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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

DE L’ESTAT DEL DISTRICTE 

Identificació de la sessió  
Núm. 6 
Data: 17 de desembre de 2020 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.30 h a 19.30 h 
Lloc: Sala d’Actes de la seu del Districte i plataforma digital 
 
Assistents 
 
Presidenta del Consell 
Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández 
 
Regidor del Districte 
Il·lm. Sr. Marc Serra Solé  
 
Consellers i conselleres membres de la Mesa 
 
Assistència presencial: 
Sr. Xavier Farré Perisé (GMBComú) 
Sra. Esther Pérez Sorribas (GMBComú) 
Sra. M. Àngela Boix Junyent (GMPSC) 
Sr. Eudosio Gutiérrez García (GMPSC) 
 
Assistència plataforma digital: 
Sra. Carolina López García (GMBComú) 
Sr. Ancor Mesa Méndez (GMBComú) 
Sra. Sra. Marina Berruezo Palencia (GMBComú) 
Sr. Albert Deusedes Perelló (GMPSC)  
Sra. Maria Isabel Sánchez Loran (GMPSC) 
Sr. Jaume Gaixas Querol (GMBComú) 
 
Consellers i conselleres del Districte 
Assistència presencial: 
Sr. Josep Joaquim Pérez Calvo (GMERC) (virtual) 
 
Assistència plataforma digital: 
Sr. Antonio Lázaro Martínez Carmona (GMERC) (virtual) 
Sr. David Labrador Gabriel (GMCs) (virtual) 
Sra. Alba Gómez Rodríguez (GMBxCanvi) (virtual) 
 
Gerent del Districte 
Sònia Frias Rollón 
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Secretari de la Mesa 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 
També hi són presents 
 
Tècnic de l’Àrea de Participació 
Sr. Gerard Lillo 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta diu que dona inici a l’Audiència Pública explicant que aquesta té una capacitat 
presencial limitada.  

Recorda que hi ha tres tipus de participació, la presencial –amb intervenció a la seu mateixa del 
Districte–, la digital amb intervencions directes en línia i la digital anticipada. Recalca la 
importància que les persones que intervenen digitalment o les que segueixen l’Audiència a 
través de videoconferència mantinguin els micròfons apagats, que ja els avisaran quan l’hagin 
d’encendre. Respecte a l’ordre d’intervenció, diu que, com sempre, se seguirà l’ordre de les 
sol·licituds. Informa que a les persones que intervinguin presencialment les cridaran pel nom i 
els cognoms, i els adverteix que han de portar la mascareta posada, respectar la distància i no 
lliurar cap document.  

Explica que faran torns d’intervenció amb dues intervencions presencials a les quals respondrà 
el regidor, dues intervencions digitals, amb les respostes, i finalment dues intervencions 
escrites, i així s’aniran fent torns de dues en dues. Exposa que la durada prevista és d’un 
màxim de dues hores, que creu que no hi arribaran, però que si quedessin preguntes per 
contestar serien respostes per escrit després, com s’ha fet en altres ocasions. Adverteix que el 
temps màxim d’intervenció és de tres minuts i prega que els intervinents se cenyeixin al temps 
perquè tothom tingui la mateixa oportunitat.  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 22 d’octubre de 2020 

La presidenta diu que, exposat tot l’anterior, comença l’ordre del dia amb l’aprovació de l’acta 
de la sessió anterior, del 22 d’octubre de 2020, i que l’esborrany de l’acta i les respostes per 
escrit es troben a la web del Districte des del 14 de desembre. 

Informa que, si no hi ha cap comentari, s’aprova l’acta de la sessió anterior.  

2. Torn obert de paraules 

La presidenta obre el primer torn de paraula presencial amb la senyora Josefa Balduque 
Astua, per tres minuts. 

La senyora Josefa Balduque Astua dona les gràcies per poder fer una intervenció presencial. 
Agraeix als responsables de Comunicació que, amb tots els problemes de la pandèmia, no els 
ha faltat cada dijous l’informatiu del Districte, que considera molt important perquè és quan 
s’assabenten del que es fa al Districte i del que hi ha als barris.  
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Explica que té cita per al dia 23 de desembre per adjuntar documentació sobre el que exposarà 
aquí, perquè avui, segons que li han dit, no la podia deixar. 

Diu que no aprova l’acta del 22 d’octubre perquè fins al 16 de desembre no va estar penjada a 
la web, després de posar-li ella un correu al secretari de la Mesa queixant-se’n. Exposa que 
també va demanar a l’assessora de la Presidència que li remetessin el formulari omplert per 
ella mateixa amb precs i preguntes, perquè tampoc apareix a la web. Afegeix que, quan li ho 
remetin, aprovarà l’acta.  

