM. 
 
El senyor Genís Boadella i Esteve expressa el vot favorable del GMDDemòcrata. 
  
El senyor Francesc Carmona i Pontaque expressa el vot favorable del GMDBComú-E. 
 



 

 

S’informa favorablement amb el vot a favor de tots els grups, excepte l’abstenció del 
GMDERC i el vot en contra del GMDCUP. 
 
 
11. INFORMAR sobre el projecte de modificació dels límits territorials dels deu 
districtes de la ciutat de Barcelona. 
 
El president enuncia la proposta. 
 
El senyor Francesc Carmona i Pontaque, del GMDBComú-E, exposa que la petita 
modificació dels límits territorials entre el districte de Sant Martí i el districte de Sant 
Andreu es localitza a la zona del pont de Bac de Roda i consisteix a adequar aquests 
límits a la urbanització existent, ja que s’entén que no té sentit que una part del pont 
pertanyi a Sant Martí i l’altra a Sant Andreu, cosa que dificulta, per exemple, el 
manteniment d’algunes zones. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa l’abstenció del GMDCUP-PA, que no 
acaba d’entendre el projecte perquè no en té prou informació i pensa que pot ser que 
hi hagi alguna cosa oculta. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, posa de manifest que a les 
comissions consultives s’ha explicat que per al manteniment del parc era més 
convenient annexar aquesta part del territori a Sant Andreu, i pregunta al senyor 
Carmona com és que no s’hi annexa també la zona contigua de València amb Biscaia, 
que també és 6a. 
 
D’altra banda, pregunta si la contracta de neteja que actua a Sant Martí és diferent de 
la d’altres districtes, ja que aquesta és l’excusa que posa el Govern perquè quan la 
Sagrera tingui l’AVE Sant Martí no tingui ni un petit espai a la zona de l ’AVE. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs, que 
considera que la modificació és purament administrativa i beneficiarà la gestió de la 
Sagrera, bastant conflictiva. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas expressa el vot favorable del GMDPSC-
CP. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés expressa l’abstenció del GMDERC-AM. 
 
El senyor Genís Boadella i Esteve expressa el vot contrari del GMDDemòcrata, que 
entén que si hi ha alguna modificació a fer entre Sant Andreu i Sant Martí és que la 
Torre del Fang torni a Sant Martí, i que considera molt greu que al compte de Twitter 
del Districte es publiqués, el 4 de març, «Sabies que el límit del districte de Sant Martí 
s’ha modificat?», donant-ho per fet, cosa que demostra com concep el Govern el 
Consell Plenari, que és la representació dels veïns i la representació de tots els grups 
municipals. 
 
El senyor Carmona nega que hi hagi res ocult i afirma que la línia està molt ben 
determinada i es tracta de decidir si es vol canviar el límit o no, per evitar un problema 
de manteniment (si la línia no se situa al carrer, sinó al mig de l’herba, no és clar qui ha 
de fer el manteniment). 
 
Dit això, lamenta el tuit a què ha fet referència el senyor Boadella i explicita el vot 
favorable del Govern. 
 



 

 

El senyor Gallardo posa de manifest que el senyor Carmona no li ha contestat si les 
contractes de neteja canvien d’un districte a un altre i expressa el vot contrari del seu 
grup, que emet pensant en Manuel Martín —li envia una abraçada— i en tots els veïns 
que han lluitat per tenir la Sagrera a Sant Martí, reivindicació que es desatén amb un 
argument que no té cap validesa ni solidesa. 
 
S’informa favorablement amb el vot a favor del GMDBComú, el GMDPSC i el GMDCs; 
les abstencions del GMDERC i el GMDCUP, i els vots en contra del GMDDemòcrata i 
el GMDPPC. 
 
 

b) Proposicions: no hi ha cap proposició. 
 

D) Part d’impuls i control. 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 
Presentada pel GMDDemòcrata 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar al districte de Sant Martí a iniciar amb caràcter urgent els tràmits per a 
l’enderrocament del mur encara existent al solar ubicat als carrers Castella - 
Sancho d’Àvila -Sant Joan de Malta - Tànger (l’espai que ubicava l’antiga 
subestació transformadora del Poblenou); prendre les mesures de vigilància i 
control necessàries per evitar la degradació d ’aquest espai; i reprendre el diàleg 
amb la plataforma transformem, l’escola Sant Martí i l’AMPA de l’escola als 
efectes de donar l’impuls necessari a la futura urbanització i configuració 
d’aquest espai urbà. 
 
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, enuncia la proposició, que vol 
donar resposta a una reivindicació veïnal. 
 
El president dona la paraula a les dues persones del públic que han demanat intervenir 
en aquest punt. 
 
La senyora Anna Carbonell indica que parla en nom propi i en representació dels 
veïns, els comerciants i, sobretot, les 500 famílies de l’escola Sant Martí, situada a 
15 metres del solar a què fa referència la proposició. 
 
Subratlla que la zona verda de l’esplanada que ocupava el transformador és una 
reivindicació molt antiga de l’Associació de Veïns del Poblenou (ja el 1990 era una 
reivindicació que portaven persones com el Sr. Manel Andreu), i exposa que els 
darrers set anys s’ha creat la plataforma Transformem, que ha unificat l’Associació de 
Veïns i l’escola Sant Martí, que es va construir just al davant del solar . Explica que la 
plataforma va assolir un pacte amb el Govern anterior que incloïa l’enderrocament del 
transformador i la creació d’una zona verda d’usos compartits entre l’escola i els veïns, 
una proposta que sorgeix d’unes jornades organitzades per l’Ajuntament, que és qui va 
fer la proposta. Amb el Govern actual, l’enderrocament es va mantenir i el 
transformador es va enderrocar, però no s’hi ha fet res més, i avui el solar es troba 
totalment abandonat: és un pipicà ple de rates i en el darrer mes s’ha hagut d’avisar 
dos cops les patrulles municipals especials per la presència de xeringues a la zona —
recorda que a 15 metres hi ha l’entrada principal d’una escola amb 500 nens. 
 



 

 

Per acabar, assenyala que la plataforma Transformem va presentar un projecte molt 
extens amb un pressupost molt ajustat amb un seguit d ’idees per fer una zona verda, 
una zona de jocs, pistes esportives, per crear un espai per a ls veïns i per a l’escola, i 
pregunta què pensen fer i quan en relació amb un projecte que fa molts anys que 
existeix. 
 
El senyor Lluís Manzano posa de manifest que fa més d’un any va preguntar al senyor 
Montaner què es faria amb aquest solar i en tot aquest temps no s’hi ha fet res del que 
va dir que es faria, quan entén que actuacions com fer un tancat petit perquè sigui un 
pipicà no són complicades. Subratlla que en aquests moments tot el solar es fa servir 
com a pipicà —avui mateix hi ha passat amb el seu net i tot estava ple d’excrements 
de gos—, confirma que hi ha rates i, pel que fa al mur, comenta que la gent que està al 
Patufet o a les terrasses poden vigilar els nanos mentre juguen al descampat, on, a 
més de delimitar un pipicà, es podrien posar dues porteries de futbol i una cistella de 
bàsquet, tal com ja va demanar. Diu al senyor Montaner que de vegades és millor no 
dir res que comprometre’s a fer una cosa i no fer-la. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot favorable del GMDCUP-PA, que 
està molt d’acord que es faci aquest projecte i entén que tot allò que provingui de les 
AFA i de les escoles s’ha de desenvolupar, i agraeix que això s’hagi portat al Plenari. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot favorable del GMDPPC, que 
considera increïble que en quatre anys el Govern no hagi estat capaç d’arreglar un 
solar. D’altra banda, exposa que ja fa molt de temps, quan es volia tirar endavant el 
gran centre transformador i posar-hi una escola a sobre, tot el Poblenou es va 
mobilitzar per evitar-ho i aconseguir l’escola, i el 2015 es va assolir un acord amb 
Endesa per treure d’allà el centre transformador, però des d’aleshores no s’ha avançat 
gens, cosa que diu molt de la gestió del Govern municipal.  
 
El senyor Javier Heredero Esteban expressa el vot favorable del GMDCs, que opina 
que cal omplir un espai que ha quedat buit i que cal fer-ho amb consens. Pel que fa a 
l’enderroc del mur —entén que es va mantenir per memòria històrica del districte en 
general i del barri en particular—, considera que caldria arribar a un consens, no fer un 
tràmit urgent sense disposar d’un projecte amb cara i ulls, i donar prioritat als alumnes 
del col·legi i als seus acompanyants, que són els qui utilitzen aquest espai, del qual 
s’han d’apoderar. 
 
La senyora Silvia López Serrano expressa el vot favorable del GMDPSC-CP, 
convençut que cal enderrocar el mur i urbanitzar l’espai, ja que un espai d’aquestes 
dimensions sense urbanitzar i ordenar genera molts problemes i usos inadequats que 
provoquen una degradació de l’espai i, a vegades, també de l’entorn —recorda que hi 
ha una escola a prop. 
 
Considera que convindria reprendre el diàleg per promoure la futura configuració 
d’aquest espai i, si ja hi ha un projecte, tenir-lo en compte per tirar-lo endavant al més 
aviat possible. 
 
El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, comenta que, com a persona que 
treballa amb les elèctriques, és conscient del que va costar treure aquesta subestació 
elèctrica, i subratlla que és molt important que el teixit veïnal i altres agents implicats 
estiguin en la definició del projecte (societat autoorganitzada). 
 
D’altra banda, recorda que el seu grup està a favor del model de la superilla, si bé no 
exactament d’aquesta superilla del Poblenou; indica que ha vist les inversions que 



 

 

s’han fet i subratlla que es tracta d’un solar bastant cèntric i molt important, i considera 
increïble que continuï en la situació en què es troba. 
 
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, puntualitza que el que calia era 
enderrocar el transformador que, com deia el company d ’ERC, no ha estat fàcil tot i 
que estava ja acordat amb el Govern anterior. Comenta que amb Endesa les coses no 
són fàcils i assenyala que ha estat en aquest mandat que s’ha pogut enderrocar el 
transformador. 
 
A continuació, agraeix les intervencions de la senyora Carbonell i del senyor Manzano; 
es mostra completament d’acord amb les consideracions generals, i comenta que per 
entrar en els detalls cal fer-ho amb coneixement de causa. En aquest sentit, explica 
que el mur no s’ha mantingut per memòria històrica, sinó perquè en el moment de 
l’enderroc es va parlar amb la plataforma i per les consideracions que es van fer es va 
veure que mentre hi hagués provisionalitat del solar era important mantenir el mur, de 
manera que es va reforçar perquè garantís la seguretat, per separar l’espai dels nens 
petits que estan al parc de l’espai que és un solar i, per exemple, el mur es fa servir 
com a porteria de futbol. 
 
D’altra banda, reconeix que l’espai es fa servir com a pipicà tot i que s’ha reforçat la 
neteja, de manera que cal continuar millorant. 
 
El senyor Boadella posa de manifest que l’any 2010 el regidor Narváez ja parlava de 
recuperar el transformador i al maig de 2015, al final del mandat anterior, es va arribar 
a un acord amb Endesa (hi ha un contracte signat) per desmantellar-lo, amb un pla 
amb 8 etapes i una durada de 22 mesos. 
 
Comenta que ell personalment va tenir la gran sort de participar, al maig de 2015, en la 
festa reivindicativa que es va fer per la retirada del transformador, així com de dir, 
aleshores en nom del Grup Municipal de CiU, que l’acord estava signat i que 
l’Ajuntament s’havia de comprometre a complir els terminis d ’execució. 
 
Assenyala que el 20 de juliol de 2017 va presentar una pregunta escrita sobre l’estat 
de la qüestió i el Districte no va contestar fins al 15 de setembre de 2017, i la pregunta 
presentada el 21 de novembre no la va contestar fins després del 21 de desembre. 
 
Comenta que, si bé es pot entendre la complexitat d’enderrocar el transformador si 
sorgeixen elements imprevistos, l’Ajuntament, que des del primer moment sabia que 
s’havia d’enderrocar, hi havia d’estar a sobre, però durant quatre anys ha tingut un 
solar descampat en el qual no ha fet res: ha gastat 10 milions d’euros a la superilla i no 
ha sabut gastar absolutament res en un solar que requeria, si més no, una mínima 
adaptació tenint en compte que està davant d ’una escola. Afegeix que en les 
audiències públiques s’ha reiterat fins a quin punt dificultava la convivència el fet que el 
solar, l’espai d’oci immediat a la sortida de l’escola, s’hagi convertit en un gran pipicà i 
no compleixi les mesures. 
 
Subratlla que el seu grup no renunciarà a una actuació que va deixar preparada en 
sortir del Govern municipal, i que l’espai s’ha d’urbanitzar al més aviat possible. Per 
això, demana suport total a les entitats per a l’enderrocament del mur, per facilitar la 
visió que ells afirmen que els pot generar millor convivència en l’espai urbà, i que es 
defineixin ja algunes mesures, encara que siguin provisionals. Entén que hi ha d’haver 
diners per adequar mínimament un espai ubicat en una zona molt cèntrica del barri i 
d’ús molt concorregut. 
 



 

 

Per acabar, dona les gràcies als grups que han manifestat el seu vot favorable i 
demana als que encara no han emès el vot que s’hi sumin. 
 
El senyor Heredero expressa el vot favorable del GMDCs. 
 
La senyora López expressa el vot favorable del GMDPSC-CP. 
 
El senyor Alcon assenyala que, a banda que el mur tapa visibilitat i anxova un espai 
que ha de ser ampli, a la plaça Sant Bernat Calbó anava, en el Govern anterior, un 
convent, i els veïns van lluitar perquè això no fos així. Finalment, hi va haver la Repla i 
un procés participatiu i l’escola es va imposar a l’altra alternativa que hi havia, la plaça 
central del Poblenou. A parer seu, hi ha l’oportunitat de fer-hi un espai central. 
 
Per acabar, demana al Govern que no «dormi el son dels justos», com ha fet fins ara; 
subratlla que governar és transformar i no fer poti-potis sense pensar bé les coses, i 
expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El senyor Andreu remarca que si no s’ha fet un projecte és, entre altres coses, perquè 
hi ha uns pressupostos prorrogats i això ha impedit fer la inversió, però assenyala que 
es va parlar amb la plataforma i s’espera que el projecte es pugui fer al més aviat 
possible. 
 
D’altra banda, observa que de vegades les coses que semblen fàcils es poden 
complicar, però coincideix que si s’està a temps de fer alguna urbanització provisional, 
s’hauria de fer. 
 
En darrer lloc, explica que com que no es tracta d’enderrocar el mur sinó de fer el 
projecte, el Govern s’hi absté. 
 
El senyor Boadella dona les gràcies als veïns presents a la sala i als grups que han 
votat a favor de la proposició —observa que tots ho han fet excepte el Govern, tot i 
que agraeix que, com a mínim, s’hi hagi abstingut—, i demana al Govern que 
compleixi aquesta proposició ( els acords del Consell Plenari són impuls de l’acció de 
govern) i faci el que demanen els veïns, que està pendent des de fa més de quatre 
anys. 
 
S’aprova la proposició amb el vot a favor de tots els grups municipals, excepte 
l’abstenció del GMDBComú. 
 
 
Presentada pel GMDERC 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 

Que el districte de Sant Martí i els seus representants polítics es comprometin 
de manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les institucions, tots 
aquells plantejaments, propostes polítiques i actituds autoritàries que 
atemptin contra els valors democràtics, de cohesió i convivència de què ens 
hem dotat, denunciant, si s’escau, a tots aquells que les fomentin i/o hi actuïn 
amb connivència. 
 
Que el districte de Sant Martí, i els seus representants polítics es 
comprometin de manera ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals 
dels seus ciutadans, els individuals i els col· lectius. 
 



