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Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió. 
 
Dona la paraula tot seguit a la secretària del Districte perquè faci els advertiments 
oportuns en relació amb els drets d’imatge. 
 
La secretària diu que a alguns dels assistents els han repartit un document en el qual 
autoritzen l’Ajuntament a utilitzar les seves dades per fer l’acta de la sessió.  
 
Recorda la normativa sobre protecció de dades que afecta la situació i els informa que 
consenten  que les seves dades personals siguin tractades per l’Ajuntament de 
Barcelona amb la finalitat d’aixecar l’acta de les sessions de l’Audiència Pública del 
Districte de Sant Martí i de fer-ne la difusió. Diu que l’acte serà gravat. Assegura que, 
tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers, que seran conservades fins 
que s’hagin exhaurit els terminis legals corresponents i que tenen dret a accedir, 
rectificar i suprimir aquestes dades, i els altres drets corresponents. Indica que tenen 
informació addicional a la web de l’Ajuntament, a l’apartat de protecció de dades.  
 
Finalment, avisa que, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la 
informació, el fet d’haver emplenat els camps «correu electrònic» o «telèfon mòbil» 
autoritza l’Ajuntament a utilitzar aquests mitjans per a adreçar comunicacions 
directament relacionades amb la finalitat indicada. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
El president fa avinent que, si no hi ha inconvenients, s’aprova l’acta de l’audiència 
anterior.  
 
2. Torn obert de paraules 
 
El president recorda que la primera intervinent, la senyora M. Pilar Tayler, ja va 
demanar la paraula a l’última audiència, però no va tenir temps d’intervenir. 
 
La senyora M. Pilar Tayler Borrás, en nom propi, es queixa de la brutícia, de la poca 
vigilància del barri, i de la gent que es pensa que els gossos poden fer el que vulguin 
pel carrer, gent que no recull les deposicions ni porta una ampolla d’aigua per netejar 
els pixums. Denuncia també la brutícia del terra d’una zona infantil del parc del Clot, 
que no s’hi pot estar. Finalment, es queixa també de les bicicletes i els patins, perquè 
ella viu al carrer Bilbao, que fa molt pendent, i troba sovint que les persones que van 
amb bicicleta o amb patinet no respecten els semàfors dels vianants, sembla que 
tinguin carta blanca i com que no van identificats no se’ls pot denunciar. Creu que en 
altres barris de Barcelona això no passa, o no passa tant.  
 
El president recorda que, tot i que ell serà generós, el temps d’intervenció previst per  a 
cadascú és de dos minuts i mig. 
 
La senyora M. Carmen García Fernández, en nom de Movimiento Diagonal, es queixa 
de la falta d’urbanització d’un tram del passeig Marítim i dels greus problemes 
higiènics que causen els gossos a la platja.  
 



 

 
 
 

 

La senyora Sonia Cristià Graells, en nom de l’Agrupació de Veïns de Ramon Trias 
Fargas i Moscou, ve a parlar del carril bici i la vorera estreta del carrer Ramon Trias 
Fargas, i l’incivisme de la zona. 
 
El senyor Francisco Abad Romero, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Besòs, agraeix que l’hagin contestat sobre una sèrie de qüestions que va plantejar en 
l’anterior audiència. Li sembla bé l’actuació que s’ha fet al mercat ambulant, tot i que 
pensa que les actuacions haurien de ser periòdiques; diu que no cal que siguin 
setmanals, però sí de tant en tant, perquè ara ja hi torna a haver la mateixa situació 
que hi havia abans de l’actuació.  
 
Sobre les rehabilitacions i els diners que s’hi destinen diu que no s’hi vol estendre 
perquè ja en parlaran al Consell de Barri. Creu que quan s’exigeix als veïns del Besòs 
avançar els diners per poder començar a rehabilitar els balcons o l’habitatge, no es té 
en compte el seu baix poder adquisitiu.  
 