Vol també que consti en acta el burofax adreçat al secretari de la Mesa en relació amb el 
Plenari celebrat el 15 d’octubre al Saló de Plens, un burofax del qual assegura que té justificant 
de recepció. Afegeix que havia enviat igualment un burofax a la presidenta, amb data 13 de 
juliol de 2020, relacionat amb uns problemes de participació sorgits al Plenari del 9 de juliol de 
2020. Diu que, segons l’assessora de la Presidència, aquest burofax no ha estat tramès del 
Districte a la presidenta, perquè no el té, però afirma que ella també en té avís de recepció. 
Finalment, exposa que el 31 d’agost de 2020 va trametre un altre burofax al regidor, sobre 
diversos problemes, i que no n’ha rebut resposta, havent-hi també confirmació de recepció de 
la seva secretària. Admet a la presidenta, al regidor i al secretari que, si de tot el que els envia, 
ella en té justificant de recepció, vol dir que no la deixen de banda. 

La senyora Josefa Balduque Astua confirma que el dia 23 entregarà tot això, juntament amb 
un dossier, i que per tant pot acabar.  

La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula al senyor Josep Maria Cruset.  

El senyor Josep Maria Cruset vol fer una pregunta relacionada amb el parc de Montjuïc. Diu 
que és veí de la Satalia i ecologista del Poble-sec. Creu que no poden ser indiferents davant la 
progressiva degradació del parc, i assegura que durant els últims mesos han vist desaparèixer 
molts arbres ornamentals que feien una funció paisatgística important, com xiprers, pins 
monumentals o palmeres en diversos indrets, com davant de l’Estadi Olímpic, a l’interior dels 
jardins de Laribal o als jardins del Mirador, entre molts altres. Sosté que, segons les seves 
anàlisis, la seva tala no té a veure amb el temporal Glòria ni amb cap malaltia, sinó que 
correspon a la nova política de Parcs i Jardins, que és la de reduir l’arbrat de tot el parc. 
Pregunta si tenen previst algun pla i pressupost per cuidar o restituir aquests arbres, i 
redissenyar el nou espai paisatgístic malmès. Conclou, per acabar, que últimament hi ha molta 
més afluència al parc, com tothom sap, per passejar i gaudir de la natura i la tranquil·litat, i vol 
saber quin model i pressupost té previst l’Ajuntament per preservar, cuidar i augmentar l’espai 
verd i l’arbrat de Montjuïc. 

La presidenta dona la paraula al regidor, per respondre. 

El regidor saluda tota la gent que està present i també tots els que segueixen l’Audiència de 
casa estant, en directe o en diferit.  

Respon al senyor Cruset que hi deu haver alguna confusió, perquè el pressupòsit de la 
pregunta –que hi ha hagut un canvi en la política de Parcs i Jardins– és totalment erroni. 
Desmenteix totalment que hi hagi hagut cap canvi en la política de cura dels arbres i del verd, 
assegura que volen més verd del que tenen, que els agrada molt Montjuïc i que volen cuidar 
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tots els seus arbres. Exposa que hi ha hagut un fenomen meteorològic, el Glòria, que just fa un 
any, al gener de 2020, va arrencar molts arbres, i que després del Glòria va venir la pandèmia i 
això va fer que molts dels arbres que s’havien de substituir no es poguessin substituir perquè el 
personal de Parcs i Jardins estava confinat en el primer tram de l’estat d’alarma. Justifica que la 
retirada d’alguns dels arbres s’hagi fet més tard del que seria normal, però certifica que gairebé 
tots els arbres que s’han retirat estan vinculats a la caiguda d’arbres que hi va haver pel 
temporal Glòria, i que s’han retirat no sols els que van caure del tot sinó també, per seguretat, 
els que van quedar tan malmesos que ja no es podien recuperar i podien ser un perill per als 
veïns. Sap que al parc de Montjuïc hi pugen cada dia centenars de persones, i molts nanos 
petits, però és conscient que tenen una especial responsabilitat i obligació perquè no hi hagi 
arbres en mal estat que puguin caure damunt algun veí, ni sobretot damunt algun nen mentre 
juga. Insisteix que ningú pateixi, perquè no hi ha hagut cap canvi en la política de conservació 
de Parcs i Jardins, i que el que hi ha són feines de manteniment a Montjuïc, causades sobretot 
pel temporal Glòria.  

Respecte als recursos que s’hi posen i al compromís de l’Ajuntament en el manteniment del 
verd, recorda que ahir mateix al matí van presentar el nou parc de Can Batlló, que no és a 
Montjuïc però sí al Districte, diu que és el segon parc més gran i amb més verd que faran en 
aquest mandat, i assegura que és una gran inversió, de gairebé 13 milions d’euros, i que 
incorporarà fins i tot una zona de bosc. Pensa, per tant, que volen molts més arbres, i no 
només a Montjuïc sinó en altres llocs del Districte, perquè consideren que els arbres permeten 
tenir una qualitat millor de l’aire i guanyar espai per passejar.  