 

 

Que el districte de Sant Martí, i els seus representants polítics es 
comprometin de manera ferma i efectiva a afrontar de manera compartida els 
reptes de l’agenda de ciutat tot respectant i defensant els principis esmentats. 

 
La senyora Lourdes Arrando Bellés posa de manifest la preocupació del Grup d’ERC 
davant l’avenç de l’extrema dreta a Europa i al món i, fins i tot, a Espanya, on ja ha 
entrat en alguna institució, amb el perill que això comporta pel que fa al retrocés dels 
drets socials i fonamentals, tant els individuals com els col·lectius. Per evitar que això 
passi a l’Ajuntament de Barcelona, i tenint en compte que Barcelona ha estat i és per 
tradició, vocació i convicció una ciutat compromesa i militant amb els drets i les 
llibertats democràtiques, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández expressa el vot favorable del GMDCUP-PA, 
sempre al capdavant de les lluites contra les desigualtats, contra la precarietat laboral, 
les desigualtats de gènere, les agressions a les persones LGTBI, la dignitat de les 
persones migrades, nouvingudes, refugiades, racialitzades, que professen religions 
discriminades al país, la de les precàries en general, la de les cuidadores, la de les 
joves sense futur, la de les llogateres, la de les que ocupen com a eina política, la de 
les que ocupen per subsistir, la de les que pateixen malalties i no estan ben ateses 
pels serveis sanitaris, la de les persones que subsisteixen venent al carrer, les 
persones que s’organitzen en cooperatives i entitats d’economia social i solidària per 
canviar el sistema o les que fan voluntariat amb infants cada cap de setmana. 
Subratlla que per això i en contra de les organitzacions de l’extrema dreta, la CUP 
estarà al carrer enfront seu. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, diu que vol tractar aquest tema 
amb el menor grau possible d’acritud i, tot seguit, pregunta a la senyora Arrando si el 
seu grup, que a la proposició demana compromís, es compromet amb la primera llei 
de la democràcia, la Constitució, el primer element per viure en un estat democràtic. 
Afegeix que el grup proposant parla de partits totalitaris quan l’extrema dreta mai no 
s’ha fet fotos amb persones que van matar d’altres, entre les quals hi havia nens, amb 
una bomba a l’Hipercor. 
 
Repeteix que vol tractar aquest tema sense acritud i comenta que a alguns no els 
agrada sentir la veritat, o la seva veritat, i que tampoc no ha vist els partits polítics de 
la dreta reprimir ningú, sotmetre ningú a escarnis, fer pintades o amenaçar, coses que 
sí que han fet altres partits. 
 
Davant del comentari d’una persona que l’interromp per dir-li alguna cosa de la 
repressió amb porres, el senyor Gallardo respon que això no era un partit, sinó un cos 
policial que complia una llei, independentment que agradi o no. 
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, afirma que aquesta és una 
proposició amb una doble lectura i amb una doble cara, que parla de repressió, 
vulneració de drets fonamentals, dret a la reunió, lliure expressió  i autodeterminació 
del poble català, entre altres coses, i subratlla que Cs condemna qualsevol ideologia 
que suposi una incitació a l’odi i té un ferm compromís amb la lluita contra el 
populisme, ja sigui d’ultradreta o d’ultraesquerra, així com amb la lluita contra el 
nacionalisme i el separatisme, que és el que més mal ha fet al país, sobretot a 
Catalunya, en tota la història democràtica. 
 
Remarca que el seu grup no pot acceptar lliçons d’un grup sense cap autoritat moral 
per exigir un compromís, ja que els seus dirigents són els que més comentaris racistes 
i supremacistes han dirigit als que pensen diferent: el seu president, el senyor Torra, té 
el rècord de comentaris racistes cap als espanyols, a qui anomena «bèsties tarades»; 



 

 

la senyora Núria de Gispert ha insultat Inés Arrimadas cridant-li «inepta» i dient-li que 
marxi de Catalunya i se’n vagi a Cadis, i l’impresentable Toni Albà va dir «prostituta» a 
Inés Arrimadas en un tuit. 
 
Conclou que el Grup d’ERC no té cap autoritat moral per parlar de racisme, 
masclisme, democràcia i llibertat d’expressió, perquè a les seves files hi ha suficients 
exemples que els haurien d’avergonyir, i repeteix que Cs no accepta cap lliçó de 
feminisme, tolerància i democràcia d’aquest grup, que és qui s’hauria d’aplicar lliçons 
de tot això. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, subratlla que el seu 
grup està totalment d’acord amb qualsevol cordó sanitari a l’extrema dreta i totalment 
en contra dels «trifachitos» com el d’Andalusia, però no vota a favor de la proposició 
perquè hi ha un parell d’elements a l’exposició de motius als quals no pot donar suport, 
com bé sap la consellera Arrando. 
 
El senyor Fernando Gómez i Carvajal assenyala que el Grup Municipal Demòcrata, 
que entén Barcelona com una ciutat liberal i progressista que, consegüentment, no pot 
admetre actituds masclistes, homòfobes ni racistes, sempre donarà suport a qualsevol 
iniciativa que intenti combatre aquestes actituds autoritàries i totalitàries.  
 
A continuació, observa que qui es manifesta amb el feixisme és el PP, Cs i, de 
vegades, també el PSC —esmenta les fotos de Miquel Iceta al costat de dirigents de 
Vox—, i anima la senyora Angulo a llegir l’article de Torra a què ha fet referència i li diu 
que, si el continua entenent de la mateixa manera, potser hauria de tornar a l’escola, ja 
que precisament el que critica és la intolerància i la no acceptació de la diversitat de 
llengües que hi ha a Catalunya. 
 
Per acabar, reivindica el compromís del seu grup amb el president Torra, amb el seu 
govern i amb les seves accions per dur a terme la República. 
 
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, observa que al llarg del mandat s’han 
portat al Plenari resolucions o proposicions d’índole política, de vegades no 
estrictament relacionades amb consideracions del Districte, amb un contingut molt més 
dur que el que presenta aquesta proposició, i no han suscitat el grau de crispació que 
s’està generant en aquests moments, un grau de crispació que, objectivament, la 
proposició no planteja, i que els ciutadans no es mereixen, per molt que s’apropin unes 
noves eleccions i tothom vulgui arreplegar vots i llançar cops a uns i altres. 
 
Recorda que recentment el Grup de BC va fer que la Guàrdia Urbana obrís dos 
expedients sancionadors a un autobús que volia entrar a la ciutat a passejar un 
missatge, entre altres coses, homòfob i xenòfob, i ha demostrat que està compromès 
amb els drets socials: Barcelona és la ciutat del país i de l’Estat que més inversió 
social ha fet per mirar de pal·liar les desigualtats. 
 
Confirma que a l’exposició de motius hi ha conceptes que no apareixen a la proposició 
declarativa i s’hi parla obertament del dret a l’autodeterminació, amb el qual el Grup de 
BC està compromès i que el PSC defensava no fa tants anys en els seus documents 
fundacionals, i de la injustícia dels presos que en aquests moments estan sent jutjats. 
 
En darrer lloc, indica que qui pacta amb la ultradreta són Cs i el PP. 
 
El senyor Celma diu que el seu grup sí que vol fer-se fotos i parlar amb persones que 
han intentat dialogar per posar fi a un conflicte bèl·lic i s’han passat anys a la presó, i 



 

 

que si extrema esquerra significa activistes que paren un autobús que fomenta l’odi, 
les persones que formen part de la CUP són activistes de l’extrema esquerra. 
 
El senyor Gallardo diu a la senyora Arrando que nazis, feixistes i comunistes 
compartien un pensament únic, el de no escoltar ningú, però la democràcia és possible 
gràcies al respecte. 
 
D’altra banda, subratlla que ell respecta els independentistes i els demana el mateix 
respecte per qui pensa diferent; pregunta per què es titlla el seu grup de feixista quan 
respecta la democràcia (feixista és qui no respecta la voluntat dels altres), i explicita 
que vota en contra de la proposició. 
 
La senyora Angulo diu al senyor Gómez que ella sempre ha estat a l’escola i sempre hi 
continuarà sent (la vida és una escola) i que potser és ell, que ha vist el dret a 
l’autodeterminació i s’ha ofuscat, qui encara no ha acabat els estudis corresponents. 
 
A continuació, pregunta on és el pacte de Cs amb Vox a Andalusia —demana que si 
existeix, s’ensenyi— i diu a qui es preocupa tant per l’extrema dreta que Puigdemont 
s’ha fotografiat amb representants de partits d’ultradreta europea com Salvini, 
president d’Itàlia, racista, o Francken, un dels dirigents de la ultradreta belga. 
 
Per acabar, expressa l’abstenció del seu grup. 
 
El senyor Bañón diu que ja no entén res —després de tot el que ha dit la senyora 
Angulo, s’hi ha abstingut—, però que la posició del seu partit és clara i manifesta des 
de fa un temps; observa que hi ha pensaments que amb els temps es van modulant; 
comenta que per una simple proposició s’està fent una mena de 18 de juliol, i expressa 
l’abstenció del seu grup. 
 
El senyor Gómez diu a la senyora Angulo que gràcies a Déu ja ha acabat els seus 
estudis i que, si vol, un dia li porta els seus títols i llegeixen plegats l’article del 
president Torra i s’ajuden mútuament a entendre què vol dir el que va escriure. 
 
Dit això, vota a favor de la proposició. 
 
El senyor Andreu diu que, com que està d’acord amb el senyor Gallardo que el valor 
de la democràcia és el respecte, no farà com ell, que ha posat al mateix sac nazis, 
feixistes i comunistes, quan en aquest país els comunistes van lluitar per la 
democràcia, i els hereus del feixisme, alguns dels quals van fundar el PP, no hi van 
contribuir. Aclareix, però, que sap perfectament que el senyor Gallardo no és 
d’extrema dreta i que Cs pot ser del liberalisme extrem, i comenta que no sap on porta 
aquest debat en què s’ha arribat a parlar d’un 18 de juliol. Demana seriositat i que es 
rebaixi el to, perquè, si no, no hi haurà entesa. 
 
Dit això, vota a favor de la proposició. 
 
La senyora Arrando agraeix els vots favorables, procedents de partits clarament 
posicionats en contra del feixisme i a favor dels valors democràtics que sempre ha 
representat i defensat la ciutat de Barcelona. 
 
Tot seguit, diu que entén que les paraules de la companya de Cs no són fruit de la 
mala fe sinó de la ignorància, i subratlla que no es poden donar lliçons de feminisme ni 
al seu partit en general ni a ella en particular. En aquest sentit, subratlla que ella 
mateixa va fer un tuit condemnant l’agressió masclista a la senyora Arrimadas, però no 



 

 

ha vist que Cs condemnés l’agressió masclista que va patir la senyora Gabriel, per 
exemple. 
 
D’altra banda, pregunta si Cs no és també nacionalista (nacionalista espanyol) i si és 
que ser nacionalista és un pecat, i remarca que ERC es fa fotografies amb qui vol 
sense amagar-se’n, a diferència del que fan altres, com el líder de Cs, que va baixar 
d’un escenari de la plaça de Colón perquè no se li fes una fotografia al costat de 
l’extrema dreta. 
 
Assegura que ha estat el mateix conseller del PP qui s’ha autotitllat de feixista, ja que 
ella a l’exposició de la proposició en cap moment no ha titllat de feixista ni a ell ni a 
ningú, i diu al representant del PSC que li sap greu que s’abstingui en una proposició 
que demana la defensa dels drets i les llibertats, tot i que no li sobta gaire, atès que el 
seu partit formava part del tripartit del 155, i tampoc no li sorprèn la posició dels partits 
de dretes, ja que la seva deriva ha fet que un partit xenòfob, homòfob i feixista sigui la 
crossa del govern a Andalusia. Comenta, però, que potser no són la crossa, sinó qui 
belluga els fils dels seus partits. 
 
S’aprova la proposició amb el vot favorable del grup proposant (GMDERC), el 
GMDBComú, el GMDDemòcrata, el GMDCUP; l’abstenció del GMDPSC i el GMDCs, i 
el vot en contra del GMDPPC. 
 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
1- Instar a la Ponència de Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona a incloure 
en el nomenclàtor de la ciutat 7 espais enjardinats existents al barri del Besòs i 
el Maresme i que actualment no tenen nom (s’adjunta la proposta).  
 
Espai enjardinat situat al c/ Bernat Desclot (Alfons el 
Magnànim-Carcassona  

PROPOSTA: Anna Canalias 
Mestre  

Espai enjardinat situat entre Alfons el Magnàmim-Messina-
Jaume Huguet  

PROPOSTA: Antònia 
Adroher i Pascual  

Espai enjardinat situat entre Palerm-Perpinyà-Germans 
Serra i Jaume Huguet  

PROPOSTA: Clémence 
Jacquinet  

Espai enjardinat situat entre Alfons el Magnànim-Messina i 
Pere Moragues  

PROPOSTA: Josepa (Pepita) 
Uriz i Pi  

Espai enjardinat situat entre els carrers Felip de Malla-
Otranto i Ferrer Bassa  

PROPOSTA: Maria Pi Ferrer  

Espai enjardinat situat entre els carrers Lluís Borrassà i 
Alfons el Magnànim  

PROPOSTA: Mercè Climent  

Espai enjardinat situat entre els carrers Jaume Fabre i Sant 
Ramon de Penyafort  

PROPOSTA: Virgínia 
Amposta Amposta  

 
2- Que aquesta Ponència aprovi per aquests espais els noms de dona que 
acorda aquest Consell Municipal del Districte de Sant Martí.  
 
3- Que acord d’aquest Consell Plenari tingui durada en el temps, més enllà de les 
properes Eleccions Municipals previstes pel 26 de maig d’aquest any.  
 
La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, comenta que, si bé l’ànima de 
qualsevol ciutat és la suma de tots els seus veïns i les seves veïnes, els carrers i les 
places també ajuden a entendre-les. D’altra banda, observa que els noms de les 



 

 

artèries de la ciutat no són casuals, sinó que darrere d’ells s’amaga una part de la 
història, que sempre depèn de qui l’escrigui. 
 
A continuació, posa de manifest que només 297 dels 4.517 carrers de Barcelona 
porten nom de dona (menys del 7%); al districte de Sant Martí, de 482 carrers, 
207 porten nom d’home i només 55 de dona, i al Besòs i el Maresme, 91 carrers, 
places i jardins tenen nom d’home, un 38% porten noms de ciutats i només un 5% 
tenen nom de dona. 
 
Subratlla que és fonamental anar rectificant els desequilibris existents en el 
nomenclàtor des d’una perspectiva de gènere i recuperar la memòria i el 
reconeixement de l’aportació de les dones a la societat. En aquest sentit, posa en valor 
la feina que està portant a terme al Districte de Sant Martí la Comissió de Memòria i 
Gènere, així com les entitats que en formen part, com l’Associació de Dones Ambar 
Prim, les Dones de Foment de Camp de l’Arpa, TV Clot i l’Associació per la Igualtat 
d’Oportunitats i Recerca amb Perspectiva de Gènere, que volen elaborar una 
cartografia de tot el districte i són elles les que identifiquen els espais, una feina 
complicada. Afegeix que han començat la tasca pel barri del Besòs i el Maresme i allà 
han identificat set espais enjardinats ja existents, que no impliquen complicacions de 
canvis per als veïns i les veïnes, que poden portar nom de dona. 
 
En aquest context, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia . 
 
La senyora Marta Mas, representant de la Comissió de Memòria i Gènere, dona les 
gràcies per poder intervenir en aquest punt i valora la presentació d’aquesta 
proposició, que espera que s’aprovi per tal que s’iniciï el camí que porti al fet que set 
jardins portin noms de dona al Besòs i el Maresme. Espera que no sigui tan dificultós 
com ho han estat altres propostes, i que es generi un consens ampli que encoratgi a 
avançar cap a un nomenclàtor molt més amable amb les dones i amb la memòria 
històrica des d’una perspectiva de gènere. 
 