Informa, per saber si algú hi pot fer alguna cosa, sobre una dona que té una filla amb 
una disminució psíquica del 45%, i que el propietari del seu pis, que és un particular, li 
ha fet dues pròrrogues del lloguer però que li ha dit que a partir del 30 d’abril haurà de 
buscar un altre lloc per viure perquè aquell pis el necessita per al seu fill, que es casa. 
Afirma que ni a Serveis Socials ni en altres llocs on ha anat no li han donat solucions i 
que si abans de fi de mes no es troba un habitatge per a aquesta dona i la seva filla 
disminuïda, aniran a dormir al carrer.  
 
Finalment, alerta del problema de les al·lèrgies, que relata que els n’arriben molts 
casos –parla de quinze– a l’associació de veïns. Admet que en llicències es posin molt 
durs a l’hora de permetre que es facin coses, però reclama que  Parcs i Jardins faci 
també la seva feina, i que la faci bé. Posa d’exemple la poda dels arbres, que accepta 
que potser no s’ha de fer cada any, però que ja toca fer -la, i que han de ser integrals i 
deixant un testimoni perquè l’arbre es desenvolupi per ell mateix. Af irma que li han dit 
que toca fer la poda el 2020, però es queixa que no hi ha dret que la gent hagi de patir 
el que està patint. Assegura que l’Associació de Veïns han de donar mascaretes a la 
gent que pateix aquestes al·lèrgies perquè Parcs i Jardins no fa bé la seva feina.  
 
El senyor Eduard Rodríguez López, en nom de la Comissió d’Afectats de la Gran Via, 
dona les gràcies per diversos assumptes: perquè s’ha complert una part de l’anomenat 
Compromís per Glòries –tot i que aquest compromís incloïa qüestions d’habitatge 
encara no resoltes–; per la pacificació de la Meridiana, que està millor que abans; per 
les obres de la plaça de la Canòpia i la Gran Clariana que s’acaben dissabte, amb la 
restricció de la zona sud, i per la plataforma per a vianants del car rer Joan de Malta.  
 
S’adreça al senyor gerent i li recorda que estan pendents les obres de ls corrents 
d’Escultor Claperós en l’accés al parc del Clot; els jardinets de la Gran Via - 
Guatemala - Monturiol; la vorera d’Escultor Claperós 43-45, amb moltes lloses 
aixecades. 
 
Al Sr. Francesc Carmona el felicita per la inversió de 300.000 euros a la plaça dels 
Porxos, per infiltracions d’aigua, però li demana quan es farà al parc del Clot, que creu 
que fa pena, ja no per inundacions sinó per altres incidències. Reconeix que li han 
contestat diverses instàncies, del 2017 fins a l’octubre del 2018, però que no ho han 
solucionat.  
 



 

 
 
 

 

Al senyor regidor li assegura que el mercat de la Misèria o de la Pobresa no ha estat 
mai ubicat al barri del Clot i que espera que no s’actuï només de cara a la campanya 
electoral. 
 
Per acabar, es queixa que la seva intervenció en l’Audiència Pública del 4 de febrer se 
li ha contestat el 29 de març.  
 
El senyor Alexandre López Márquez, en nom propi, diu que ha constatat en els últims 
deu anys la degradació de la Gran Via. Explica que fa temps van fer una petició per 
resoldre algunes mancances i que no només moltes no s’han resolt, sinó que a més la 
degradació de la Gran Via i de la zona ha augmentat, per falta de manteniment. Ha fet 
un document amb fotos i una llista d’assumptes que s’haurien de millorar, tant en 
manteniment com estructurals. Recorda que fa anys els veïns, entre els quals hi havia 
els seus pares, van lluitar per tenir una Gran Via digna i van arribar a tallar-la, i que ell 
també lluitarà, si no es fa cas de les seves peticions, ara o en el pròxim mandat.  
 
Fina Parxes i Ciurana, en nom de la Plataforma Prou Trànsit, afirma que estan 
contents per la supressió d’un carril del carrer Independència, però encara no prou 
contents, i que continuaran lluitant per aconseguir que en suprimeixin un altre. 
Repeteix el que han demanat altres vegades, que el trànsit que puja per 
Independència quedi repartit amb altres carrers com el carrer Marina, que va gairebé 
buit. Demana els índexs de trànsit del carrer, que els van dir a la Comissió 
d’Urbanisme que els els dirien i encara no els han rebut.  
 