Sobre el pressupost concret de Parcs i Jardins, confessa que ell no els maneja, però vol 
aprofitar-ho per dir a tota la ciutadania que si volen consultar el pressupost municipal, a la web 
de l’Ajuntament es pot consultar tot, partida per partida. Igualment, es compromet a esbrinar i a 
fer arribar al senyor Cruset la dada que demana, i diu que llavors veurà que en cap cas no hi ha 
cap retallada en el pressupost de Parcs i Jardins, sinó que sempre va a més, perquè la ciutat 
va guanyant cada cop més espais verds.  

La presidenta agraeix la resposta i diu que passen a les preguntes arribades a través del web 
Decidim, de la qual cosa s’encarregarà el tècnic de Participació. 

El tècnic de Participació informa que les primeres tres preguntes fan referència al barri de la 
Marina.  

Explica que les tres preguntes són del senyor Martí Huertas. En la primera, el senyor Huertas 
indica problemes de seguretat i manca d’il·luminació al carrer Alumini, especialment entre la 
carretera del Prat i el carrer Platí. Assenyala que s’hi trenquen vidres de cotxes i que fa por 
passar-hi a la nit, de manera que vol saber si es farà cap millora en aquest carrer.  

La segona qüestió que exposa és que, a causa de la proximitat amb la Fira de Barcelona, hi ha 
molt de trànsit i els cotxes agafen velocitats molt altes, i per tant demana si s’hi ha previst 
alguna actuació. 

La tercera pregunta és si es preveu ampliar l’àrea verda del carrer Alumini. 
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Una altra intervenció és del senyor Jordi Costa Domènech, que expressa en primer lloc la 
seva preocupació perquè els autobusos nocturns van molt buits, i demana si no se’n podria 
reduir la freqüència, per la despesa energètica que comporten.  

Segonament, fa una pregunta en relació amb l’arbrat de Montjuïc, que ja ha quedat contestada 
amb la resposta al senyor Cruset. 

El regidor, pel que fa a la primera ronda de qüestions, admet que les possibles incidències 
d’inseguretat al carrer Alumini, en el límit amb l’Hospitalet de Llobregat, no les tenen registrades 
i que, consultats Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, han dit que no els constaven. Sap que 
això no vol dir que no hagin passat. Per això demana als ciutadans que, sobretot, si viuen o 
veuen algun tipus d’acte delictiu, el denunciïn –especialment si l’han patit en primera persona, 
però també si en són testimonis directes–, perquè l’única manera que tenen d’intervenir, tant 
ells com els cossos policials, és a través de denúncies. Respecte a millores en la il·luminació, 
que diu que és un tema que sempre ajuda a millorar la percepció de seguretat, assegura que 
l’estudiaran i el treballaran a la Taula de Coordinació Policial on es tracten aquestes qüestions i, 
per tant, que revisaran aquest aspecte en relació amb el carrer Alumini a l’extrem que toca a 
l’Hospitalet.  

Pel que fa a l’excés de circulació que diu que hi ha als voltants de la Fira, i a l’alta velocitat dels 
cotxes, respon que no els consta que sigui una zona de molta sinistralitat, la qual cosa reconeix 
que no vol dir que els cotxes no sobrepassin els límits de velocitat. Afirma que aquesta qüestió 
també la tracten en les taules de Mobilitat a fi que, com es fa com en altres zones de la ciutat, 
s’avanci cap a la «ciutat 30» que volen que sigui Barcelona –una ciutat que va més a poc a 
poc–, perquè això vol dir una ciutat més segura. Precisa que les conseqüències dels impactes, 
a menys velocitat, són molt menys greus i que, per tant, es tracta de salvar vides, a més 
d’assolir l’objectiu de contaminar menys. No descarten, doncs, que en els mesos vinents, 
després d’estudiar-ho a la Taula de Mobilitat, hi hagi alguna mena d’actuació als voltants de la 
Fira per reduir la velocitat dels vehicles, encara que d’accidentalitat, de moment, no se n’hagi 
detectat molta. 

Finalment, sobre la possibilitat d’ampliar l’àrea verda al carrer Alumini, assegura que aquest 
també és un procés que s’està fent, com saben, a tot el Districte i a tota la ciutat. Declara que la 
Marina n’és un exemple, perquè fins fa poc no tenia àrea verda i a poc a poc ha anat creixent. 
Reconeix que de vegades produeix resistències, però explica que, a poc a poc, tothom que ha 
passat per l’experiència del trànsit de l’aparcament lliure a l’àrea verda hi acaba trobant els 
avantatges. Es disculpa per no tenir el calendari de la implementació de l’àrea per al cas del 
carrer Alumini, però està convençut que en els tres anys vinents tindran l’opció d’ampliar-la cap 
a tota aquella zona del barri de la Marina i que, abans de fer-ho, ho treballaran amb el veïnat. 

Responent al senyor Jordi Costa, confirma que el tema de l’arbrat ja està contestat.  