Subratlla que la proposició té un significat especial perquè s’apropa el 8 de març, un 
dia en què es continua intentant per tots els mitjans posar a les agendes polítiques tot 
allò que encara és advers per a les dones, que encara és molt (una de les moltes 
coses és la memòria històrica amb mirada de gènere). 
 
A continuació, demana que, si és possible, abans que acabi el mandat es posi la placa 
al carrer Neus Bouza, que es va aprovar el 2015 i s’ha reclamat en diverses ocasions. 
Afegeix que el seu nom és un dels més de 1.700 que apareixen al memorial que es va 
inaugurar al Camp de la Bota el dia 24, i que el carrer on s’ha de posar la placa es 
troba a mig camí entre on va néixer i on la van afusellar: Neus Bouza era una veïna del 
Poblenou, obrera del tèxtil, que va ser afusellada al Camp de la Bota, i ja s’hauria 
d’haver fet un reconeixement a aquesta figura pel que va representar. 
 
Tot seguit, comenta que els hauria agradat que les relacions amb el Districte sobre 
aquest tema haguessin estat molt més fluides, cosa que no ha estat possible, però han 
après un nou camí que els ha permès fer propostes, a través dels grups polítics de 
l’oposició. Dona les gràcies perquè se’ls hagi permès fer aquesta acció i observa que 
això demostra que els interessos col·lectius són transversals i, si s’hi creu i hi ha 
voluntat política, poden ser possibles. 
 
Per acabar, manifesta el desig que tothom doni suport a la proposició . 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández indica que el GMDCUP-PA està molt d’acord amb 
la proposició i amb les dones escollides, dones combatives contra el feixisme, 



 

 

d’esquerres i treballadores; agraeix que la proposició, que considera un bon punt de 
partida per seguir encarades cap a la vaga feminista de divendres, s’hagi vinculat als 
desitjos d’un grup de dones que fa molts anys que treballa al districte, i manifesta el 
desig que administrativament no es trigui anys a inaugurar aquestes places. 
 
D’altra banda, denuncia que al districte continuïn existint carrers amb noms com 
Coronel Sanfeliu o Hernán Cortés, que és una vergonya que representin el districte i 
convindria canviar per noms de dones. 
 
A continuació, agraeix el sentit acte que el Govern va fer fa uns dies per homenatjar 
les persones que van ser afusellades al Camp de la Bota, i clou la intervenció amb el 
lema «Barcelona serà antifeixista o no serà». 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot favorable del GMDPPC i diu al 
Govern que encara té dos mesos per donar compliment a la col·locació d’una placa . 
 
El senyor Javier Heredero Esteban subratlla que el GMDCs comparteix plenament la 
preocupació que recull la proposició per la manca de presència de dones al 
nomenclàtor de la ciutat i creu fermament en la necessitat de valorar la feina realitzada 
per les dones a la societat, massa sovint silenciada pel masclisme social existent, i una 
bona manera de fer-ho és posar noms de dones als espais enjardinats que es 
plantegen a la proposició. 
 
Subratlla que el 8 de març es reivindica una igualtat sense la qual és impossible 
avançar com a persones i com a ciutadans, i assenyala que el Grup Municipal de Cs a 
l’Ajuntament de Barcelona va proposar la creació d’una ponència de nomenclàtor per 
tal de, amb la participació de tothom, treballar en la direcció que indica la proposició i 
trobar noms consensuats que permetin avançar en la igualtat de gènere. 
 
Comenta que els jardins d’Ana Figuera són un gran exemple de consens a l’hora de 
posar noms de dones del districte a espais públics, ja que va ser aprovat per 
unanimitat pel Plenari, i demana que els noms que es plantegen en aquesta proposició 
siguin treballats prèviament i aprovats per consens polític i social.  
 
Per acabar, vota a favor de la proposició. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés agraeix, en nom del GMDERC-AM, la feina de la 
Comissió de Memòria i Gènere, i subratlla que és importantíssim donar a conèixer la 
significació que han tingut les dones a la història recent, dones que van posar les 
bases del moviment feminista actual. 
 
Aprofita per dir que les dones i els homes d’ERC i de les Joventuts Republicanes se 
sumen a la vaga feminista del 8 de març i aquest dia només participaran en els actes 
directament vinculats a aquesta vaga. 
 
Per acabar, qualifica d’increïble que en ple segle XXI més de la meitat de la població 
encara hagi d’estar reclamant els drets més bàsics i lluitant per no perdre els que té: 
felicita la Comissió de Memòria i Gènere per les dones que ha triat i l’anima a 
continuar fent la feina que fa, molt important, d’empènyer l’Administració cap a la 
visibilització de les dones. 
 
La senyora Margarita Planas Liébanas expressa el vot favorable del GMDDemòcrata, 
a qui sobta que les entitats que formen part de la Comissió de Memòria i Gènere hagin 
tingut problemes perquè s’acceptessin les seves propostes i s’hagin hagut de valer 
dels grups de l’oposició per fer-ho, cosa que sobta sobretot si es té en compte que a la 



 

 

Ponència del Nomenclàtor hi ha, entre d’altres, el senyor Montaner i el senyor Andreu. 
Entén que amb aquesta proposició s’està fent un reconeixement de la feina d’aquestes 
entitats i donant-hi suport. 
 
D’altra banda, posa de manifest que durant el mandat anterior el seu grup va poder 
posar noms de dona a set carrers i a una biblioteca. 
 
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d ’Ensenyament, Immigració i Dona, 
assenyala que el Govern és conscient del desequilibri de gènere existent en els noms 
de places i carrers, un desequilibri que ve de períodes municipals i governs anteriors. 
Assenyala que tant al districte en general com al barri del Besòs en particular, la 
situació del nomenclàtor és fruit d’una desproporció injusta i causa invisibilitat de les 
dones a l’espai públic, així com de les persones gais i trans i de persones i llocs que 
no pertanyin a la cultura occidental: en un barri com el Besòs, on es concentra una 
gran quantitat d’immigració, la majoria de carrers tenen noms d’homes blancs i 
occidentals o de ciutats occidentals, moltes de Sardenya (no sap a què es deu això 
últim). 
 
Explicita que el Govern està d’acord a incrementar el nombre de noms de dones, així 
com d’altres col·lectius oblidats, però explica que, si bé considera interessant la 
proposició, no la considera definitiva, ja que correspon a la Ponència del Nomenclàtor, 
a proposta del Consell Plenari de Districte, prendre aquestes decisions. 
 
D’altra banda, indica que al llarg d’aquest mandat el Govern ha elevat al Plenari de 
Districte les propostes que han formulat diverses associacions i, en els casos de 
formalitzacions de nomenclatura amb noms de dones, s’ha potenciat l’aprovació del 
Consell de Dones com a òrgan de participació del Districte, cosa que el mateix Consell 
fa temps que reivindica. Concreta que s’han inaugurat les places Ana Figuera i Dolors 
Canals i a l’últim Consell de Dones es va aprovar la proposta de Berta Cáceres per a 
un espai de Glòries, aprovació que properament es traslladarà al Consell Plenari de 
Districte, i al proper mandat es vol mantenir el mateix procediment i continuar donant 
valor al Consell de Dones. Proposa que les propostes que s’han presentat aquí es 
portin també al Consell de Dones. 
 
La senyora López diu que és evident que hi ha desequilibri de gènere, que també es 
poden tenir en compte, a part de les dones, altres col·lectius oblidats i que la Comissió 
de Memòria i Gènere no ha tingut fàcil la comunicació, com elles mateixes han dit. 
 
Tot seguit, comenta que a l’últim Consell de Dones, en què es va aprovar un nom de 
dona, no hi havia més gent que la que forma part de la Comissió de Memòria i Gènere, 
de manera que aquesta aprovació del nom de Berta Cáceres, amb la gent que hi 
havia, dona més cobertura a la gent que forma part de la Comissió de Memòria i 
Gènere. D’altra banda, assenyala que quan hi ha un problema de comunicació entre 
dues parts, normalment totes dues tenen part de culpa. 
 
A continuació, indica que el tema d’Ana Figuera era amb consens i que aquesta 
proposició parla de set noms de dones que han estat escollides en una elecció de les 
dones del barri, no és pas una decisió de quatre persones que formen part de l ’entitat. 
 
Per acabar, agraeix el vot favorable de tots els grups de l’oposició i demana a la 
consellera de Dones que es plantegi si ha aportat tot el que havia d’aportar a aquest 
grup de dones. 
 
La senyora Falgueras subratlla que el Consell de les Dones està obert a tothom, a 
totes les associacions i entitats del districte, i comenta que normalment s’hi va. D’altra 



 

 

banda, comenta que en la darrera sessió, en què es va aprovar el nom de Berta 
Cáceres, se sabia que aquest seria un punt que es tractaria, tant per l’ordre del dia 
com perquè ella va parlar directament amb dones de la Comissió. 
 
A continuació, puntualitza que no és que el Govern no estigui d’acord amb la 
proposició, sinó que hi ha un problema de forma, ja que entén que hauria de passar 
pel Consell de Dones, on possiblement s’aprovaria i tiraria endavant. Per això s’hi 
absté. 
 
La senyora López diu a la senyora Falgueras que en principi parlaven i canviaven de 
tema, pensant que era una cosa més agradable, i qualifica de vergonyós que en un 
tema que és només posar nom de dones al carrer s’hagi d’acabar així. Afegeix que no 
entén per què el Govern està dient el que està dient si la seva voluntat és fer una ciutat 
feminista. 
 
Per acabar, subratlla que si s’han posat dos noms de dones i se n ’han de posar set 
més, és el moment, de manera que el Govern hauria de traslladar aquesta proposició, 
que s’ha aprovat, a la Ponència del Nomenclàtor perquè tiri endavant. 
 
La proposició s’aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte 
l’abstenció del GMDBComú. 
 
Presentada pel GMDCs 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Reprovar la gestió municipal en el districte de Sant Martí i constatar que després 
de quatre anys de legislatura el govern municipal ha incomplert les promeses 
de: 
 
- Garantir la seguretat en els carrers mitjançant l’increment de la presència 

policial i la coordinació entre diferents cossos de seguretat per acabar amb 
l’okupació il·legal, la usurpació d ’habitatges i el narcotràfic. 

- Dotar d’habitatge de lloguer social per a les persones vulnerables i 
d’aquelles que pateixen situacions d ’emergència. 
 

Ha provocat la suspensió arbitrària de llicències d ’activitat perjudicant el comerç 
i la restauració, i ha deixat d’invertir en els equipaments degut al que el govern 
de la ciutat diu que són ajustos, però en realitat han estat retallades. 
 
Es proposa el següent text transaccionat: 
 

Reprovar la gestió municipal en el districte de Sant Martí i constatar que 
després de quatre anys de legislatura el govern municipal ha incomplert les 
promeses de: 
 
- Garantir la seguretat en els carrers mitjançant l’increment de la presència 

policial i la coordinació entre diferents cossos de seguretat per acabar 
amb l’okupació il·legal, la usurpació d’habitatges i el narcotràfic.  

- Dotar d’habitatge de lloguer social per a les persones vulnerables i 
d’aquelles que pateixen situacions d’emergència, així com d’habitatge 
protegit de lloguer en règim general, i tal i com varen prometre a l’inici del 
mandat. 
 



 

 

Ha provocat la suspensió arbitrària de llicències d’activitat perjudicant el comerç 
i la restauració, i ha deixat d’invertir en els equipaments degut al que el govern 
de la ciutat diu que són ajustos, però en realitat han estat retallades.  
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, comença explicant que l’abstenció 
del seu grup en la proposició del GMDERC es deu al fet que l’exposició que s’ha fet no 
coincideix amb el que deia el text de la proposició. No entén que a algunes persones 
els hagi sobtat tant el seu vot ni que calgui aclarir coses que són evidents. 
 
Dit això, subratlla que s’ha constatat que el Govern del Districte no ha complert la 
majoria de les promeses del seu programa ni els acords aprovats pel Plenari, i tampoc 
no ha escoltat les reiterades reivindicacions veïnals en audiències públiques, consells 
de barri i altres òrgans de participació. Concreta que, entre altres coses, ha incomplert 
la majoria d’inversions del Pla de barris, inversions als equipaments del districte com 
ara el pont de via Trajana, el pont de Santander i la reforma de l’Espai Pere Calafel l o 
les millores d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda en alguns espais 
esportius. Davant d’això, el seu grup presenta aquesta proposició, que enuncia.  
 
El senyor Daniel Celma i Fernández assenyala que el GMDCUP-PA no considera que 
reprovar el Govern sigui ni necessari ni ètic i que, malgrat les diferències sobre com 
dur a la pràctica les idees d’un grup i de l’altre, se senten més segures amb aquest 
govern que amb qualsevol de Cs, del PP o dels feixistes de Vox. 
 
D’altra banda, no estan d’acord amb el que planteja la proposició sobre l’augment dels 
policies al carrer, ja que estan convençudes que l’única via per millorar la seguretat és 
millorar les condicions de vida de la gent, com també tenen la convicció que fins que 
no es tingui la valentia d’expropiar pisos als grans tenidors, fons voltors o a qui manté 
pisos buits des de fa temps, no milloraran les possibilitats de tenir habitatge públic. 
 
A continuació, remarca que cal una llei valenta que doti d’un marc que permeti posar 
un màxim als preus de lloguer i deixar d’expulsar les veïnes de casa seva. 
 
En darrer lloc, observa que podria rebatre tot el que diu el grup proposant des de la 
seva visió neoliberal, contrària a la de la CUP, anticapitalista, i pregunta a la senyora 
Angulo si recorda què va votar el seu grup quan la CUP va demanar el 100% 
d’habitatge públic de lloguer a les Glòries. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot favorable del GMDPPC, que entén 
que el Govern mereix aquesta reprovació. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, explica que va intentar 
transaccionar amb una esmena la proposició, però el grup proposant només en va 
acceptar una petita part al punt 2. El seu grup agraeix aquesta acceptació, però no 
comparteix la resta de punts de la proposició tal com està presentada. 
 
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, manifesta sorpresa pel fet que el 
Grup del PSC hagi negociat una reprovació al Govern del qual va formar part durant 
més d’un any. Considera evident que és una proposició clarament electoralista i que la 
millor manera de reprovar una acció de govern és amb unes eleccions. Observa, però, 
que qui ha de reprovar un govern és la ciutadania, no pas els partits polítics, per això 
el seu grup vota en contra de la proposició. 
 
D’altra banda, indica que, si bé el seu grup està d’acord que la percepció d’inseguretat 
a Barcelona ha augmentat, considera que la solució no es limita a ampliar la presència 
policial, sinó que, a més, cal que la ciutadania torni a sentir seus els carrers, que la 



 

 

gent torni a fer vida als carrers, ja que l’augment de la presència de la gent al carrer fa 
augmentar la seguretat republicana i, per tant, la situació millora. Aclareix que el seu 
grup està d’acord que cal augmentar algun cos policial al districte, però no vol entrar 
en el joc que es proposa uns mesos abans de les eleccions. 
 
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, diu que cal ser honest i 
reconèixer que totes les propostes són electoralistes, i diu al senyor Puig que ha parlat 
durant un minut per intentar explicar no sap què i també estava fent campanya 
electoral. 
 
Tot seguit, indica que el seu grup, si bé no comparteix el to de la proposició, sí que en 
comparteix el fons, en què entén que també hi ha els veïns de Barcelona, tal com es 
desprèn del baròmetre municipal. Explicita que el seu grup considera que cal reprovar 
la gestió del Govern municipal, que no ho ha fet bé i, per això, vota a favor de la 
proposició. 
 
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, diu que aquesta proposició li fa vergonya, perquè 
no està previst que es reprovi un govern mitjançant una proposició com aquesta, i el 
Grup de Cs ho fa a la darrera sessió del Plenari i amb un to que tampoc no  troba 
encertat. 
 