Recorda que el semàfor de vianants d’Independència/Aragó, que abans era de doble 
pas i mortal de necessitat perquè els cotxes que giraven per Independència no el 
respectaven, es va modificar, però es queixa que el vermell dels cotxes passa de 
seguida a ambre i els cotxes, i sobretot les motos, no ho respecten. Explica que han 
fet alguna acció ciutadana per fer veure als conductors l’incivisme i el perill que 
comporta aquesta actitud, però creu que amb una mica més de temps de pas 
milloraria la seguretat.  
 
Reclama que es repassin les voreres, que estan molt malmeses, especialment  en el 
tram de la Meridiana fins a Aragó. 
 
Pensa que s’hauria d’estudiar posar unes bandes de frenada a Independència a 
l’alçada d’Audi, perquè ja hi ha hagut alguns accidents i de cara als vianants aniria bé 
aquest control.  
 
També demana que es vigili que les motos no aparquin a la vorera, ara que s’ha 
habilitat una part del carrer per a aparcament de motos. Afirma que l’Ajuntament hi pot 
ajudar amb una senyalització correcta de prohibició, perquè ara només hi ha un tram 
senyalitzat, que és on hi ha la parada de l’autobús.  
 
El senyor Miquel Catasús, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot - Camp 
de l’Arpa, diu que ha de reivindicar de nou la llibertat dels presos polítics, que no es 
pot normalitzar aquesta situació i que per això ho continuarà fent fins que s’aturi la 
repressió.  
 
Es felicita que s’hagi mantingut l’autobús 192, però reclama que recuperi el recorregut 
de sempre. Saben que s’està estudiant, però demanen al Govern que abans de plegar 
arreglin el que van desarreglar. S’alegra que els autobusos ara siguin una mica millors, 



 

 
 
 

 

i comenta que els veïns del carrer Trinxant també es feliciten pels nous autobusos 
ecològics de la línia V25.  
 
Reclama la biblioteca del Clot al Clot, i no fora del barri. Accepta que en aquest 
mandat no se n’ha sortit però diu que continuaran reclamant-ho, amb les escoles del 
barri, i que ara fan una recollida de signatures.  
 
Afirma que l’associació que representa sempre ha intentat reunir-se amb el regidor de 
barri per comentar les qüestions que els afecten, i reconeix que sempre els ha costat 
bastant, també amb el regidor actual. Diu que tenen molts temes pendents: el Pla 
d’usos, La Farinera, l’edifici AA1 i Can Miralletes, que són projectes dels quals no 
saben res. Comenta que normalment quan s’acosten eleccions és més fàcil que es 
pugui parlar, però es queixa que en aquest cas ni amb eleccions ni res, i que la gent se 
n’assabenta.  
 
Finalment, els preocupa el tema dels establiments turístics, que només en tenen 
informació per la premsa i voldrien saber, si pot ser al Consell de Barri, quines 
novetats hi ha. 
 
El senyor Moisès Ribas, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot - Camp de 
l’Arpa, insisteix a parlar de la biblioteca del Clot, que és una reivindicació històrica dels 
veïns i de les escoles. Considera que les que hi ha a prop no són prou pròximes, 
perquè per a molta gent gran o de mobilitat reduïda, o infants, quinze o vint minuts de 
trajecte és massa, a més de les barreres arquitectòniques que cal superar , i suggereix 
com a possible seu la Fàbrica del Plom.  
 
El senyor José Ramón Sánchez Zúñiga, en nom de la senyora Beatriz Sánchez 
Zúñiga, es refereix a un acord amb un tècnic de l’Ajuntament a propòsit d’una parada 
de bus 192 que hi ha al carrer Trinxant núm. 39, just on s’estreny el carrer, i que quan 
paren els autobusos els motors queden en el punt on hi ha aquest estretament; que 
allà hi ha dormitoris i a l’estiu es fa servir la ventilació na tural per combatre la calor, de 
manera que cal dormir amb taps. Afegeix que la vorera també és estreta i això dificulta 
el pas dels veïns. Informa també que la parada no té marquesina i per tant no hi ha 
protecció quan plou. Finalment demana si és necessar i que l’horari de pas dels 
autobusos a primera hora del matí i a la nit sigui tan freqüent, perquè considera que 
els cotxes van força buits.  
 