I, sobre els busos nocturns, diu que ara no es poden reforçar ni incrementar-ne la freqüència, 
perquè hi ha el toc de queda, però recalca que del que es tracta és de desincentivar la mobilitat 
nocturna i que per això es mantenen uns busos regulars nocturns, pensats sobretot per a 
personal essencial que ha de treballar en horari de nit. Tem, a més, que el toc de queda 
s’haurà d’allargar encara unes quantes setmanes més.  
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La presidenta agraeix la resposta i dona pas a dues intervencions presencials més, en primer 
lloc la de la senyora Susagna Aluja i després la de la senyora Conxita Pérez.  

La senyora Susagna Aluja agraeix que en l’últim Plenari ja es permetés parlar, tot i que per 
uns problemes tècnics no va ser possible fer-ho. És per això, diu, que ha vingut avui. Afirma 
que parla en nom de veïnes del carrer Tenor Masini i explica que l’acompanya la botiguera del 
mateix carrer Maria Rosanes, que treballa en una perruqueria que té més de cinquanta anys. 
Detalla que aquest carrer, que anomenen «l’oblidat Tenor Masini», té una llargària de 525 
metres i unes voreres, en un estat pèssim, que no arriben a un metre d’amplada entre el carrer 
Violant d’Hongria i la carretera de Sants. Recorda que havia estat un eix comercial molt potent 
al barri de Sants i havia arribat a tenir un centenar de petits comerços, tallers, artesans, havia 
fet festa major amb molta activitat i havia arribat a tenir enllumenat per les festes de Nadal. 
Especifica que el carrer dona al mercat de Sants i que avui dia hi queden 35 comerços: 2 
barberies, 1 centre cultural, 6 perruqueries, 1 centre d’estètica, 3 lampisteries, 1 veterinari, 1 
centre de logopèdia, 1 centre de fisioteràpia, 3 restaurants, 1 pizzeria, 1 frànkfurt, 1 forn, 1 
bodega, 1 carnisseria, 2 farmàcies, 1 planxisteria de cotxes, 2 botigues de material per a la 
construcció, 1 botiga d’informàtica, 1 botiga de vinils, 1 centre de tatuatges, 2 centres de 
missatgeria i transport, 1 matalasseria i aquesta setmana ha obert 1 botiga de guitarres, i que 
d’aquests comerços, 6 –entre ells, la perruqueria que els deia– fa més de cinquanta anys que 
tenen la mateixa activitat, i 8, més de vint-i-cinc. Es queixa que en els últims vint anys el carrer 
ha perdut com a mínim 31 comerços, dels quals recordem 3 llibreries, 3 verduleries, 2 
colmados, 2 polleries, 2 adrogueries, 2 cafeteries, 1 merceria, 1 espardenyeria, etcètera. Diu 
que en aquest moment el carrer està en una situació molt precària, tant de les voreres com de 
la calçada, la qual cosa provoca un degoteig de desertització comercial i una baixa mobilitat per 
als vianants, veïnes i veïns del barri. Descriu la consigna actual més popular del barri, que és: 
«Jo, per Tenor Masini no hi passo, em fa por de caure, per les voreres no hi passa ni el meu 
carretó ni el meu cotxet i, per tant, vaig per altres carrers.» Concreta que això sobretot s’esdevé 
amb la gent gran –atès que pel carrer i els seus encontorns hi viu gent amb una mitjana d’edat 
alta–, amb persones de mobilitat reduïda –amb cadira de rodes, carrets o caminadors, crosses– 
i amb famílies amb cotxets d’infants, etcètera.  

Conclou que, per això, quan es va anunciar el tema dels pressupostos participatius, van 
engegar una campanya per a l’arranjament del carrer entre veïns i comerciants que es va 
posicionar com la primera proposta del Districte i una de les primeres de la ciutat. No saben 
quin serà el futur dels pressupostos participatius, però pensen que el districte hauria d’invertir 
en aquest carrer amb un pla de rehabilitació integral. Esperen que el Districte pugui confirmar, 
com una de les prioritats del mandat, l’execució de l’arranjament del carrer a plataforma única, 
consensuada amb representants veïnals i comercials del carrer, per donar prioritat als vianants 
i poder revitalitzar aquesta zona.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Conxita Pérez. 

La senyora Conxita Pérez exposa que, per problemes tècnics, no s’ha rebut el correu que ella 
havia preparat, però suposa que els el pot remetre, al secretari o al regidor, perquè l’escrit que 
porta no els el pot deixar.  



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
Comenta que l’AMPA del Joan Coromines no sap encara res de com quedarà el projecte de 
l’institut, perquè els van dir que no hi cabrien tots els alumnes –tots els nivells–, i demanen si ho 
poden esbrinar.  

Segonament, diu que uns veïns i veïnes del carrer Hostafrancs també s’han queixat –i diu que 
ho han transmès a l’Ajuntament– que al cantó que ocupen les monges deixen a la nit una 
lluminària molt oberta que produeix contaminació lumínica. No sap si ho fan per seguretat, però 
pensa que caldria dir-los-ho.  