Planteja que es reflexioni sobre qui pot garantir la seguretat i què significa garantir la 
seguretat i observa que el concepte de seguretat del grup proposant dista molt del 
concepte que en té el Grup de BC, que pensa en la seguretat no només al carrer, sinó 
també a la feina, a casa, en sanitat i en educació, ja que aquesta seguretat és la que 
permet que la ciutadania pugui sortir dels desequilibris que provoca el capitalisme. 
 
Pregunta a la senyora Angulo quin govern ha fet més que aquest  per l’habitatge de 
lloguer social per a les persones vulnerables: s’han fet 72 promocions (11 a Sant 
Martí), 711 pisos (41 a Sant Martí), s’han comprat, s’han posat 1.105 pisos del parc 
privat a disposició de la gent i s’han fet 7.389 ajuts a lloguer, entre altres actuacions. 
 
Quant al fet de no donar llicències de manera no arbitrària, subratlla que el Govern 
està en contra del monocultiu i del fet que a la rambla del Poblenou tot siguin 
terrasses, i està a favor dels veïns i vol una energia pública perquè tothom hi tingui 
accés. 
 
Pel que fa a la inversió en equipaments, posa de manifest que el Govern ha presentat 
un informe de 192 pàgines, la qual cosa significa que s’ha fet feina , i demana que no 
s’enganyi. En aquest sentit, pregunta per què s’obliden de la plaça de la Infància; 
assenyala que la plaça de la Palmera no estava previst fer-la i se n’està fent el 
projecte, i assegura que el Govern fa aquest tipus d’actuacions escoltant la ciutadania. 
 
Per acabar, explicita el vot contrari del Govern. 
 
La senyora Angulo diu als representants del Grup del PSC que si el que volien fer era 
una esmena a la totalitat de la proposició, n’haurien pogut presentar ells una, però els 
agraeix la frase que el seu grup va acceptar perquè va considerar que era totalment 
correcta i els agraeix també la col·laboració en la proposta en la mesura que va ser 
possible. 
 
A continuació, comenta que s’ha perdut entre les pàgines de l’informe del regidor que 
inclou l’acció de govern 2015-2019, i subratlla que la proposició simplement posa de 
manifest actuacions a què el Govern s’havia compromès i no ha complert.  



 

 

 
En darrer lloc, remarca que les principals preocupacions dels ciutadans de Barcelona 
són l’habitatge i la seguretat, i lamenta que es banalitzi amb un tema que fa patir la 
gent i que es jugui amb unes xifres que són reals i que han estat facilitades pels 
Mossos i per la Guàrdia Urbana. 
 
El senyor Celma manifesta el vot contrari del GMDCUP-PA. 
 
El senyor Bañón recorda al senyor Puig, que ha dit que no són els polítics qui han de 
reprovar un govern, que divendres tots els grups van reprovar el Govern municipal pel 
Pla de barris, i diu a la senyora Angulo que per al Grup del PSC tot és important, 
també la igualtat de gènere, i, si no recorda malament, aquest grup va ser el primer a 
portar temes de seguretat en aquest mandat. 
 
Dit això, manifesta l’abstenció del seu grup. 
 
El senyor Boadella diu al senyor Carmona que segurament el que li fa vergonya no és 
la proposició en si, sinó el que aquesta posa de manifest sobre el que ha fet el Govern 
durant aquests quatre anys. D’altra banda, a la pregunta de quin municipi ha fet més 
despesa social que Barcelona durant aquest mandat, li contesta que Molins de Rei, 
governat per Joan Ramon Casals (PDCat i Junts per Catalunya). 
 
La senyora Angulo diu al senyor Bañón que no entén per què ha esmentat la igualtat 
de gènere quan aquest tema no forma part de la proposició, i afegeix que Cs des de la 
primera o la segona sessió del Plenari va presentar propostes relacionades amb la 
seguretat perquè ja veia el que estava passant a la ciutat. 
 
La proposició es rebutja amb els vots a favor del grup proposant (GMDCs), el 
GMDDemòcrata i el GMDPPC; el vot en contra del GMDBComú, el GMDERC i el 
GMDCUP, i l’abstenció del GMDPSC. 
 
 
Presentada pel GMDPP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 

Combatre l’alarmant i creixent problema de l’ocupació d’habitatges, lluitar 
contra les màfies i la delinqüència associada a aquesta ocupació i garantir el 
dret a la propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social,  
ja que el fenomen ha generat la instauració de màfies de l’ocupació i la 
utilització de molts d’aquests immobles per a activitats delictives.  
 
Donar el seu ferm suport a la proposició de llei orgànica contra l’ocupació 
il·legal i per a la convivència veïnal i la protecció de  la seguretat de les 
persones i coses a les comunitats de propietaris, registrada al Congrés dels 
Diputats el 31 de gener. 
 
Reclamar de les forces polítiques amb representació parlamentària que donin 
la seva aprovació a aquesta iniciativa normativa antiocupa, pionera a 
Espanya, per ser d’interès general i necessària per corregir un greu problema 
social i de convivència generat a causa d’aquesta falsa via d’accés a 
l’habitatge. 
 
Donar trasllat d’aquests acords a la ministra de Justícia, a la vicepresidenta 
del Govern i als portaveus parlamentaris dels grups amb representació al 



 

 

Congrés i al Senat, així com al president de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies. 

 
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, explicita que l’objectiu d’aquesta 
proposició és combatre l’ocupació il·legal d’habitatges i garantir la convivència i la 
seguretat dels veïns, i indica que la llei que proposa el seu partit no regula els 
desnonaments hipotecaris ni arrendataris sobre les persones en situació de pobresa, 
no regula «el precari», quan no es pot pagar el lloguer, sinó que vol lluitar contar la 
delinqüència i les màfies d’ocupació il·legal, abundants al districte, com poden 
confirmar els veïns de la Verneda i del Besòs. 
 
Posa èmfasi en el fet que cal diferenciar entre la lluita contra les màfies d’ocupació, 
que posen en perill la seguretat de persones i béns, i les situacions de pobresa social 
o exclusió social per motius d’habitatge i la protecció de les famílies en situació 
d’emergència social. Afegeix que molts dels immobles ocupats per les màfies es 
dediquen a activitats delictives com ara la venda de drogues. 
 
Subratlla que el PP proposa mesures antiocupació pioneres, ja que, entre altres coses, 
per primer cop i mitjançant la proposta que ha portat al Congrés, defineix de manera 
clara què és l’ocupació il·legal, reforça el delicte d’usurpació, agilitza els processos 
penals, reforça els mitjans a l’abast de les comunitats de propietaris pel bé de la 
convivència veïnal, considera nul·la la inscripció al padró si la persona s’hi inscriu per 
una ocupació il·legal, els immobles ocupats il·legalment mai no poden tenir la 
consideració de legals, l’autoritat pública pot desallotjar els habitatges ocupats 
il·legalment en un termini de 12 hores i agilitza el procés penal per jutjar aquest tipus 
de delinqüència. 
 
Per acabar, enuncia la proposició. 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, qualifica d’aporofòbic i 
demencial ajuntar la pobresa amb el fet que unes persones hagin mort per un accident 
amb foc, i comenta que només ha faltat dir que aquestes persones eren de 
procedència estrangera i, segurament, d’una religió diferent de la catòlica, premisses 
de l’alcalde de Badalona que volia escombrar les persones migrades de la ciutat i les 
culpava de tot el que passava i que va acabar escombrat de casa seva gràcies a les 
bones aliances entre Comuns, la CUP, moviments populars de la ciutat i algun altre 
partit. 
 
Tot seguit, indica que la CUP, davant les ocupacions, sempre es posiciona al costat de 
les que pateixen, i assenyala que darrerament per a moltes famílies l’ocupació és 
l’única opció per sobreviure a les ciutats. El seu grup, a més, està molt a favor de les 
ocupacions volgudes, sistematitzades, que lluiten i denuncien la precarietat, molt 
enfortida amb joves, dones, migrades i dependents. 
 
Indica que la CUP coincideix que les màfies s’han de poder tractar de manera diferent, 
però no s’ha de generalitzar amb les altres opcions i ocupacions necessàries. 
 
En darrer lloc, subratlla que la CUP considera molt preocupant la manera com en la 
mateixa proposició s’han ajuntat ocupa, pobre, delicte i drogodependència, i manifesta 
el desig que la ciutadania de Barcelona i de moltes altres ciutats de Catalunya i de 
l’Estat espanyol no voti pel PP i que la propera ciutat de Barcelona estigui lliure 
d’aquest partit. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, indica que és evident que l’ocupació 
il·legal ha esdevingut un problema al qual han de fer front com a polítics i com a 



 

 

ciutadans, i que la política de tolerància que ha dut a terme l’Ajuntament de Barcelona 
els darrers quatre anys, lluny de disminuir el problema, l’ha fet créixer i s’ha produït un 
efecte crida per a les màfies i per a la delinqüència que s’hi associa , que ha convertit la 
ciutat en un centre neuràlgic de l’ocupació il·legal.  
 
Subratlla que la gran damnificada per aquesta situació és la convivència, ja que es 
produeixen enfrontaments entre ocupants i veïns que mai no s’haurien de permetre i 
que vulneren els drets de tots els ciutadans. 
 
Remarca que la societat té eines d’assistència social per protegir la gent més 
necessitada, que de vegades perd l’habitatge per raons espúries, però en cap cas la 
solució pot ser permetre ocupacions que no beneficien ni tan sols les persones en 
situació d’emergència social. 
 
Conclou que l’ocupació il·legal és un acte delictiu al qual cal fer front com a societat 
dotant-se d’eines que permetin restaurar els drets dels propietaris i penin el delicte.  
 
Pels motius exposats, el seu grup vota a favor de la proposició. 
 
El senyor Francesc Xavier Bañón Fàbregas, del GMDPSC-CP, recorda al senyor 
Gallardo que quan es convoquen eleccions generals tot allò que està en tràmit 
parlamentari decau, de manera que no entén què s’està votant exactament amb 
aquesta proposició. Afegeix que també decauen les gairebé cinquanta iniciatives que 
el PP i «els seus amics» han bloquejat al Congrés de Diputats des de fa molt de 
temps, com ara la reforma de la «llei mordassa» i la Llei de l’eutanàsia. 
 
La senyora Lourdes Arrando Bellés demana al senyor Gallardo, en nom del GMDERC-
AM, que retiri aquesta proposició en un exercici d’intel·ligència, ja que no té sentit 
presentar-la atès que quan es convoquen unes eleccions, les proposicions de llei que 
no han estat debatudes decauen automàticament. 
 
El senyor Genís Boadella i Esteve, del GMDDemòcrata, comenta que, a parer seu, la 
presentació d’aquesta proposició és fruit d’un desajust de dates important: la 
proposició està datada del 12 de febrer; les cambres es van dissoldre el 15 de febrer, 
la Junta de Portaveus no va ser fins al 26 de febrer  i el 5 de març es va publicar al 
BOE la convocatòria d’eleccions, de manera que avui no té sentit parlar sobre aquesta 
proposició. Per això, el seu grup no hi pot votar a favor. 
 
Tot seguit, diu al Grup del PP que en properes proposicions, a part de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, podria incloure la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
El regidor del Districte qualifica la proposició, al marge del fet que no tingui recorregut, 
d’aberració total, i diu al PP que els problemes socials es resolen amb mesures socials 
i els problemes polítics, amb mesures polítiques, cosa que aquest partit no ha sabut 
fer. 
 
Dit això, subratlla que el 90% de les ocupacions són a precari, són famílies, persones, 
unitats de convivència de vulnerabilitat econòmica i són ocupacions no conflictives —
només un percentatge mínim són o conflictives o delictives—, i remarca que l’arrel del 
problema són l’exclusió residencial, l’increment dels lloguers, la manca d’accés a 
l’habitatge, etc., coses que el PP va promoure durant els set anys que va estar al 
Govern, ja que va reduir dràsticament la inversió en els plans d ’habitatge. 
 



 

 

Insisteix que la llei orgànica que proposa el PP, que ha llegit detingudament, és 
aberrant: multiplica per tres la pena del Codi civil per a qui ocupa; no té prou amb el 
desnonament exprés que va aportar el PDCat en el cas d’habitatges de petits tenidors 
i diu que ha de ser un desnonament exprés també en el cas d’habitatges de grans 
tenidors, de grans propietaris, quan són precisament ells els grans causants de la crisi 
hipotecària i de la precarietat; van ser rescatats amb diners públics, que no han 
retornat, i tenen els seus pisos en molt mal estat (per això s’ocupen). 
 
Per acabar, qualifica d’inadmissible que es negui el dret a la inviolabilitat del domicili, 
consecució de la Revolució Francesa i conquesta de la Il·lustració, a qui ocupa un 
habitatge, un retorn feixista al passat, abans de la Il·lustració.  
 
 
El senyor Gallardo respon al senyor Montaner que ell està negant la propietat i el dret 
a l’habitatge dels propietaris i està condemnant els veïns a tenir un problema que BC 
no és capaç de solucionar. 
 
Admet que la proposició ha entrat fora de termini, però observa que ha servit per posar 
de manifest el que ha fet el Govern municipal al llarg del mandat: promocionar 
l’ocupació i, consegüentment, les màfies, i actuar com si el problema no existís en lloc 
d’ajudar les 427 famílies que esperen una solució però l’única resposta que reben per 
part de l’Ajuntament és que ocupin. 
 
A continuació, indica que ha fet un informe de 26 pàgines sobre la lamentable situació 
del districte —s’ofereix a facilitar-lo a qui el vulgui— i subratlla que el problema de les 
ocupacions és voler que els veïns paguin per la incapacitat del Govern quan existeixen 
ajuts socials suficients i quan ajudar les persones en situació de precarietat és 
possible. 
 
Pregunta per què un grup que ven drogues a la Verneda ha d’estar ocupant un 
habitatge i anar a punxar-se a l’escala o al parc, i remarca que l’existència de màfies 
que obren la porta d’un pis d’un cop de peu i hi fiquen un grup de gent a viure-hi no és 
fruit de la pobresa, sinó de la impunitat total que ha generat el Govern municipal, que 
ha lluitat en contra de les persones i en contra de la propietat, quan la base d’un estat 
democràtic és el respecte pel veí i per un mateix. Qualifica tot plegat de vergonyós.  
 
Tot seguit, convida el senyor Montaner a parlar amb els veïns de zones com el Besòs, 
la Verneda, el Maresme i el Clot per dir-los si el que passa als seus barris és normal, i 
subratlla que quan una persona té problemes, els veïns l’ajuden amb aliments, roba i, 
fins i tot, amb diners, però no si són delinqüents. 
 
Per acabar, indica que no retira la proposició. 
 
El senyor Celma expressa el vot contrari del GMDCUP-PA, que subscriu la intervenció 
del senyor Montaner, regidor del Districte, i comenta que hi ha un grup que es diu 
Desokupa, que a vegades va amb els Mossos a desocupar pisos, si més no a 
Barcelona. 
 
El senyor Heredero lamenta que el senyor Montaner, amb la seva intervenció, hagi 
justificat almenys el 90% de les ocupacions. 
 
El senyor Bañón expressa el vot contrari del GMDPSC-CP. 
 
La senyora Arrando es mostra absolutament sorpresa per la hipocresia del PP, que no 
té límits. L’acusa de voler «apagar el foc amb benzina» i de ser, a través de les seves 



 

 

lleis, un dels principals generadors del problema de l ’habitatge, que ara pretén 
criminalitzar totes les persones que es veuen obligades a ocupar. Subratlla que la 
proposició de llei criminalitza totes les ocupacions i expressa el vot contrari del 
GMDERC-AM. 
 
El senyor Boadella expressa el vot contrari del GMDDemòcrata. 
 