La senyora Aurora López, en nom propi, aborda la recuperació del bus 192, i exposa la 
necessitat de rehabilitació de les parades de bus del carrer Aragó Clot i Mallorca, 
d’estudiar solucions perquè el bus torni a passar per c/ Muntanya, de fer una proposta 
nous aparcament motos, entre d’altres temes. 
 
La senyora Maria Gómez, en nom propi, exposa diversos temes derivats de les obres 
de Gran Via – Glòries: la manca de contenidors de reciclatge; la brutícia que resta a 
l'espai on s'ubica el mercat de la Miseria quan els venedors marxen; denuncia el 
robatori de portes i peces de ferro de l'entrada dels habitatges de la zona, i també que 
les bicis i patins no respecten els vianants.  
 
El president tanca el primer torn de les intervencions del públic i dona la paraula al 
regidor del Districte. 
 



 

 
 
 

 

El regidor del Districte explica abans que han agrupat els temes perquè hi ha hagut 
algunes qüestions que s’han repetit, i sobre aquestes parlarà el gerent, i si de cas al 
final ja respondrà ell les que hagin quedat pendents. 
 
El gerent del Districte es refereix a les qüestions de falta de vigilància, poca neteja i 
altres temes que considera recurrents, esmentats per la senyora Tayler, i assegura 
que l’Ajuntament treballa sempre perquè la ciutat funcioni en aquests àmbits i demana 
que en aquestes audiències es puntualitzi al màxim per poder focalitzar els punts 
crítics on no s’arriba o s’arriba de manera ineficaç, per millorar -ho. Respecte als espais 
infantils malmesos que ha esmentat, promet que es renovaran amb maquinària per 
airejar la terra i que puguin tornar a ser útils. 
 
Respon a la senyora Fernández García, del Moviment Diagonal, que s’han fet estudis 
sobre els aparcaments i els cotxes, i que hi ha acord sobre retirar vehicles del Pg. 
Marítim, així com per tractar la part de vianants. 
 
A la senyora Sònia Cristià li diu que treballen en aquestes qüestions des de l’estiu del 
2016 com a mínim i que la Guàrdia Urbana tindrà activat l’operatiu de vigilància a 
l’estació de Ciutadella, com a la de Vila Olímpica. També es faran les obres de 
tancament del parc del Carles I, atès que durant la nit hi ha problemes. Assegura que 
per Trias Fargas els senyals ja prohibeixen que se circuli per la vorera, de manera que 
després del temps de permissivitat transcorregut ara es començaran a posar multes.  
 
Respecte al que ha comentat el senyor Francisco Abad del mercat ambulant del 
Besòs, assegura que la Guàrdia Urbana continuarà fent-hi controls. Pel que fa a la 
família vulnerable de la qual ha parlat, el Gerent comenta que s’està treballant en el 
tema. També es refereix tot seguit a les al·lèrgies pel pol·len que també ha esmentat el 
senyor Abad i diu que la gestió d’aquest tema en una ciutat com Barcelona, amb els 
milers d’arbres que hi ha, és molt complicada, i que la poda no és la solució per les 
al·lèrgies. 
 
Del que ha dit el senyor Rodríguez, comenta que el quiosc del carrer Joan de Malta al 
qual es referia s’ha mogut per les obres, i que en qualsevol cas estan valorant si quan 
acabin les obres es reposarà al lloc on era o no, per no interrompre els recorreguts 
naturals dels vianants tant pel carrer Joan de Malta com per la plaça Valentí Almirall.  
 
Reconeix que estan pendents les actuacions previstes al parc del Clot per impedir les 
filtracions que ja van observar en una visita amb el senyor Rodríguez fa poc més d’un 
any.  
 
Sobre la intervenció del senyor Alexandre López, assegura que la Comissió de 
Seguiment  de la Gran Via s’ha fet el 2017 i el 2018 i que hi van participar les 
associacions veïnals de la Gran Via, des de Glòries fins a la Verneda. Com que és 
previst fer-ne una altra aquest 2019, no hi ha cap impediment perquè ell hi participi. 
Així mateix, també es revisarà el document al que ha fet referència el senyor Lopez, 
quan ens el faci arribar. 
 