En tercer lloc, notifica que es va deixar a mitges l’esporgada del carrer Rector Triadó, perquè va 
coincidir amb el dia que feien les obres de la cruïlla del Casinet, que hi feien la rampa, de 
manera que ha quedat sense acabar. Pensa que també convindria esporgar els arbres del 
carrer Tarragona, perquè justament la setmana passada en van caure branques. Creu que a 
alguns d’aquells arbres els passa alguna cosa, i per això en cauen branques, de manera que 
demana que parlin amb Parcs i Jardins perquè ho arreglin.  

En quart lloc, explica que els veïns dels edificis del carrer Rector Triadó 64 i 66 tenen just 
davant de la porta el pal d’avís del parquímetre, el parquímetre, un arbre i els contenidors 
d’escombraries, que també impedeixen la visió de la sortida d’un pàrquing. Ha fet unes 
fotografies, que els passarà, perquè vegin que tot això es podria traslladar quatre o cinc metres 
més enllà, i demana sobretot si es pot desplaçar el parquímetre, perquè a tres metres hi ha un 
espai magnífic que no molestaria a ningú.  

En cinquè lloc, recorda que a l’Audiència anterior ja va dir que als mercats municipals els 
faltava gel, sobretot al d’Hostafrancs, que és el que coneix, on a la porta no n’hi ha, i no ho 
entén perquè a les botigues i comerços tothom en té.  

En sisè lloc, diu que continuen reivindicant les escales mecàniques a Creu Coberta i demana 
que parlin amb TMB, amb la Generalitat o amb qui sigui.  

Conclou que, si l’Ajuntament vol treure els cotxes del carrer, ha d’eliminar les dues estacions de 
busos del centre de la ciutat: la de l’Estació de Sants i la de l’Estació del Nord. Pensa que en el 
futur haurien d’estar fora de la ciutat.  

Desitja bon Nadal i molta salut, i s’acomiada fins a l’any que ve. 

El regidor també li desitja bones festes, malgrat que les condicions siguin complicades. Sap 
que la senyora Pérez és representant de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs i reconeix que 
moltes de les qüestions presentades són molt tècniques, i n’ha pres nota. Ho aprofita per 
animar els veïns i veïnes a no esperar a una audiència pública per traslladar aquestes 
qüestions, quan hi ha qualsevol incidència, sinó que a través de la Bústia Ciutadana o a través 
del 010 els les poden fer arribar, que llavors tenen un sistema de control de queixes i de 
peticions i les atenen ràpidament. Pensa que en assumptes com la contaminació lumínica on hi 
ha les monges, tot i ser un espai privat, han de mirar si s’hi pot fer alguna cosa; o sobre la 
necessitat d’esporgar el carrer Rector Triadó o el carrer Tarragona; o en la qüestió dels 
contenidors o del parquímetre. Diu que són qüestions molt tècniques que no cal que s’esperin a 
les audiències. 
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Diu que als temes que són més de fons i més polítics sí que els vol donar resposta. Reconeix 
que els preocupa molt la situació de l’Institut Joan Coromines i el projecte de fusió amb l’Escola 
d’Art Miquel Bleach. Detalla que s’han reunit amb el Consorci, amb la direcció de l’Institut 
Escola d’Art, amb l’AMPA un parell de vegades, amb l’AFA, i explica que el projecte va néixer 
amb molta il·lusió, atès que eren centres educatius amb moltes necessitats que van decidir 
ajuntar-se creant un projecte nou i encoratjador, amb el qual van atraure noves famílies. Detalla 
que van trobar una seu provisional, l’edifici de Sant Vicenç de Paül, que implicava renunciar a 
algunes coses, perquè és un edifici amb limitacions que funcionava fins ara com a escola 
concertada. Exposa que van projectar un edifici futur que recollís les seves necessitats, i que el 
que han vist és que part d’aquestes necessitats, per diversos motius, no són ateses pel 
Consorci o no ho estan sent amb prou claredat. Li consta que avui, si no s’equivoca, hi havia 
una reunió entre les famílies i el Consorci, en la qual el Consorci havia de presentar un 
calendari i un compromís d’inversions perquè aquest Institut Escola d’Art pugui ser una realitat. 
Té els millors desitjos que aquesta reunió hagi anat bé, promet que el Districte segueix el tema 
amb el màxim d’interès i preocupació i que hi posaran el que els pertoqui, però adverteix que la 
política de centres educatius no la decideix l’Ajuntament de Barcelona sinó el Consorci 
d’Educació –en el qual l’Ajuntament té una part, però que la part majoritària és de la 
Generalitat. Considera que aquest projecte és molt important i engrescador per millorar l’oferta 
en el barri d’Hostafrancs i en tot l’entorn dels barris de Sants. Sap que està en un moment 
decisiu en què falten recursos, però espera que aquests recursos arribin, i que arribin aviat.  