El regidor insisteix que el 90% de les ocupacions són a precari i no són conflictives i, 
quan són delictives, com en el cas dels narcopisos —se n’han eliminat gairebé 200 
aquests mesos—, o molesten el veïnat, s’intervé. Subratlla també que el 70% de les 
ocupacions són pisos de bancs i fons immobiliaris que sovint no saben ni que els 
tenen i els tenen en mal estat. 
 
Quant a l’aporofòbia que ha esmentat el company de la CUP, puntualitza que en el cas 
del PP no és visceral o per una cosa concreta, sinó que és sistemàtica, ideològica, 
política, ja que és un partit aporofòbic: vol eliminar els pobres sigui com sigui. D’altra 
banda, afegeix a les paraules de la senyora Arrando que els membres del Grup del PP 
són uns piròmans i, a sobre, volen culpabilitzar les víctimes. 
 
Per acabar, explicita el vot contrari del Govern. 
 
El senyor Gallardo vol fer servir el torn de tancament, però el president li diu que, tal 
com ja l’ha informat, ha superat el seu temps amb escreix. 
 
Es rebutja la proposició amb el vot a favor del GMDPPC i el GMDCs i el vot en contra 
de la resta de grups municipals. 
 
Presentada pel GMDCUP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
1. Què les persones del districte responsables de visualitzar espais al districte 

on construir equipaments educatius es comprometin abans de finalitzar 
l’any 2019 de trobar aquest espai per la construcció d ’un Institut a cavall 
entre els barris del Besòs – Maresme i Provençals del Poblenou i a presentar 
aquest informe al proper govern del districte per tal d ’efectuar les accions 
necessàries per aconseguir aquest nou equipament educatiu.  

2. Que el govern del districte faci arribar al departament d’educació de la 
Generalitat la necessitat que tenim al districte de construir més equipaments 
educatius, oferint la possibilitat de cessió dels espais municipals per fer -ho.  

3. Que el govern del districte, abans d ’acabar el mandat, torni a recordar al 
govern de la Generalitat, la necessitat de construir escoles i instituts per 
acabar amb els barracots. 

 
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, enuncia la proposició, 
motivada per la manca d’instituts d’educació secundària al barri del Besòs-Maresme, i 
pel fet que aquests infants han d’anar a parar als instituts ja massificats del Poblenou. 
 
Comenta que una de les mesures que podria prendre la Generalitat per destinar més 
esforços a la construcció d’aquests equipaments seria deixar de subvencionar les 
escoles segregadores de l’Opus Dei o dedicar el percentatge del pressupost que 
demanen els sindicats educatius o la FaPaC. 
 
A continuació, aprofita per fer algunes demandes relacionades amb l’educació a 
l’Ajuntament i a tots els partits polítics que tenen responsabilitats en altres instàncies : 



 

 

que es rebaixin les ràtios de les escoles bressol municipals (la gestió pública ha d’anar 
acompanyada de la millora de les condicions de treball); que es tinguin presents com a 
organismes educatius els menjadors escolars, les activitats de lleure i les activitats de 
suport escolar (si no es milloren les condicions laborals d’aquest sector i s’aconsegueix 
que esdevinguin quelcom important i necessari als centres educatius, l’educació 
integrada no serà suficient); que s’estudiïn amb racionalitat les adjudicacions d ’infants i 
adolescents als diferents centres educatius (s’ha de posar fi a les escoles i els instituts 
massificats) i que es comencin a exercir ja les adjudicacions escolars sense cap tipus 
de segregació, ni a la concertada, que ha d ’anar desapareixent a poc a poc, ni a les 
escoles públiques, que també generen espais segregats en funció dels barris. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez expressa el vot contrari del GMDPPC, que 
qualifica la proposició de summament incongruent. 
 
La senyora M. Eugenia Angulo López expressa el vot favorable del GMDCs, que dona 
molta importància a l’educació i està bastant d’acord amb la proposició 
independentment de qui l’hagi presentada. 
 
Entén, però, que és poc ambiciosa, perquè Sant Martí necessita una millora educativa 
als centres públics, sobretot al Poblenou i els barris del voltant, ja que en totes les 
escoles i els instituts els alumnes han hagut de conviure en barracons i amb obres o 
massificació: les deu escoles i els cinc instituts estan saturats, i la resposta de 
l’Administració davant la creixent demanda de places ha estat la creació de línies 
noves, els anomenats bolets. Tanmateix, coincideix que l’augment de la ràtio 
d’alumnes minva la qualitat de l’ensenyament i la planificació dels plans educatius i 
que cal un nou institut en el radi d’influència perquè cap alumne es quedi sense plaça. 
 
La senyora Silvia López Serrano expressa el vot favorable del GMDPSC-CP, que està 
totalment d’acord amb la proposició, però coincideix que és poc ambiciosa, ja que al 
districte no només hi ha manca de places d’educació secundària, sinó que també hi ha 
manca d’escoles bressol i d’equipaments educatius en general. 
 
El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, valora positivament la proposició, que 
es preocupa pels veïns del Besòs-Maresme i la part limítrofa, Provençals, i destaca la 
feina feta en anteriors mandats, tant per part de la Generalitat com d’altres instàncies, 
perquè en aquella zona es delimités la projecció d’un centre educatiu. El seu grup 
considera que és important ampliar el focus i tenir en compte tot això dintre de la 
planificació educativa del districte en aquestes zones. 
 
A continuació, assenyala que ERC sempre defensa la seguretat pública integral, que 
inclou urbanisme, il·luminació, espais de socialització i moltes altres coses, i observa 
que en aquesta sessió hi ha hagut dues tendències en les propostes que s’han 
presentat: moltes fan referència a qüestions de seguretat circumscrita a la part 
repressiva i moltes van circumscrites a la part d ’educació. Subratlla que, a parer del 
seu grup, el pal de paller ha de ser l’educació i la cultura. En aquest sentit, indica que 
una de les coses que es van fer respecte a educació i cultura quan va arribar el 
franquisme va ser canviar noms a carrers, com a l’avinguda Roma, en agraïment a les 
tropes feixistes que van bombardejar Barcelona, per això hi ha noms com aquests 
italians en altres llocs. Per acabar, recorda Josep Maria Huertas Claveria, que va 
ensenyar molt sobre aquestes qüestions. 
 
La senyora Margarita Planas Liébanas expressa el vot favorable del GMDDemòcrata, 
conscient que hi haurà canvis rellevants en el sistema d ’assignació d’instituts a tota la 
ciutat: en la darrera sessió del Consell Escolar es va explicar que el Consorci 
d’Educació planejava canviar radicalment el sistema i que les escoles de primària 



 

 

tindrien només un o dos instituts de referència. Per això, a la zona del Besòs-Maresme 
i Provençals fa falta un nou institut i és important demanar el compromís de trobar de 
seguida un espai per construir aquest institut que haurà de ser institut de referència 
d’un mínim de tres escoles. 
 
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d ’Ensenyament, Immigració i Dona, 
observa que la proposició que ha presentat el senyor Celma oralment no s’ajusta a la 
que havia enviat la CUP inicialment per escrit, més centrada en l’institut nou de 
Provençals. Demana al portaveu d’aquest partit que aclare ixi sobre què ha de 
respondre. 
 
El senyor Celma dona la raó a la senyora Falgueras, a qui explica que la proposició vol 
resoldre la qüestió del Besòs, que ha perdut referencialitat i necessitarà un nou institut, 
entre altres equipaments educatius i, per tant, que el Govern municipal interpel·li qui 
correspongui per buscar un espai, així com que expliqui a la Generalitat —li consta 
que és una cosa que ja es fa— que cal aquest espai educatiu per a adolescents, entre 
molts altres, però ha aprofitat la intervenció per explicar què demana la CUP pel que fa 
a educació, com ara que les ràtios siguin menors . Observa, però, que les proposicions 
que sorgeixin avui aquí toparan amb el fet que ja aniran a un proper govern al 
setembre o a l’octubre. 
 
El senyor Gallardo diu al senyor Celma que si no s’hagués estès tant en 
l’argumentació, el Grup del PP hauria votat amb total normalitat, però que els membres 
de la CUP fan por. 
 
Afegeix que els membres de la CUP són tan sectaris que espatllen tot allò que toquen, 
i comenta que no el sobtaria que a la sortida hi hagués algú esperant-lo per llançar-li 
un pot de pintura, com a les eleccions. 
  
Lamenta que davant d’una cosa que no interessa o no agrada, immediatament es 
recorri als insults i a les amenaces. 
 
La senyora Planas posa de manifest que a la pàgina 63 de l’informe del regidor, on 
s’expliquen detalladament els centres que hi ha en mòduls o en ubicacions 
provisionals, s’afirma que a Provençals «s’ha de construir un nou institut al barri per tal 
d’absorbir la demanda creixent de places». 
 
La senyora Falgueras assenyala que l’educació és un tema prioritari per al Govern i 
per això hi ha dedicat molts esforços i se sent bastant content de la seva actuació en 
aquest àmbit, de la qual destaca la creació de dues escoles noves i dos instituts nous i 
l’ampliació d’una escola amb la compra de Bernat Calbó. 
 
Tot seguit, explica que, malgrat la rellevància d’aquestes actuacions, un estudi de 
l’oferta i la demanda que hi haurà fins al 2025 —una altra cosa interessant que hi ha 
hagut en aquest mandat és que el Consorci ha fet estudis de previsió a  llarg termini— 
ha posat de manifest que a la part del Besòs i de Provençals es necessitaria un nou 
institut. Per això, ja s’ha arribat a un acord que hi haurà un nou institut i només cal 
acabar de concretar l’espai que cedirà el Districte o quin equipament o quina escola es 
transformarà amb aquest fi, qüestió que han de decidir conjuntament el Consorci i el 
Districte. Confirma, però, que el Districte, en qualsevol cas, sí que cedirà un espai, 
com ha cedit els espais tant provisionals com definitius de les quatre escoles i instituts, 
sovint fins i tot pagant mòduls i remodelacions —ho va fer amb la remodelació del pis 
de sobre de la Biblioteca de Can Saladrigas—, cosa que no correspondria al Districte 
sinó al Consorci, però que el Districte ha assumit per avançar i per poder cobrir tota la 
demanda. 



 

 

 
En darrer lloc, assenyala que el Govern vota a favor de la proposició perquè ja està 
treballant en el que demana. 
 
El senyor Celma agraeix els suports i diu al senyor Gallardo que ell ha estat agredit 
dos cops per homofòbia, de manera que no creu que li pugui donar cap lliçó en aquest 
sentit. 
 
La proposició s’aprova amb el vot a favor de tots els grups municipals, excepte el vot 
contrari del GMDPPC. 
 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional: no hi ha assumptes a 
tractar. 
 

c) Precs 
 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 
Que el govern del Districte informi del número exacte d ’habitatges de lloguer 
assequible destinats a la gent jove que en aquest mandat s ’han incorporat a la 
Borsa d’Habitatge de Lloguer, i quants d’ells es troben situats al districte de Sant 
Martí. 
 
El senyor Fernando Gómez i Carvajal, del GMDDemòcrata, enuncia el prec, relacionat 
amb una de les preocupacions principals de la ciutadania, l’habitatge, que també 
preocupa especialment els joves, els sous dels quals fan que tinguin grans dificultats 
per accedir a l’habitatge i emancipar-se. 
 
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, 
exposa que el 2019 es van fusionar la Borsa Jove d’Habitatge, gestionada fins 
aleshores per la Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, i la Borsa de 
Lloguer Social, gestionada pel Patronat, i es va crear la Borsa d’Habitatge de Lloguer 
de Barcelona, competència del Consorci d’Habitatge, i subratlla que els darrers anys, 
davant la problemàtica d’exclusió residencial fruit de polítiques del PP, els habitatges 
s’han destinat principalment a les pèrdues d’habitatge, però, si bé la captació es fa de 
manera conjunta, s’ha mantingut una oferta segmentada per al col·lectiu de joves, les 
unitats familiars o de convivència amb menors de 35 anys. Concreta que en el cas de 
Barcelona s’han incorporat 469 pisos a la Borsa de Lloguer, dels quals 81 són per  a 
joves de la ciutat, i, en el cas de Sant Martí, dels 86 pisos de la borsa, 14 són per a 
joves. 
 
El senyor Gómez pregunta si aquests 14 pisos són els que s’han incorporat en aquest 
mandat o el total de pisos de lloguer per a joves disponibles. 
 
La senyora Campos respon que són els que s’han incorporat en aquest mandat, 
durant el qual, a més, l’Ajuntament de Barcelona ha fet 72 promocions d ’habitatge, 
mentre que la Generalitat, que és qui en té les competències, n’ha fet 2. 
 
Dit això, indica que el prec s’accepta. 
 
S’accepta el prec. 
 
 



 

 

 
Presentat pel GMDDemòcrata 
 
Que el Districte de Sant Martí demani al Consorci d ’Educació que garanteixi 
l’acompanyament necessari a la comunitat educativa i, especialment, als 
Directors dels Centres, als efectes de donar-los tot el suport possible, recursos i 
l’assistència amb els aspectes jurídics, per tal de garantir el model d ’immersió 
lingüística als nostres barris, districte i ciutat. 
 
La senyora Margarita Planas Liébanas, del GMDDemòcrata, exposa que, abans de les 
vacances de Nadal, la directora d’una escola del districte va rebre una interlocutòria 
amb mesures cautelars que l’obligaven a canviar el pla d’estudis d’una classe de P3 i 
d’una altra de segon de primària, un atac imperdonable i molt trist a l’escola i a la 
llengua catalana, que durant trenta anys ha estat l’eina clau per a la cohesió social i la 
igualtat per a tothom, independentment del lloc d ’origen. Davant d’aquests fets, que 
provoquen angoixa als directors i als docents, que de vegades se senten amenaçats, 
el seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 
 
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d ’Ensenyament, Immigració i Dona, 
indica que el prec s’accepta i aclareix que quan l’escola a què ha fet referència la 
senyora Planas va tenir el problema, tant el Districte com l’Ajuntament immediatament 
es van presentar a la direcció de l’escola per oferir-li acompanyament i suport i, fins i 
tot, el comissionat d’Educació es va oferir a gestionar, mitjançant els Serveis Jurídics 
de l’Ajuntament, la possibilitat de fer un recurs per posposar l’ordre judicial fins al 
setembre, i posteriorment l’escola va parlar amb la gerència del Consorci i, d’acord 
amb el comissionat, es va decidir intervenir des d’allà. 
 
Subratlla que la voluntat d’acompanyar i donar suport hi va ser des del primer moment, 
com hi seria si es tornés a repetir —el Govern espera que no— aquest atemptat contra 
la immersió lingüística i l’escola catalana. 
 
La senyora Planas agraeix l’acceptació del prec, però comenta que ella va estar des 
del primer moment parlant amb la directora i aquesta, molt angoixada, li va dir que es 
trobava sola, que havia anat al Departament d’Ensenyament a demanar 
assessorament jurídic i no li ho havien donat. Per això, demana més agilitat per tal que 
els docents no hagin de passar una angoixa que no haurien de passar.  
 
D’altra banda, manifesta el desig que el que ha passat no es repeteixi en altres 
escoles —el que ha passat amb aquesta ja està ben encarrilat—, ja que l’escola 
catalana es mereix el millor tracte possible. 
 
La senyora Falgueras puntualitza que amb qui estava angoixada la directora no era 
amb el Consorci, amb l’Ajuntament de Barcelona o amb el Districte, sinó amb el 
Departament, que pertany a la Generalitat, no a l’Ajuntament, i que la senyora Planas 
hi va acudir a les 9 h i ella, a les 10, i va dir a la directora que si el Departament no els 
solucionava el problema, l’Ajuntament li oferia els Serveis Jurídics per fer-ho; la 
directora va dubtar, i va ser quan va trucar a la gerent del Consorci, que ja havia parlat 
amb el comissionat de l’Ajuntament. 
 