Contesta a la senyora Fina Parxes que li agraeix el reconeixement que ha fet 
d’algunes feines fetes, de les quals van parlar en la darrera reunió. Informa que ara 
tenen pendent la reducció d’un carril del carrer Aragó des de la Meridiana fins a 
Independència.  
 
Assegura que ja s’ha examinat l’estat de la vorera i que s’hi actuarà en breu.  



 

 
 
 

 

 
Reconeix que l’aparcament de les motos en una de les voreres del carrer 
Independència continua sent un problema. Promet que recull la proposta de nova 
senyalística que ha fet la senyora Parxes per a la prohibició de les motos a la vorera.  
 
Informa que és molt complicat ampliar el temps del semàfor per a vianants 
d’Independència/Aragó, perquè el trànsit ja és molt difícil, però accepta tornar a 
estudiar-ho. Ja li avança, però, que no s’admet la proposta de posar bandes de 
frenada davant de la casa Audi. 
 
Al senyor Catasús l’informa que la licitació del projecte de l’edifici de reallotjament de 
l’Actuació Aïllada 1 (Meridiana – Degà Bahí) és prevista per al final d’abril o 
començament del maig i que la del projecte executiu de Can Miralletes també és 
previst entre aquest mes i el que ve.   
 
Al senyor Ribas li explica que la planificació de biblioteques de Barcelona  és de 45 
biblioteques per a tota la ciutat, i que el Consorci considera que és correcta.  
 
Respecte a la petició de canviar la ubicació de la parada de Trinxant núm. 39, 
assegura que han anat a veure-ho i que s’està estudiant.  
 
El president dona la paraula al conseller tècnic. 
 
El conseller tècnic recorda que la línia 192 és una línia complementària de la V23 i la 
V25, i que molts veïns utilitzen ara aquestes per desplaçar-se perquè tenen una 
freqüència de pas molt superior a la del 192. Afirma que aquest Govern ha mantingut 
la línia 192 perquè la gent ho ha demanat. Explica que es va fer una prova amb un 
autobús midi per a la 192, i que l’informe que els ha arribat sobre la prova esmentada 
conclou que tal com està ara el carrer Muntanya, amb aparcament a les dues bandes, 
els autobusos midi no hi poden circular, però que no hi hauria inconvenient a recuperar 
el recorregut antic per la zona baixa del Clot, amb un increment de la inversió de 4 
milions. Informa que arran d’aquest estudi, el Govern del Districte ha demanat 
recuperar l’antic traçat i que s’estudiï l’impacte que pot comportar eliminar un carril 
d’aparcament al carrer Muntanya.  
 
I finalitza amb un apunt sobre el tema de la poda. Assegura que les al·lèrgies no són 
un problema exclusiu dels arbres, és a dir, que les al·lèrgies augmenten per diversos 
motius, entre les quals cal destacar pluges. Explica que les podes intensives es fan 
quan els arbres emmalalteixen, i que una de les línies d’actuació per resoldre aquests 
problemes de les al·lèrgies és la de canviar la tipologia dels arbres, però que això 
requereix temps.  
 
El president dona la paraula al regidor del Districte. 
 
El regidor del Districte recorda, a propòsit d’algunes de les intervencions, que la 
normativa que impedeix que les bicicletes circulin per la vorera ja existeix. Aclareix que 
perquè duguin identificació hauria d’intervenir Trànsit.  
 
Respecte al que ha demanat la senyora M. Carmen García, diu que està d’acord amb 
ella en algunes coses i en altres no, però en el tema de guanyar espai per als vianants 
al passeig Marítim segur que sí. 
 



 

 
 
 

 

Pel que fa a la família que pot perdre la casa, diu que coneixen el tema i hi estan a 
sobre. 
 
Sobre la qüestió de les rehabilitacions d’edificis, assegura que els veïns que no tenen 
diners no han d’avançar-los. 
 
Agraeix al senyor Eduard Rodríguez el seu reconeixement de les coses que s’han fet. 
Sap que hi ha coses que es poden fer millor o pitjor, però cal admetre que se’n fan. 
 