També vol fer referència a l’altra qüestió que li sembla molt significativa de la intervenció de la 
senyora Pérez, la de l’accessibilitat a l’estació en les obres que es fan a la plaça d’Espanya. 
Comparteix la sorpresa i la indignació dels veïns perquè, tot i els sis ascensors que s’hi 
instal·len, han vist que aquests ascensors no es posen a les sortides que fan servir més els 
veïns, que són les de la Creu Coberta. Afirma que quan en van tenir coneixement van demanar 
de seguida a la Generalitat, que és qui en té la competència i els recursos, que fessin una 
modificació del projecte que inclogués, com a mínim –si no hi havia temps de posar-hi un 
ascensor–, unes escales mecàniques, perquè els veïns i veïnes tinguessin una sortida 
preferent al carrer de la Creu Coberta i la carretera de Sants. Lamenta que això, fins ara, no ha 
estat acceptat pel Departament de Territori de la Generalitat. Informa que avui mateix, arran del 
manifest de l’Eix Comercial de la Creu Coberta, de les associacions de veïns i d’entitats dels 
barris d’Hostafrancs i de Sants, ha parlat amb la tinent d’alcaldia Janet Sanz, que porta la 
interlocució amb la Generalitat en aquestes qüestions, i han tornat a traslladar a la Generalitat 
la necessitat que es faci aquesta modificació. Garanteix, doncs, que aquesta batalla, com a 
Districte i com a Ajuntament, la faran, perquè creuen que seria un gran error que haguessin 
d’afrontar totes aquestes obres i que no quedés ben resolta l’accessibilitat dels veïns de Sants. 

Pel que fa a la qüestió de l’estació de busos, comparteix que la ciutat del futur potser no ha de 
tenir grans estacions de busos dins de la ciutat –com a mínim, de busos interurbans–, però 
pensa que sí que hi ha d’haver busos en una ciutat sostenible. També comparteix que l’estació 
de busos de Sants està en un estat lamentable, que se n’ha de millorar la infraestructura i que 
s’ha de repensar, i afirma que són coses que s’estan fent. Detalla que en el procés de repensar 
l’estació de trens, cal repensar l’estació de busos, i veure si té sentit o no una estació de busos 
ubicada aquí, almenys amb les dimensions actuals. Creu que tindran ocasió, en els mesos 
vinents, en paral·lel amb el procés de remodelació de l’estació de trens, d’abordar també el 
debat de l’estació d’autobusos, i de veure si aquesta és la ubicació més adequada, o almenys 
de veure quin tipus d’estació de busos cal tenir. Reconeix que l’impacte extern que creen tant 
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l’estació de trens com la d’autobusos per als veïns de Sants és molt gran i que ara mateix, des 
del punt de vista del Govern, la qüestió no està prou ben resolta.  

Anant a les preguntes sobre el carrer Tenor Masini de la senyora Susagna Aluja –
acompanyada de la senyora Maria, comerciant perruquera d’aquest carrer–, assegura que se 
suma al cent per cent a les seves paraules, que entén que són consensuades amb els veïns 
del carrer. S’afegeix al diagnòstic que Tenor Masini és un dels carrers que estan pitjor del 
Districte, un problema que s’acumula de fa molts anys: admet que és un carrer dels que estan 
pendents de fer. Els demana una mica de comprensió, atès que ara som al mig d’una gran 
pandèmia sanitària que ha provocat una greu crisi econòmica. Assegura que tenien previst fer 
actuacions de millora de l’espai públic aquest 2020 i que la majoria les han hagut de suspendre 
per aquesta situació. Diu que han hagut de modificar el pressupost municipal i traspassar 90 
milions d’euros, previstos per a inversió, a despesa corrent, perquè no volien fer retallades en 
serveis socials ni en sanitat i perquè volien acompanyar la reactivació econòmica, fer arribar 
ajudes als autònoms, etcètera. Espera que la crisi actual, sobretot la sanitària, es pugui superar 
aviat amb la vacuna i que hi hagi una reactivació econòmica ràpida, de manera que el 2021 ens 
hàgim recuperat del cop. Assegura, si és així, que si tenen possibilitats de fer millora de carrers, 
Tenor Masini serà un dels primers, perquè són molt conscients que aquest carrer ho necessita: 
no només els veïns, sinó també els comerciants, que entén que estan en una situació de 
greuge respecte als anteriors.  

Vol valorar que allà on han intervingut fent voreres més amples, fent plataformes úniques, 
actuant al Mercat de Sants –que bona part d’aquella actuació es va fer en l’època de l’alcalde 
Trias–, a la superilla d’Hostafrancs o a la de Sant Antoni, al carrer Carreras Candi de Sants-
Badal, als carrers de Poble-sec que s’han fet, la part de Concòrdia..., allà on s’ha pacificat i s’ha 
tret una part dels cotxes i s’ha posat espai per als vianants, els comerços hi han acabat 
guanyant. Està convençut, per tant, que és molt important que es pugui millorar l’espai públic 
d’un carrer com Tenor Masini, i desitja que se superi ràpid aquesta pandèmia i es puguin posar 
mans a l’obra i comprometre pressupost per fer aquestes actuacions.  