S’accepta el prec. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern del Districte de Sant Martí, dugui a terme les accions suficients i 
necessàries per tal de garantir que la reforma del carrer Paraguai i el seu entorn 
es faci al mateix temps que s’està fent la reforma del carrer Pere IV. 
 
El senyor Sergi Alcon Gibert, del GMDERC-AM, dona les gràcies als veïns encara 
presents a la sala i enuncia el prec. 
 
Tot seguit, recorda que avui s’ha informat favorablement la millora urbana de l’illa que 
està en contacte amb els dos carrers a què fa referència el prec, i manifesta l’opinió 
del seu grup que cal una visió àmplia i pensar en l’entorn de la zona 22@ de cara al 
creixement que tingui la ciutat en aquest indret. Afegeix que, a parer del seu grup, 
Provençals és un dels barris oblidats d’aquesta legislatura, amb moltes deficiències de 
diferents tipus (d’il·luminació, d’arbrat, de mobiliari...), i que, si més no, cal començar a 
caminar en la direcció que indica el prec per continuar avançant en aquest sentit, ja 
sigui en aquesta legislatura o en la següent. 
 
D’altra banda, subratlla que els jocs infantils que voregen tota aquesta zona i que 
també estan en contacte amb rambla Prim necessiten millores i reformes importants 
perquè s’estan quedant antiquats. 
 
El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, 
comenta que, si bé en aquests moments no hi ha cap previsió de realitzar la reforma 
integral del carrer Paraguai, els Serveis Tècnics, conjuntament amb l’Associació de 
Veïns, han detectat deficiències a la urbanització actual i s ’ha previst la realització de 
les actuacions oportunes durant aquest mes de març. 
 
El senyor Alcon entén el que acaba d’anunciar el senyor Marzo com un inici, però 
voldria saber si això es pot concretar en alguna cosa. 
 
El senyor Marzo respon que, de cara a la propera legislatura, caldrà fer una reforma 
més a fons i integral, per exemple, de l’eix dels carrers Perú i Paraguai. 
 
El senyor Alcon aclareix que es referia a les actuacions al març a què ha fet referència 
el senyor Marzo en la primera intervenció. 
 
El senyor Marzo diu que ho demanarà a Llicències i ho facilitarà i que el prec no 
s’accepta. 
 
Es rebutja el prec. 
 
Presentat pel GMDPSC 
 
Que se ’ns informi dels punts negres detectats per la Guàrdia Urbana al Districte 
de Sant Martí on els ciclistes incompleixen la normativa que prohibeix circular 
per les voreres. 
 
La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, enuncia el prec, motivat pel 
coneixement que la Guàrdia Urbana ha detectat almenys 30 punts negres a la ciutat 
on els ciclistes incompleixen la normativa vigent. 
 
El president dona la paraula a les dues persones del públic que han demanat intervenir 
en aquest punt. 



 

 

 
El senyor Joan Cabanas indica que parla en nom del partit Convergents, nascut fa un 
any, que ha rebut moltes demandes dels veïns pel que fa als punts conflictius (no 
«punts negres», que entén que són punts en què hi ha morts) a què fa referència el 
prec. 
 
A continuació, comunica que la Unió de Comerç i Propietaris li va transmetre que 
s’havien presentat dues queixes a l’Ajuntament perquè, si bé es van col·locar els 
cartells perquè a la vorera de Gran Via costat muntanya les bicicletes anessin pel 
terra, cosa que agraeix, no s’ha portat a terme el control de la circulació de les 
bicicletes que van per sobre de la vorera a molta velocitat, i la part de circumval·lació 
de Glòries no està senyalitzada, de manera que la gent passa amb la bicicleta davant 
del DHUB i no pel centre, com està marcat. 
 
D’altra banda, a la rambla del Poblenou, la gent va per on vol. Pel que fa a aquest 
punt, assenyala que es va treure un senyal al tram entre el carrer Tànger i la Diagonal 
perquè poguessin passar per allà sobre, però convindria que aquell trosset estigués 
marcat amb unes línies com cal perquè anessin pel lloc (ara les bicicletes van per on 
volen, se salten els semàfors, van en direcció contrària i molts ciclistes no porten 
casc). 
 
En darrer lloc, subratlla que hi ha un problema molt gran amb les obres de Glòries pel 
carrer Independència: la vorera del costat Besòs és la que fan servir els ciclistes 
perquè la del costat Llobregat està tallada. 
 
El senyor Jordi Giró dona les gràcies als consellers per esperar-se que parlessin ells. 
 
Pel que fa a les bicicletes, observa que no només cal posar l’accent en els ciclistes, 
sinó també en com legisla l’Administració, i subratlla que hi ha alguns llocs tan 
conflictius que el cent per cent de la vorera l’ocupa la bicicleta, i que hi ha una 
dicotomia perquè, d’una banda, l’Àrea de Mobilitat pren les decisions i, d’altra banda, 
la Guàrdia Urbana és qui ha d’actuar davant dels problemes. 
 
A continuació, exposa que a Salvador Espriu amb Trias Fargas hi ha un conflicte gran 
perquè no hi ha sortida, i a tot el sector de Salvador Espriu des d ’aquest carrer fins a 
Joan Miró aproximadament hi ha un carril pel mig de la via, i tant les bicicletes com els 
vehicles de mobilitat elèctrica hi agafen velocitat i aquest és un element que preocupa 
la gent. 
 
D’altra banda, posa de manifest que amb la Guàrdia Urbana es va acordar fer el carril 
Trias Fargas de pujada bidireccional perquè només hi ha una vorera, els vehicles no 
poden passar i al final han de passar per la vorera. Subratlla que els responsables de 
Mobilitat haurien de sortir del despatx per anar-hi i entendre realment la situació. 
 
A continuació, fa alguns comentaris sobre l’informe del regidor. En primer lloc,  subratlla 
que cal actuar urgentment al Parc de Moscou, que no està acabat (s’ha de començar i 
s’ha de reprogramar), perquè estan prenent els marbres de dalt, i ja no hi ha sortida de 
metro, un tema que preocupa moltíssim. 
 
En segon lloc, i en relació amb el PEUAT, assenyala que tot el tema dels hostels és un 
tema de procés participatiu: hi va haver una comissió de seguiment, una comissió 
d’anàlisi i, fins i tot, es parlava de la consulta, però és un procés que no apareix enlloc, 
i entén que, tant si és un triomf de l’Administració o de l’equip polític com si no, s’ha de 
reconèixer el procés i la ciutadania ho ha de saber llegir. 
 



 

 

En tercer lloc, subratlla que s’està fent la comissió del Port Olímpic, s’hi han implicat 
molts agents, molts grups polítics i molta gent, i cal posar en valor aquestes coses que 
realment marquen una bona tendència per a la ciutat i, òbviament, per al barri. 
 
En darrer lloc, observa que quan es parla d’espai públic i de patrimoni cal parlar també 
dels robatoris de plaques de monuments, que són robatoris a tota la ciutadania i entén 
que l’Ajuntament hauria de donar explicacions al respecte i dir què pensa fer . 
 
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, agraeix les aportacions dels veïns i comença la 
resposta al prec indicant que el Govern sempre ha tractat la bicicleta com el que 
considera que és, un mitjà de transport, i que això no vol dir que s’hagi de permetre 
que continuï la impunitat amb la qual s’ha mogut fins ara. En aquest sentit, assenyala 
que aquest ha estat el primer govern municipal que ha fet una normativa de vehicles 
de mobilitat personal i una mesura valenta que ha fet que a partir  de l’1 de febrer 
acabés la moratòria que en determinats supòsits permetia la circulació de bicicletes 
per les voreres (a partir d’ara es multarà tothom que infringeixi aquesta normativa). 
 
Coincideix que els punts negres són els punts on hi ha accidents, però entén que el 
prec fa referència als punts on s’incompleix la normativa. En aquest sentit, explica que 
la Guàrdia Urbana controla diferents punts del districte per fer-la complir i ja ha actuat 
en tres punts (carrer Independència-Mallorca, avinguda Meridiana entre Aragó i 
Mallorca i carrer Besalú), i aquest procediment continuarà. 
 
Explicita que el prec s’accepta i comenta que les converses amb la Guàrdia Urbana 
funcionen i que la policia de barri està precisament per recollir propostes d’actuació. 
 
Per acabar, diu als dos veïns que han intervingut que la resta de temes que han 
plantejat es tractaran al Consell de Barri o directament. 
 
La senyora López agraeix l’acceptació del prec. 
 
S’accepta el prec. 
 
 
Presentat pel GMDCS 
 
Que s’iniciï un diàleg de forma urgent amb les AMPA dels centres escolars del 
Districte, pares, direcció de centres escolars, Guàrdia Urbana i amb tots els 
membres de la taula de seguretat de Sant Martí, per intentar posar solucions als 
múltiples atracaments a menors en els voltants dels centres escolars i que se’ns 
informi per escrit a tots els membres del consell municipal de totes les 
actuacions que es duguin a terme per garantir la seguretat dels menors.  
 
La senyora M. Eugenia Angulo López, del GMDCs, enuncia el prec, motivat per la 
preocupació que van traslladar al seu grup alguns pares i alguns centres escolars, i 
comenta que el seu grup es va plantejar retirar el prec però finalment va decidir 
mantenir-lo. 
 
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, diu que si el GMDCs pensava retirar 
el prec però l’ha mantingut, el Govern pensava acceptar-lo, perquè està treballant en el 
que planteja, però finalment no l’acceptarà. 
 
La senyora Angulo no entén que el Govern tingués pensat acceptar el prec i no 
l’accepti perquè el seu grup no l’hagi retirat, quan el Govern ni tan sols li ha demanat 



 

 

que ho faci, sinó que ha estat ella qui ha comentat que el grup s’havia plantejat 
aquesta possibilitat. N’explica el motiu: el prec es va presentar el 24 de febrer i el 26 el 
GMDCs es va reunir amb responsables i pares de centres escolars; el 27 el 
Movimiento Diagonal Mar i l’Associació de Veïns de Diagonal Mar van organitzar una 
reunió amb pares, professors i Guàrdia Urbana, a la qual va assistir  el senyor Andreu, i 
vint-i-quatre hores després centres escolars i pares van observar que sí que hi havia 
alguna patrulla a les hores d’entrada i sortida. Tanmateix, el GMDCs ha decidit 
mantenir el prec perquè vol que això tingui continuïtat, que continuïn les reunions, que 
es faci un seguiment del tema i la patrulla de la Guàrdia Urbana continuï passant. 
 
Agraeix, pels pares i els centres que estaven preocupats, que es posés en marxa 
aquesta actuació, però subratlla que, un cop més, s’ha demostrat que el Govern 
només actua com a reacció a notes de premsa o propostes d’altres grups i que els 
veïns fan el que el Govern no és capaç de fer. 
 
El senyor Andreu explica que el Govern no accepta el prec perquè, després de veure 
el to del grup que el presenta i la reprovació que aquest ha intentat aprovar, sense èxit, 
no vol entrar en el seu joc d’acceptar segons quin to catastrofista i maneres de tractar 
algunes qüestions de seguretat. 
 
A continuació, subratlla que el Govern no ha actuat a reacció: la setmana abans que 
tot això passés, la Guàrdia Urbana ja hi estava treballant (els Mossos, malauradament, 
per diferents motius, no hi han pogut donar l’atenció que caldria) i l’Ajuntament, tot i no 
tenir les competències primeres de seguretat ciutadana i menys en entorns escolars 
de secundària, ha assumit el tema, hi està treballant i ha aconseguit, d’acord amb les 
entitats veïnals, les escoles i les famílies, rebaixar l’alarma social que alguns grups 
estan interessats a avivar i que no respon pas a la realitat.  
 
Es rebutja el prec. 
 
 
Presentat pel GMDPP 
 
Que el regidor del districte exerceixi les seves funcions i incrementi la seguretat 
en el districte, incrementant el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana, i sol·liciti 
a la Generalitat major nombre d’efectius de Mossos. 
 
El senyor Manuel Gallardo Martínez, del GMDPPC, enuncia el prec, motivat per la 
preocupació d’entitats i veïns per la seguretat al barri davant l’augment de robatoris i la 
venda de drogues. 
 
Exposa que els delictes han passat de 153.346 el 2015 a 194.212 només el primer 
semestre del 2018, una xifra esgarrifosa; Sant Martí té un índex de victimització més 
alt que la mitjana (25,8%), i de cada 100 delictes, 13 es cometen al districte, dades 
que evidencien la gravetat del problema. 
 
El senyor Jordi Marzo Fitó, conseller de Memòria Històrica, Seguretat i Prevenció, 
indica que, atès que la responsable de la Taula de Seguretat de Barcelona és 
l’alcaldessa Ada Colau, ha de ser ella qui faci aquests tràmits.  
 
A continuació, exposa que per pal·liar la manca d’efectius policials a la ciutat, 
l’Ajuntament va obrir el 2017 una convocatòria de places d ’agents de la Guàrdia 
Urbana; al juliol de 2018 es van incorporar 106 agents a la plantilla d’aquest cos i 
durant el 2018 es va iniciar el procés de selecció de 150 nous agents. D’altra banda, 



 

 

l’alcaldessa ha demanat reiteradament al Departament d ’Interior de la Generalitat de 
Catalunya més efectius dels Mossos d’Esquadra. 
 
El senyor Gallardo subratlla que si cal esperar una actuació de la senyora Colau, 
passiva en matèria de seguretat i lluita contra l’incivisme, no es farà res, de manera 
que el districte continuarà patint per culpa d’un govern i d’una alcaldessa que no es 
prenen seriosament els problemes de seguretat a Barcelona i, molt menys, a Sant 
Martí. 
 
El senyor Marzo puntualitza que l’espera no es deu a cap passivitat de l’alcaldessa, 
sinó al fet que els agents s’han de formar adequadament. 
 
D’altra banda, posa de manifest que, d’acord amb l’informe del Consell de Seguretat i 
Prevenció de Barcelona, que pregunta a la ciutadania quin considera que és el 
problema més greu que té la ciutat, la inseguretat ha passat d’ocupar el segon lloc al 
desembre de 2011 a ocupar-ne el sisè al juny de 2018. 
 
Conclou que, a parer seu, s’està fent molt bona feina en seguretat, tot i que alguns 
partits polítics la instrumentalitzin per motius obvis de cara a les eleccions. 
 
Es rebutja el prec. 
 
 
Presentat pel GMDPP 
 
Que el Regidor del districte realitzi una campanya de millora dels parcs infantils 
de Sant Martí, que millori la neteja, manteniment dels equipaments, renovació de 
terra, o paviments juntament a una campanya d ’informació anti incivisme.  
 
El senyor Ramón Sabaté Puig, del GMDPPC, posa de manifest que les mares, els 
pares, els avis, les àvies, etc. es troben que els parcs infantils tenen problemes en les 
instal·lacions, ja sigui per falta de neteja o perquè incívics es dediquen a destrossar els 
jocs infantils, porten gossos, etc. Per això, el seu grup presenta aquest prec, que 
enuncia. 
 
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, 
exposa que el 2015 es van fer 12 noves àrees de joc i 4 remodelacions; el 2016, 12 
remodelacions; el 2017, 10 remodelacions i 3 noves àrees de joc, i el 2018, 3 noves 
àrees de joc i 11 remodelacions. 
 
Afegeix que, afortunadament, els espais infantils són molt utilitzats, i això fa que tinguin 
un desgast, i informa que el 2018 a l’IRIS es van rebre 517 actuacions i es va actuar 
(canvis de taulons, sorra, tanques, bancs, neteja, grillons, canvis de cables), i es van 
rebre 121 incidències i totes estan resoltes. Pel que fa al servei de neteja, indica que el 
programa pels parcs i zones verdes és diari, fins i tot en festius, amb dos operaris i 
vehicle auxiliar i, en casos de parcs grans, amb tres operaris. 
 