Respecte al Mercat de la Pobresa, o de la Misèria, afirma que és el mateix mercat que 
hi ha hagut allà durant dècades i dècades i que no té gaire sentit estigmatitzar -lo ara 
amb aquestes expressions. Diu que s’han fet dos intents per tenir-lo encarrilat: un fa 
mig any, que consistia a deixar-los vendre només els diumenges, al costat dels 
Encants. No va funcionar perquè la gent dels Encants, que paguen impostos, es van 
queixar. El segon intent ha estat ara, arran de la inauguració del parc de la Canòpia. 
Assegura que hi ha la Guàrdia Urbana permanentment, però que cal ser conscients 
que acomodar-los no és una solució i reprimir-los tampoc.  
 
Reconeix al senyor Alexandre López que hi ha un problema de manteniment a la Gran 
Via, però diu que no té sentit queixar-se de les obres, perquè les obres de la Gran Via 
estan dintre del Compromís de Glòries, que el Govern no volia fer però que ha de 
complir els compromisos adquirits. Admet que destinar 60 milions a aquestes obres 
implica desatendre altres parts de la Gran Via.  
 
El president demana al públic que deixin parlar el regidor.  
 
El regidor del Districte explica que té una llista de qüestions pendents que ara no 
podran tractar i que ja tractaran en el Consell de Barri o en altres reunions: de 
manteniment, de solars, d’habitatges. 
 
Respecte a la biblioteca, diu que ja ho ha explicat molt bé el gerent. Els sembla una 
reivindicació totalment lògica i la millor reivindicació que es pot fer, però que el pla de 
biblioteques que hi ha ara no la contempla, tot i que per descomptat aquest pla es pot 
ampliar més endavant.  
 
El president recorda que qui endreça el debat en l’audiència pública és ell i torna a 
demanar al públic que deixin que el regidor acabi la seva intervenció.  
 
El regidor del Districte insisteix que la qüestió de la biblioteca no la donen per tancada, 
en absolut, però afirma que la proposta de la biblioteca del Clot s’obre en un moment 
en què ja hi ha un pla previst i que per tant aquesta biblioteca podr ia entrar en el 
pròxim pla de biblioteques que es faci. Assegura, per tant, que no s’ha de donar el 
tema per tancat, sinó que és una qüestió que comença. També demana que es tingui 
en compte que les dificultats que hi ha ara per anar a altres biblioteques millorar an en 
el moment que s’acabin les obres de l’entorn del Clot. Però admet que és cert que el 
Clot és un dels grans barris de Barcelona que no té biblioteca pública. Recorda que no 
és fàcil que pugui anar a la Fàbrica del Plom, perquè no és prou gran, i que caldrà 
pensar en altres opcions.  
 
El senyor Antonio Gabás Estraña, en nom propi, insisteix en la qüestió de la biblioteca.  
 
El regidor del Districte explica que l’opció de la Fàbrica del Plom, que l’Ajuntament 
acaba de llogar, és una opció que s’ha plantejat recentment, però que cal tenir present 



 

 
 
 

 

que té 900 m2 i que una biblioteca normal en té 3.000 o 3.500. Promet que trobaran la 
solució, però insisteix que segurament l’espai de biblioteca no podrà ser la Fàbrica del 
Plom.  
 
El gerent del Districte afegeix que tothom vol tenir una escola al costat de casa i que 
no és possible. Explica que una biblioteca requereix tenir sòl en propietat –i recorda 
que la Fàbrica del Plom no és de propietat–, tenir la inversió disponible i preveure la 
despesa corrent i de manteniment. Relata que quan van manifestar la petició de la 
biblioteca del Clot al departament corresponent se’ls va dir que la prioritat al Districte, 
en el context del Pla de biblioteques de la ciutat, era construir i posar en funcionament 
la Biblioteca Gabriel García Márquez i situar en bones condicions la Biblioteca del 
Besòs, que ara com ara ocupa un espai del centre cívic. Vol deixar clar, com el 
regidor, que no s’ha de considerar tancada aquesta qüestió, que és un debat obert. 
 
El president informa que aquesta era la darrera Audiència Pública del Districte de Sant 
Martí, en l’actual mandat, i la dona per tancada.  
 
 