La presidenta agraeix les respostes i dona la paraula al tècnic de Participació perquè llegeixi 
dues preguntes més, rebudes a través de la plataforma Decidim.  

El tècnic de Participació es refereix a dues preguntes i una felicitació del senyor Robert 
Pescador. La primera pregunta és sobre la reforma del carrer Berlín, costat mar, perquè 
considera que caminar per la vorera és perillós en estar plena de motos, terrasses i bicicletes 
que hi circulen. Demana si no es podria tancar un carril al trànsit per ampliar la vorera i 
incloure-hi el carril bici.  

En la segona pregunta, demana si no es podria posar decoració nadalenca a la zona de 
l’Estació de Sants, perquè quan s’hi arriba troba que hi ha molta foscor.  

Finalment, felicita per la recuperació de la plaça Viriat, que considera una gran iniciativa veïnal.  

Per una altra banda, el senyor Pablo Gallego vol saber també quan es podran millorar les 
voreres dels carrers interiors de la zona delimitada entre els carrers de la Marina, Alumini, 
Bronze, Energia i Alts Forns. Es queixa que fa molts anys que no s’arreglen i indica que tenen 
un greu problema de conservació.  
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El regidor reconeix al senyor Gallego que els carrers esmentats requereixen actuacions de 
manteniment, tot i que precisa que aquí no és fer el carrer nou sinó, dit col·loquialment, «tapar 
forats», cosa que assegura que es fa a través de la Brigada de Via Pública, que és la que 
s’encarrega de les voreres, i a través de la Brigada d’Asfaltatge, que s’encarrega de la calçada. 
Diu que, per tant, ho comuniquen a la brigada i que programaran una actuació al més aviat 
possible, perquè si bé la brigada té molta feina quan hi ha un problema de manteniment cal 
actuar. 

Respon al senyor Pescador, pel que fa a l’avinguda de Madrid, que en van estar parlant i 
treballant amb el Districte de les Corts i que es va decidir fer una prova pilot a la banda de les 
Corts. Afirma que ara estan avaluant aquesta prova pilot i que, en funció de com resulti, es 
decidirà si fer una vorera ampliada a la banda de Sants, on justament hi ha la vorera més 
estreta. Adverteix que les voreres ampliades no resoldran un dels grans problemes de 
l’avinguda de Madrid, que és que no té un carril bici, i per tant creu que més tard o més d’hora –
i li agradaria que fos tan aviat com sigui possible– caldrà entomar el tema del carril bici i fer en 
aquesta avinguda una intervenció més de fons, com serà l’eliminació d’un carril de trànsit per 
posar-hi el carril bici. Pensa que aquest ha de ser un dels grans temes per treballar, com a 
mínim la fase de projecte, al llarg d’aquest mandat, i espera que sigui al més aviat millor.  

En relació amb la il·luminació nadalenca, explica que això no ho decideix tant el Districte com 
els mateixos comerciants, que són els que acaben dient on ubiquen la il·luminació, i de 
vegades amb criteris diferents, o propis de cadascun dels eixos comercials o de les 
associacions de comerciants. Es compromet a traslladar aquesta qüestió tant a la direcció de 
Comerç com als eixos més propers a aquesta zona, però insisteix que la decisió no la pren el 
Districte sinó els comerciants.  

Respecte a les felicitacions per la recuperació de la plaça Viriat, i a aquesta apropiació 
ciutadana que ha dit, afirma que s’hi suma, i reconeix que fa molt de goig veure la canalla de 
les escoles del costat utilitzant aquesta plaça, reapropiant-se de l’espai públic, fent-lo servir –
perquè l’espai públic està per a això. Recorda que s’ha de fer servir amb respecte i amb cura, 
però reconeix que veure nens jugant a l’espai públic i improvisant jocs a terra, com han vist 
aquests dies, acompanyats de les famílies, és una cosa que agrada a tothom, i, encara que no 
hagi estat una iniciativa del Districte, vol sumar-se a la felicitació al veïnat que ho ha impulsat.  

La presidenta agraeix la resposta i dona la paraula al senyor Antoni Martín, que li sembla que 
és l’última intervenció presencial prevista.  

El senyor Antoni Martín parla de la millora del carrer Concòrdia del Poble-sec, que reconeix 
que està molt bé. Diu, però, que va fer una trucada a l’Ajuntament perquè havien tret alguns 
arbres del carrer –no en sabia el motiu–, i va demanar que els reposessin. Explica que fa 
alguns dies van venir de Parcs i Jardins i van replantar dos arbres dels que havia reclamat, 
cosa de la qual s’alegra molt, però diu que hi ha molts arbres tallats en altres carrers del Poble-
sec: Murillo, Blasco de Garay, etcètera, i demana que es restableixin, perquè és un gran 
defensor de les zones verdes. 