Conclou que el Govern es preocupa per la neteja i l’ha potenciat amb plans 
ocupacionals de neteja tant al districte com a la ciutat i, fins i tot, hi ha brigades de 
neteja fent la neteja de fanals i altres elements. 
 
El senyor Sabaté observa que si el seu grup ha rebut les demandes que ha rebut és 
perquè alguna cosa falla, i per això ha presentat aquest prec. 
 



 

 

La senyora Campos respon que el que falla és l’ús, però subratlla que es fan les 
actuacions cada cop que es detecta alguna cosa o entra una queixa; assegura que el 
procés és efectiu, però el desgast és continuat i, per tant, sempre hi haurà actuacions 
a fer, i el Govern està complint la seva obligació. 
 
Per acabar, indica que el prec no s’accepta perquè ja s’està fent el que demana. 
 
Es rebutja el prec. 
 
 
Presentat pel GMDCUP 
 
Que el govern de Districte no doni cap mena de permís quan aquest partit 
d’extrema dreta (VOX) en faci petició oficial, seguint el mandat oficial que 
l’ajuntament de la ciutat ha acordat.  
 
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, formula el prec, demana que 
es faci especial atenció a la propera Diada de Sant Jordi, i comenta que es fa aquest 
prec amb la convicció de compartir amb el Govern l’antifeixisme com a bandera. 
 
El senyor Marc Andreu Acebal, conseller tècnic, explica que el Govern no pot acceptar 
aquest prec, no pas per manca de convicció antifeixista —el company de la CUP l’ha 
reconegut al Govern en diverses ocasions—, sinó per una qüestió jurídica i per una 
qüestió política: els permisos d’ocupació de via pública són actes discrecionals però 
subjectes a una normativa i, malauradament, tant si agrada com si no, VOX és un 
partit polític legal i pot sol·licitar aquests permisos, que s’han denegat quan n’han 
demanat de manera indiscriminada i amb defectes de forma. 
 
El senyor Celma remarca que quan es deixa passar a VOX s’està deixant passar a les 
polítiques que neguen drets a les dones, que afavoreixen i augmenten les agressions 
a les persones LGTBI —aquest cap de setmana a Catalunya n’hi ha hagut cinc— i que 
no toleren cap persona que sigui diferent del que ells entenen com a puntal de la 
societat (home, blanc, cisheterosexual i amb diners). 
 
El seu grup entén que les polítiques d’extrema dreta de VOX han quedat prou 
demostrades perquè l’Ajuntament i els districtes, emparant-se en la Carta dels drets 
humans o en les diferents crides i resolucions que s’han signat al Consistori, els 
deneguin els permisos. 
 
Subratlla que s’ha demostrat que l’única manera de fer front a VOX i a qualsevol grup 
d’extrema dreta és desobeir tot allò que en provingui, ja que la convivència en la 
diversitat depèn d’això. 
 
Per acabar, posa de manifest que a la darrera sessió del Plenari de la ciutat se signarà 
una declaració contra l’extrema dreta, centrada en VOX —el seu grup espera que la 
gran majoria dels partits la signin—, que obrirà la porta a la gran manifestació que es 
farà el dissabte 23 de març a la Ciutat Comtal recordant que Barcelona serà territori 
lliure d’odi i de feixistes. 
 
El senyor Andreu subratlla que, evidentment, com ha quedat clar amb l’autobús 
d’Hazte Oír, en qualsevol acte que es produeixi a la ciutat que infringeixi l’ordenança 
per qüestions d’homofòbia, xenofòbia, etc., es denunciarà el que s’hagi de denunciar, 
però el Grup de BC, una força amb un peu al carrer i un altre a les institucions, entén 
que, per convicció democràtica, cal respectar les regles de funcionament de cada 



 

 

àmbit, ja que, si no, es corre el risc de donar arguments a les forces d’extrema dreta, 
entrar en el seu joc i alimentar-les. 
 
 

d) Preguntes 
 
Presentada pel GMDERC 
 
Quines accions té previstes el govern per minimitzar l’impacte de les obres al 
barri del Clot-Camp de l’Arpa en especial per evitar l’ús excessiu i, no permès, 
dels vehicles privats pel carrer Rogent i el deteriorament i pel retorn de la 
circulació dels autobusos pel carrer Mallorca tal i com constava en el projecte 
d’obres? 
 
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, dona les gràcies a les persones 
presents a la sala i comenta que, malgrat la feina que porten, hi hauria d’haver plenaris 
cada setmana o cada dia perquè, curiosament, el Govern ha actuat sobre el que 
planteja aquesta pregunta després que s’hagi presentat. Comenta, però, que avui 
encara hi havia algun 33 que passava pel carrer Aragó malgrat que els veïns i les 
veïnes l’esperaven al carrer Mallorca, i hi ha tuits de TMB en què s’acusa els 
conductors de no saber per on han de circular, quan potser és que algú no els ho ha 
explicat bé. 
 
Tot seguit, assenyala que a continuació un representant de Prou Trànsit parlarà sobre 
la situació d’Independència, on sembla que es reduirà un carril i on, per fi 
(curiosament, aquesta setmana), s’han tret dos fanals d’electricitat que feia anys que 
no s’utilitzaven. 
 
El senyor Fernando Moncayola es presenta com a representant de Prou Trànsit i posa 
de manifest que al tram del carrer Independència entre Consell de Cent i Aragó en 
aquesta legislatura s’ha passat de dos carrils de circulació a quatre i els nivells de 
contaminació ambiental i acústica estan molt per sobre dels admissibles (els veïns han 
penjat més de vuitanta pancartes als balcons per denunciar  la situació). 
 
Explica que l’augment de carrils es va produir perquè el 2013, sense coneixement dels 
veïns, el carrer Independència va passar a formar part de la xarxa bàsica d’accés a la 
ciutat i, a causa de la reordenació de Glòries, es van connectar els carrers Badajoz i 
Independència i el segon va absorbir tot el trànsit del primer. A més, la Diagonal va 
quedar tallada en arribar a Glòries, tot el trànsit es va desviar per Independència i 
l’itinerari recomanat per anar al centre de la ciutat en entra r-hi per Gran Via és per 
Independència (actualment hi ha tres carrils que giren cap a aquest carrer).  
 
Subratlla que la manca de planificació de la mobilitat ha donat lloc a una situació 
insostenible per als veïns de la qual s’han fet ressò la televisió local, BTV, i els diaris 
20 minutos, ARA i El Periódico. Observa que, si bé es vol pacificar la ciutat i en molts 
carrers s’ha reduït el nombre de vehicles, el carrer Independència, que sempre havia 
estat un carrer tranquil amb dos carrils de circulació i dos d’aparcament, ha esdevingut 
una autopista urbana de quatre carrils. 
 
Manifesta sorpresa pel fet que a carrers amples previstos pel pla urbanístic d’Ildefons 
Cerdà com a vies d’accés a la ciutat que poguessin absorbir un trànsit elevat 
(Diagonal, Meridiana, Gran Via...) s’estigui reduint el trànsit en detriment de carrers 
com Independència, que no té les dimensions necessàries per absorbir el volum de 
trànsit actual. 
 



 

 

Per acabar, remarca que cal una redistribució abans d’arribar a Glòries i que el carrer 
Independència deixi de formar part de la xarxa bàsica, i pregunta quines mesures 
prendrà l’Ajuntament per reduir l’excés de trànsit i de contaminació en aquest carrer. 
D’altra banda, vol saber si es va fer un estudi de mobilitat, contaminació acústica i 
ambiental i impacte social a la població afectada pel desviament del trànsit al carrer 
Independència. 
 
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, dona les gràcies a les persones presents a la sala i comenta 
que diferents membres dels Serveis Tècnics i d’Ecologia Urbana i Mobilitat s’han reunit 
diverses vegades amb els veïns de Prou Trànsit, amb qui s’ha anat parlant fluidament i 
els quals saben que quan acabin les obres de Meridiana, properament, al carrer 
Independència es passarà de quatre carrils a tres. Afegeix que s’estudiarà com 
funciona tot i segurament es passarà a dos carrils més un per a autobús; que 
properament s’instal·larà un sonòmetre, actuació que estava prevista per a febrer-
març, i que tots els problemes que s’han anat plantejant al Govern s’han intentat 
resoldre d’una manera o d’una altra. 
 
El senyor Puig observa que la situació d’Independència és important, però no única: 
les obres de la zona sud del Clot – Camp de l’Arpa han donat lloc no només a un 
augment de la contaminació acústica i de la contaminació atmosfèrica, sinó també a 
problemes a carrers com Rogent, que ha esdevingut una autopista amb bicicletes, 
motos, cotxes i camions que circulen quan no es pot circular i giren per aquest carrer 
per estalviar-se fer tota la volta quan van per València per agafar Mallorca. Pregunta si 
el Govern pensa fer-hi alguna cosa. 
 
La senyora Barnils comenta que gran part d’aquesta problemàtica es devia al tall del 
carrer Mallorca per les obres, però ara ja s’ha obert i s’ha restablert el trànsit 
d’autobusos, de manera que Rogent millorarà. D’altra banda, assenyala que els 
desperfectes, evidentment, s’arreglaran. 
 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Quines obres esta previst dur a terme per part de l’Ajuntament durant aquest any 
2019 al Parc del Clot? 
 
La senyora Silvia López Serrano, del GMDPSC-CP, posa de manifest que el 4 de 
febrer a l’Audiència Pública del Districte es va preguntar per unes obres que s ’han de 
portar a terme al Parc del Clot, sobre les quals el seu grup no té cap informació. Per 
això, presenta aquesta pregunta, que formula. 
 
La senyora Montserrat Barnils Santanach, consellera de Treball Digne, Cultura i 
Promoció Econòmica, exposa que al Parc del Clot, més enllà del manteniment diari 
que es fa, hi ha prevista una remodelació de les àrees de jocs infantils que es fa en 
bastants parcs infantils de tot Barcelona. Concreta que les actuacions començaran l’1 
d’abril i està previst que acabin el 19 del mateix mes. D’altra banda, al proper mandat 
es preveu una connexió del tram superior, que anirà des del Parc de la Canòpia fins al 
Parc de Sant Martí, a part de la primera fase de reparació del mur del parc.  
 
La senyora López pregunta si es pot facilitar aquesta informació per escrit. 
 
La senyora Barnils confirma que així es farà. 
 
 



 

 

Presentada pel GMDCS 
 
Quin és l’objetiu i la mostra que s’utilitzarà per a realitzar l’estudi de Salut als 
Carrers per part de l’Agència de Salut Pública en l’àmbit de la superilla del 
Poblenou, així com el cost econòmic del mateix? 
 
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, formula la pregunta, motivada per 
l’anunci fet a la darrera comissió de seguiment de les superilles que es faria un estudi 
sobre la salut en l’àmbit d’aquestes. 
 
El president dona la paraula a una persona del públic que ha demanat intervenir en 
aquest punt. 
 
El senyor José Ramón de Gracia, veí des de fa més de trenta anys del tram del carrer 
Independència entre Consell de Cent i Aragó, celebra que tots els grups tinguin la 
voluntat de servir els veïns, que és el que han de fer. 
 
Confirma que s’han fet diverses reunions, però subratlla que el problema de circulació, 
de contaminació ambiental i de soroll al carrer Independència és tan gran que els 
veïns ni tan sols poden obrir les finestres perquè és impossible respirar, i subratlla que 
Independència (que, com ja s’ha dit, amb el pas de dos carrils a quatre ha esdevingut 
una autopista) no és un carrer preparat per ser via principal. 
 
Comenta que la superilla es va posar en marxa de manera experimental i es va 
implantar a la trama Cerdà el 2016 amb l’objectiu de pacificar la zona donant prioritat 
als vianants, les bicicletes i el transport públic, però per a la seva implementació es 
van haver de fer canvis en la circulació en l’àrea delimitada pels carrers Badajoz, 
Tànger, Llacuna i Pallars que van afectar greument la circulació de vehicles privats i, 
lluny d’aconseguir els objectius de la superilla, les actuacions associades han 
ocasionat un col·lapse al barri; les restriccions de trànsit han carregat de vehicles els 
carrers fronterers, i han augmentat greument la contaminació, el soroll i el 
descontentament dels veïns. 
 
Comenta que el desviament fins al carrer Badajoz que després es va connectar amb 
Independència va produir un increment desproporcionat del nombre de vehicles en un 
carrer dissenyat per tenir dues vies de circulació i aparcaments, una altra cosa que 
també s’ha tret i que és una queixa constant dels veïns.  
 
Per acabar, demana a tots els grups que prenguin nota de tots aquests problemes de 
circulació i de contaminació que estan arribant a ser de salut pública, i pregunta si s’ha 
fet un estudi de l’impacte del trànsit i del medi ambient a la superilla del Poblenou i la 
seva influència, així com quines mesures pensa prendre l’Ajuntament per reduir l’excés 
de trànsit i contaminació al carrer Independència. 
 
La senyora Eva Campos Paladio, consellera de Salut, Medi Ambient, Neteja, 
Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins, 
informa que l’Agència de Salut Pública està avaluant els efectes en la salut de les 
persones produïts per la implementació dels àmbits de les superilles a diferents barris 
de la ciutat en el marc del programa «Salut als carrers». Concreta que al barri del 
Poblenou es mesurarà la percepció que té la població dels canvis urbanístics i de 
mobilitat implementats els darrers anys i els seus efectes en la salut i el benestar de 
les persones, una valoració que es durà a terme mitjançant grups de discussió de 
residents al barri, els objectius dels quals són obtenir informació sobre els efectes de la 
superilla en la salut i el benestar de les persones, en la cohesió social del barri i en els 
usos dels nous espais des d’una perspectiva de gènere. Afegeix que el reclutament 



 

 

d’aquestes persones el farà l’Agència de Salut Pública a través de les xarxes i de totes 
les entitats que envolten aquesta zona; els grups de discussió estaran formats per un 
nombre limitat de persones (6-10); les sessions, que tindran lloc en una entitat pública 
del barri per evitar desplaçaments i afavorir la participació, duraran aproximadament 
una hora i mitja; totes les sessions es gravaran en àudio i se’n farà una transcripció 
literal; es realitzarà una anàlisi del contingut temàtic, i el pressupost és de 
11.549,55 euros. 
 
A continuació, diu als veïns que el Govern està totalment d’acord que el trànsit és un 
problema i és conscient que la contaminació mata 3.500 persones l’any, però entén 
que el problema no és la superilla sinó el trànsit en si, i que si hi hagués més superilles 
hi hauria molta menys contaminació. 
 
Per això, i amb la voluntat ferma de reduir el trànsit, el Govern es compromet a buscar 
les solucions més adients per reduir la contaminació, que no només es dona al carrer 
Independència, sinó que és un mal endèmic de Barcelona i d ’altres ciutats. 
 
El senyor Javier Heredero Esteban, del GMDCs, diu al Govern que no ha definit amb 
qui es farà el treball de camp i subratlla que no té gaire sentit analitzar la contaminació 
als carrers d’on s’han tret vehicles. 
 
Tot seguit, remarca que reduir el trànsit en uns carrers no fa que la contaminació 
disminueixi, ja que el trànsit que no va per uns carrers va per uns altres, en els quals 
augmenta la contaminació i, segurament, el col·lapse. 
 
Comenta que estacions com la de Lope de Vega – Pujades, que mesuren el diòxid de 
nitrogen i altres partícules, estan enregistrant dades superiors a les que hi havia 
anteriorment, i el seu grup no entén l’estudi de confort per als habitants de dintre de la 
superilla que es vol fer. 
 