El regidor agraeix la intervenció propositiva i positiva. Afirma que comparteix la seva visió de 
voler barris més verds, amb més zona verda i més pacificats. Diu que vol fer una mica de 
pedagogia, i explica que a vegades es tala un arbre per malaltia o altres motius i es tarda 
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algunes setmanes o mesos a tornar a plantar-ne un altre, i molts veïns es pregunten com és 
que fa tant de temps que aquell escocell està buit i no s’hi planta res. Raona que això és així 
perquè hi ha èpoques concretes de l’any per plantar cada arbre, segons l’espècie. Pensa que hi 
ha un gran equip de Parcs i Jardins que programen això, i que per tant no s’han d’estranyar ni 
espantar amb els escocells buits, per exemple durant l’hivern, que és mala època per plantar 
segons l’espècie de l’arbre. Precisa que la primavera sol ser la millor època perquè els arbres 
creixin forts i puguin arrelar bé, i en una ciutat com Barcelona és molt important el procés de 
plantació de l’arbre. En qualsevol cas, vol transmetre un missatge de confiança al personal de 
Parcs i Jardins, que són grans professionals i totes aquestes qüestions les tenen molt 
estudiades. 

La presidenta li agraeix la resposta i dona la paraula al tècnic de Participació perquè llegeixi 
l’última pregunta arribada a través de la plataforma Decidim.  

El tècnic de Participació precisa que hi havia una pregunta formulada pel senyor Cruset que 
ja ha estat resposta, perquè ell mateix ha intervingut en directe, i l’última pregunta és de la 
plataforma Stop Tanatori. Indiquen que l’aprovació de l’Ordenança municipal que regula el 
sector funerari a Barcelona des del 2017 va liberalitzar el sector sense comptar amb veïns ni 
amb l’entorn, i indiquen també que aquesta normativa és ambigua. Consideren que simplement 
pel fet que en un edifici no hi visqui ningú no vol dir que sigui independent i pregunten com pot 
ser independent un edifici com el que ha d’acollir el tanatori, que té tants i tants veïnatges, 
conseqüències i condicionants públics, que afecten els veïns i l’entorn, i que detallen punt per 
punt. I conclouen demanant de què i de qui és independent Can Climent.  

El regidor comença saludant els veïns i veïns de la plataforma Stop Tanatori que puguin 
escoltar-los, en directe o en diferit. Recorda que el tanatori de Comtes de Bell-lloc està en sòl 
privat i és una promoció privada d’un promotor privat. Diu, doncs, que en aquest cas 
l’Ajuntament hi pot fer poca cosa més que mirar que compleixin tota la normativa. Està segur 
que si fossin terrenys públics això no hauria passat, i, si fos una funerària pública, l’Ajuntament 
no hauria escollit aquesta ubicació, perquè ells també estimen i aprecien la nau de Comtes de 
Bell-lloc per la seva singularitat patrimonial. Insisteix que l’únic que han pogut fer en el marc 
d’aquest procediment reglat ha estat vetllar pel manteniment d’aquest patrimoni. Reitera que la 
posició que sempre han tingut com a Govern municipal és que la mort no pot ser un negoci, 
que no pot ser que hi hagi un monopoli que controli tot el procés d’acompanyament de la mort, 
del dol i de l’enterrament. Explica que per això han defensat sempre la creació d’una funerària 
pública, però que per desgràcia encara no han aconseguit el suport de les forces polítiques de 
l’oposició per poder-ho tirar endavant. Expressa el desig de poder-ho fer aviat, de manera que 
si apareixen nous tanatoris a la ciutat estiguin en ubicacions millors i siguin, sobretot, tanatoris 
públics, que permetin preus molt més assequibles, atès que en el context actual, que segur que 
a tothom li ha tocat de prop la mort, per desgràcia, s’ha vist que les tarifes són clarament 
abusives, en aquest exercici gairebé monopolístic del mercat funerari.  

Afegeix que amb la plataforma Stop Tanatori tenen una reunió la setmana vinent i que segur 
que podran tractar aquestes qüestions que han assenyalat i també una cosa que sí que depèn 
cent per cent de l’Ajuntament, que són els futurs usos del carrer Viriat –de la plaça que hi ha 
tocant al carrer Viriat–, darrere les naus de Comtes de Bell-lloc, perquè allò sí que és sòl públic 
i podran decidir els veïns i veïnes quin tipus de parc, o de zona infantil, o de plaça hi haurà. 
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Convida no sols Stop Tanatori sinó la resta de veïns, quan s’obri el procés participatiu per 
decidir aquests usos, a participar-hi.  

La presidenta agraeix la intervenció.  

Informa que no hi ha cap més pregunta, tampoc en altres modalitats, i que per tant, arribats a 
aquest punt, donaran per finalitzada aquesta Audiència Pública. Desitja a tothom unes bones 
festes i també els millors desitjos de cara a l’any vinent, que es retrobaran.  

Com que no hi ha altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a dos quarts de vuit del vespre.  

 

El Secretari Vist i Plau 
La Presidenta 

 

 