Per acabar, subratlla que cal tenir en compte que el problema de la contaminació és 
molt greu i cal enfocar-lo d’una manera global, i que, segons un estudi publicat 
recentment, el 70% dels vehicles que circulen per Barcelona procedeixen de fora de la 
ciutat, de manera que el plantejament per controlar la contaminació ha de ser 
metropolità, també perquè les solucions petites a l’interior de la ciutat beneficien uns 
pocs veïns però en perjudiquen d’altres i no solucionen el problema  de la contaminació 
a la ciutat. 
 
La senyora Campos manifesta l’acord del Govern que el problema de la contaminació 
és molt greu i s’ha de tractar de manera global, si bé fins ara s’havia tractat amb 
frivolitat i prioritzant el vehicle tant intern com extern de la ciutat, i també coincideix que 
s’ha de tractar a escala metropolitana i, per això, l’Àrea de Medi Ambient ja està en 
contacte amb la resta de municipis per treballar-hi conjuntament. 
 
A continuació, observa que aquestes actuacions requereixen temps, així com una 
feina de tothom, no només de l’Ajuntament, que hi té l’obligació, sinó també de 
conscienciació dels veïns i veïnes perquè no agafin el cotxe de manera excessiva com 
es fa sovint. 
 
Conclou que és una feina que s’ha de fer en conjunt i que és important perquè dona 
vida. 
 
 
 
 



 

 

 
Presentada pel GMDCUP 
 
Per què el districte de Sant Martí i/o l’ajuntament de Barcelona no donarà beques 
a totes les famílies que es presentin dintre dels terminis oficials de la campanya 
d’activitats d’estiu, tot disminuint el pressupost de la campanya i les 
característiques de la mateixa? 
 
El senyor Daniel Celma i Fernández, del GMDCUP-PA, posa de manifest que a la 
campanya d’activitats d’estiu d’enguany es va informar les entitats que fan activitats i 
que estan dintre de la campanya homologada que les ajudes econòmiques anirien per 
ordre d’arribada, que el pressupost era limitat i que quan aquest s ’exhaurís les 
sol·licituds, malgrat estar correctament demanades i malgrat tenir les famílies 
necessitat de rebre l’ajut, en quedarien fora, i a la reunió informativa es va explicar 
també que els barems per rebre o no rebre ajuda econòmica han augmentat, amb la 
qual cosa es deixen moltes famílies fora. 
 
El senyor Jordi Martín López, conseller de Participació i Transparència, Economia 
Social i Cooperativa i Turisme, diu al senyor Celma que, d’acord amb la informació de 
què disposa, tothom que entri la proposta dintre dels terminis oficials i que estigui 
dintre dels criteris econòmics establerts rebrà la beca. Afegeix que no hi ha reducció 
de pressupost, sinó que, en estar en situació de pròrroga pressupostària, la proposta 
inicial és la mateixa que el 2018, 3.450.000 euros (finalment se n’hi van destinar 
3.761.000). 
 
D’altra banda, indica que el pressupost del 2017 va ser de 3,2 milions; el 2015, l’últim 
del govern Trias, d’1,6, i el 2014, d’1,2, i amb rendes que havien de partir dels 
3.900 euros i no dels 6.000, que ara és el mínim per a la concessió del 90%. 
 
El senyor Celma demana que si és cert que no hi haurà llista d’espera, sinó que totes 
les famílies que entrin dintre dels paràmetres podran obtenir beca, es faciliti aquesta 
informació a les entitats que gestionen activitats de casals, de colònies o d’un altre 
tipus, per a la tranquil·litat tant de les entitats com de les famílies que entrin en el 
projecte. 
 
El senyor Martín confirma que així es farà. 
 
 

e) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:  
 

Presentat pel GMDDemòcrata 
 
Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat pel Regidor del districte de 
Sant Martí en el Consell de Districte de 2 de març de 2016, amb el següent literal: 
 

Que el Districte de Sant Martí adeqüi la via pública perquè sigui accessible i 
vetlli perquè en exposicions a museus, lavabos instal·lats a la via pública i 
altres serveis que afecten a la mobilitat i necessitats dels ciutadans amb 
discapacitat tinguin garantida l’accessibilitat. 

 
La senyora Maria Arenillas Picañol, del GMDDemòcrata, subratlla que han quedat 
moltes actuacions per acabar o, fins i tot, per començar pel que fa a persones amb 
diversitat funcional, com demostra la llista de reclamacions que els assistents a l’última 
Audiència Pública van exposar, llista que fa arribar al regidor. 
 



 

 

Exposa que, a final de mandat, en veure l’error comès de manca d’atenció, es va 
muntar un circuit per observar les deficiències només per cobrir l ’expedient, però si es 
llegeix la llista que ha esmentat, es pot comprovar que tots els punts han estat 
denunciats reiteradament per les persones afectades. 
 
En primer lloc, el regidor no ha respost a cap de les sol·licituds de reunió que se li han 
fet; no s’ha posat control del compliment de la normativa en tot un seguit de punts que 
s’indiquen a la llista; no s’ha millorat la il·luminació en zones on aquesta és insuficient 
per a persones amb discapacitat visual; no s’ha instal·lat el sistema sonor de semàfor 
al pas de vianants de Diagonal – rambla Prim sol·licitat diverses vegades, i no s’han 
adequat les activitats inclusives als centres cívics. 
 
En segon lloc, després de tres anys de reclamar el senyor César León, amb el suport 
de la síndica de Barcelona, i malgrat la voluntat dels gestors del centre esportiu i de 
l’IBE, una rampa adequada a les necessitats de les persones que van amb cadira de 
rodes i no poden accedir a Can Felipa sense ajut per l ’excessiu pendent, el Govern la 
va condicionar a la reforma de la plaça i finalment va dir que no hi havia pressupost. 
Demana que la rampa es faci independentment de si hi ha pressupost per a la plaça o 
no. 
 
En tercer lloc, la senyora Marga Cubero, després de la reurbanització del passatge 
Roure, ha vist limitada la seva llibertat de sortir de casa sense rebre cap solució ni 
atenció suficient per part del Govern de Districte, tot i tenir el suport també de la 
síndica de Barcelona i del síndic de Catalunya. Demana que s’atengui aquesta 
senyora. 
 
En quart lloc, les obres que hi ha actualment al districte mostren uns recorreguts per 
als vianants molt deficients i amb falta d’indicacions d’alternatives, i es continuen fent 
exposicions en alt que les persones que van amb cadires de rodes no poden apreciar.  
 
Conclou que el Govern ha deixat clara la seva manca d’empatia amb un gran nombre 
de veïns que són els que més atenció necessiten, i demana que se’ls atengui en els 
dos mesos de mandat que queden. 
 
El senyor Francesc Carmona Pontaque, conseller de Gent Gran, Drets Civils, 
Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat, convida la senyora Arenillas a mirar l’informe de 
38 pàgines titulat «Informe d’actuacions per la inclusió 2018-2019» i comenta que és 
impossible arreglar tot Barcelona perquè sigui inclusiva en un mandat, però que el 
Govern està orgullós, encara que no hagi arribat a fer-ho tot, per exemple de la 
urbanització dels passatges Foret, Auger i Jubany, obres que van començar per donar 
solució a un problema de mobilitat; de l’estudi de diagnosi que s’ha fet per incorporar al 
Catàleg d’urbanisme una capa que sigui justament l’accessibilitat de tota la via pública, 
que permet saber quines voreres són accessibles, quines no i, per tant, corregir els 
temes més greus; de la Taula Comunitària de Salut Mental, ja present al Clot i al 
Poblenou; de les subvencions que s’han fet, i de l’adjudicació de deu quioscos perquè 
siguin regentats per persones amb discapacitat, actuacions que s’han fet al Districte tot 
i no tenir totes les competències en aquest àmbit, però s’han fet donant suport a 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 
 
Repeteix que, si bé en un mandat no es poden solucionar tots els problemes, alguna 
cosa s’ha fet, tot i que entén que segurament en són poques, i diu a la senyora 
Arenillas que no sap què va fer el seu grup quan va governar, ja que no hi ha cap 
informe que ho reculli. 
 
 



 

 

Presentat pel GMDERC 
 
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició / declaració de grup 
aprovada en el Consell de Districte de 27 de novembre de 2018, amb el següent 
literal, i es faciliti, si s’escau, còpia per escrit de les actuacions que s’hagin 
realitzat al respecte:  
 

Que el govern del Districte de Sant Martí, faciliti als grups representats en 
aquest Consell Plenari un informe sobre les polítiques de joventut i les 
accions dutes a terme durant aquest mandat. Que aquest informe contingui 
les accions, el calendari i el pressupost dedicat, i que ens sigui presentat en 
el proper Consell Plenari del mes de març de 2019. 

 
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, pregunta si es pot facilitar l’informe 
sobre joventut que s’havia de lliurar en el plenari d’aquest mes. 
 
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d ’Ensenyament, Immigració i Dona, 
confirma que tot seguit se’n lliurarà una còpia a cada grup. 
 
 
E) Declaracions institucionals:  
 

Sobre el conflicte del Sàhara Occidental. 
 
El senyor Oriol Puig i Morant, del GMDERC-AM, indica que aquesta declaració 
institucional ha estat signada per tots els grups polítics representats al Plenari de Sant 
Martí i la llegeix: 
 
«El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda: 
 
»Exigir el compliment de la justícia europea i en especial les dues sentències del 
Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea relatives a la falta de legalitat de tots 
els convenis comercials amb el Marroc que incloguin el territori del Sàhara Occidental. 
 
»Denunciar l’espoli indiscriminat que fa el Regne del Marroc dels recursos naturals del 
territori del Sàhara Occidental amb la complicitat de multinacionals i països membres 
de la Unió Europea. 
 
»Exhortar la Unió Europea que iniciï negociacions amb els legítims representants del 
poble sahrauí per tal d’establir un acord que afecti el territori del Sàhara Occidental en 
el marc de les sentències citades, l’Informe Corell i les diferents resolucions de les 
Nacions Unides. 
 
»Exigir a les autoritats europees la implicació total, amb els esforços desplegats en els 
últims mesos per Nacions Unides, els Estats Units i el representant especial de les 
Nacions Unides pel Sàhara Occidental, el Sr. Horts Kohler, amb l ’objectiu de trobar 
una solució justa i duradora que respecti les resolucions de les Nacions Unides i el 
principi de l’exercici de l’autodeterminació del poble sahrauí. 
 
»Sol·licitar als governs de França i Espanya que assumeixin la responsabilitat que els 
correspon per tal de propiciar una solució al conflicte sahrauí que respecti el dret i la 
legalitat internacional. França, com a membre permanent del Consell de Seguretat i 
principal obstacle pel compliment de les resolucions de les Nacions Unides i Espanya, 
com a potència administradora del territori segons la legalitat internacional. 
 



 

 

»Comunicar aquests acords a la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el 
president de França, el president del Govern d ’Espanya, el president de la Generalitat 
de Catalunya, el secretari general de les Nacions Unides, la Coordinadora 
d’ajuntaments solidaris amb el poble Sahrauí, l’alcaldessa, l’Ajuntament de Barcelona i 
tots els presidents i presidentes dels grups municipals, i també a la delegació sahrauí 
de Catalunya. 
 
Barcelona, 23 de febrer de 2019» 
 
 
 

Sobre el dia 8 de març, dia internacional de la dona treballadora.  
 
La senyora Carlota Falgueras Marsal, consellera d ’Ensenyament, Immigració i Dona, 
indica que aquesta declaració ha estat aprovada per tots els grups polítics i ha estat 
extreta del manifest del Consell de les Dones del Districte. Dit això, en llegeix els 
acords: 
 
«Donar suport al manifest del Consell de les Dones del Districte i junt amb elles 
reclamar i exigir: 
 
»1. L’adhesió a la vaga feminista del 8 de març. Volem aturar el món durant 24 hores i 
capgirar aquest sistema patriarcal, racista, colonitzador i depredador de la vida en el 
nostre planeta. Proposem una altra forma de veure, d ’entendre i estar en el món, una 
manera pròpia de relacionar-nos. 
 
»2. Que es posi en valor el treball domèstic i de cures que fem les dones, ja sigui en 
l’àmbit personal com laboral, un treball imprescindible per al sosteniment de la 
societat. Per tot plegat exigim que deixi de ser gratuït, mal pagat o subjecte de 
l’economia submergida. D’altra banda, reclamem una redistribució equitativa d ’aquest 
tipus de tasques perquè no recaiguin exclusivament en les dones.  
 
»3. Que no acceptem la bretxa salarial, és a dir, estar sotmeses a pitjors condicions 
laborals, ni a cobrar menys que els homes per la mateixa feina, aquesta és una 
situació injusta i indignant. A dia d’avui, encara lluitem contra la precarietat laboral, una 
precarietat que s’agreuja sovint pel fet de tenir més edat, ser migrada, estar 
racialitzada, tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la normativitat. També 
denunciem els sostres de vidre, o sigui, el fet de tenir els pitjors càrrecs dintre de les 
empreses, el massa sovint assetjament sexual en l’àmbit laboral i l’encapçalament de 
les dones a les llistes de l’atur. 
 
»4. Que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb 
dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats dels diferents períodes 
de la vida. L’embaràs o les cures no poden ser objecte ni d ’acomiadament ni de 
marginació laboral, ni han de minvar les nostres expectatives personals ni 
professionals. 
 
»5. Exigim també les pensions que ens hem guanyat. No més pensions de misèria que 
ens obliguen a patir pobresa en la vellesa. Demanem la cotitularitat de les pensions i 
que el temps dedicat a tasques de cura, o que hem desenvolupat al camp, sigui 
reconegut en el seu càlcul. 
 
»6. Que hem de ser lliures i volem decidir sobre les nostres vides i els nostres cossos, 
la nostra orientació sexual i la nostra manera de viure el gènere. Prou de cosificar-nos, 
d’imposar-nos uns cànons estètics, de ser utilitzades com a reclam, de patologitzar els 



 

 

nostres processos i de decidir si hem de ser o no ser mares. Volem cobertura gratuïta 
per a l’avortament: nosaltres parim, nosaltres decidim. 
 
»7. Volem una educació pública, laica, coeducativa, feminista, lliure de valors 
heteropatriarcals i imperialistes i que trenqui amb els rols i estereotips de gènere 
imposats des de l’etapa infantil. Volem ser formades en la diversitat, i construir les 
nostres identitats sexuals i de gènere sense pors ni complexos. Que totes les dones 
tinguem espai, tant les dones trans com cisgènere. Que cap opció pugui ser rebutjada.  
 
»8. Reclamem posar en valor el protagonisme de les dones i de les seves lluites, així 
com mantenir el record de les que ja no hi són. Volem que les dones lluitadores dels 
nostres barris tinguin més presència als nostres carrers. Prou d ’estar invisibilitzades 
als llibres i els relats de la història de la nostra ciutat. 
 
»9. Que l’Estat desenvolupi polítiques reals i efectives contra la violència masclista i 
l’homofòbia i no meres declaracions d ’intencions. Volem ser lliures i no valentes. 
Estem fartes de no poder caminar amb seguretat pel fet de ser dones. La nit també és 
nostra i volem poder gaudir-la sense por i sense el risc de ser agredides, assetjades i 
violades. Estem fartes de les «manades» i els jutges que haurien de condemnar-les, ja 
que en lloc de defensar-nos emparen els agressors i culpabilitzen les víctimes. No en 
volem ni una menys. 
 
»La sororitat és la nostra força, la xarxa que ens uneix i ens permet continuar avançant 
i aconseguint igualtat de drets i condicions de vida. 
 
»Ni un pas enrere. Ens volem lliures, ens volem vives, feministes, combatives i 
rebels.» 
 
 
Per acabar, convida tothom a la concentració que ha convocat el Consell de les Dones 
del Districte divendres, 8 de març, a les 12 h davant la seu del Districte per llegir el 
manifest i seguir totes juntes la vaga feminista. 
 
 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 00.06 h. 
 
 
La secretària del Consell Vist i plau 
 El president 
 


