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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 
DE L’ESTAT DEL DISTRICTE 

 
 
Identificació de la sessió  
Núm. 1 
Data: 18 de març de 2021 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18:00 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: 
Sra. Esther Pérez Sorribas (GMBComú) 
Sr. Albert Deusedes Perelló (GMPSC)  
Sra. Maria Isabel Sánchez Loran (GMPSC) 
 
Assistència plataforma digital: 
Sra. Carolina López García (GMBComú) 
Sra. Sra. Marina Berruezo Palencia (GMBComú) 
Sr. Xavier Farré Perisé (GMBComú) 
Sr. Ancor Mesa Méndez (GMBComú) 
Sr. Jaume Gaixas Querol (GMBComú) 
Sra. M. Àngela Boix Junyent (GMPSC) 
Sr. Eudosio Gutiérrez García (GMPSC) 
 
Gerent del Districte 
Sònia Frias Rollón 
 
Secretari de la Mesa 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 
Consellers i conselleres del Districte 
 
Assistència presencial: 
Sr. Josep Joaquim Pérez Calvo (GMERC)  
Sr. Antonio Lázaro Martínez Carmona (GMERC) 
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Assistència plataforma digital: 
Sra. Lourdes Vidrier Torralba (GMERC) 
Sr. Saoka Kingolo Luzolo (GMERC) 
Sra. Ling Ling Masferrer Lletjós (GMERC) 
Sra. Neus del Pilar de Haro Jarque (GMJxCat) 
Sr. David Labrador Gabriel (GMCs)  
Sra. Alba Gómez Rodríguez (GMBxCanvi)  
 
També hi són presents: 
 
Tècnic de l’Àrea de Participació 
Sr. Gerard Lillo 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta dona inici a l’Audiència Pública. 
 
Recorda els tipus de participació en l’actual context sanitari, que són tres: la digital anticipada, 
mitjançant petició, fins vint-i-quatre hores abans de l’Audiència; la digital amb intervencions 
directes a l’Audiència, que també requereix inscripció fins vint-i-quatre hores abans; i la 
presencial, intervenint a la seu mateixa del Districte, amb les distàncies de seguretat i 
respectant la capacitat preceptiva de la seu.  

Recorda una altra informació que té a veure amb la protecció de dades, que és que les 
persones que han demanat intervenir han de saber que la sessió es grava i es retransmet en 
directe i que si algú no vol que aparegui la seva imatge ho ha de manifestar expressament. 
També informa que no poden gravar la sessió des dels ordinadors o aparells mòbils particulars 
sense autorització expressa de la resta de participants.  

Fa saber a les persones que intervenen digitalment i a les que segueixen l’Audiència a través 
de videoconferència que han de mantenir els micròfons apagats, i que els avisaran quan l’hagin 
d’encendre. 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 17 de desembre de 2020 

La presidenta comença l’ordre del dia amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 17 de 
desembre de 2020. 

Se’n aprova.  

 
2. Torn obert de paraules 

La presidenta explica que obriran el primer torn d’intervencions amb dues de presencials i 
dues de telemàtiques, i tot seguit el regidor prendrà la paraula per respondre-les. Recorda que 
les intervencions són d’un màxim de tres minuts. 

Dona la paraula en primer lloc al senyor Antoni López.  
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El senyor Antoni López Chordá, vicepresident del Club Petanca Sants, explica que és un club 
fundat el 1985, que tenia unes instal·lacions davant del cinema Balanyà de les quals van ser 
desnonats, i que ara allà hi ha un hotel. Es lamenta que des de llavors han hagut de peregrinar 
per tot el barri –plaça Joaquim Domingo, Casinet, ara a la Zona Franca–, amb el problema que 
comporta, perquè tenen tres equips federats –més un de femení aquesta pròxima temporada, 
que està a punt de confirmar-se– i unes instal·lacions molt precàries. Recorda que han 
demanat diverses vegades, en reunions, poder solucionar aquest tema, explicant que, 
bàsicament, necessiten uns lavabos i un mòdul. Concreta que el mòdul és per poder deixar la 
roba i objectes personals i perquè els àrbitres puguin fer-hi les actes i els delegats la 
documentació dels partits. Comenta que se’ls ha dit que a l’Espanya Industrial no és possible, 
però fa palès que sí que hi ha un xiringuito, ara tancat, que també deu estar ocupant un espai 
de zona verda.  

Demana solucions. Diu que han vingut aquí, tal com els van explicar quan van tenir la reunió 
telemàtica, per oferir diverses possibilitats: Can Batlló, que es veu que hi manen uns altres i no 
s’hi pot fer res; les pistes velles de la Magòria, abans no hi facin les obres, on pensa que hi 
cabrien un mòdul i un lavabo perfectament i no molestarien a ningú, perquè allò està quasi 
abandonat –admet que sí que hi ha un casal i l’associació de cultiu urbà–; i la plaça Joaquim 
Domingo, on hi ha una tanca rere la qual hi podrien cabre quatre pistes i, a la paret, un mòdul. 
Assegura que tots els clubs del Districte –clubs federats– tenen o mòdul o local d’obra. Afirma 
que a Rubí, on governen ells mateixos, tenen pistes cobertes, setze pistes, locals, bar... Es 
lamenta que no sigui el mateix per al Sants, que és un club que, segons informa, és 
segurament el més llorejat de Barcelona i té una història. Repeteix que estan donant tombs i 
que li sembla impossible que no se’ls tracti com creu que es mereixen.  

La presidenta dona tot seguit la paraula al senyor Mauricio Ochoa.  

El senyor Mauricio Ochoa informa que viu al carrer Guadiana i recorda que el senyor José 
María Conde fa uns tres mesos es va posar en contacte amb el regidor per a un programa de 
ràdio, perquè exploraven la possibilitat que, durant el projecte «Obrim el carrer» de la carretera 
de Sants des de gairebé la plaça d’Espanya fins a la carretera de Collblanc, es poguessin posar 
al carrer els locals dels carrers que la Guàrdia Urbana defineix com a eixos d’emergències. 
Constata que la resposta que els va donar per la ràdio no els va agradar, i no hi estan gens 
d’acord, perquè necessiten una resposta en una situació econòmica bastant dolenta, per les 
restriccions sanitàries. Saben que el projecte d’obertura de la carretera de Sants no s’ha pres al 
Districte –afirma que han fet una investigació–, sinó a Sant Jaume, sense participació del 
Districte. Creuen que pot ser una bona idea que no hi hagi vehicles els caps de setmana, però 
els sembla que no té res de romàntic caminar sobre l’asfalt. En canvi, diu que han descobert, 
quan participen en les fires medievals i altres activitats que es fan enmig del carrer, que en 
aquests casos sí que es crea teixit social i de barri i, a més, es produeix una situació econòmica 
positiva. No parlen de fer-se milionaris, però sí de tenir una situació econòmica una mica més 
visible. Es queixa que la gent no sap que els comerços dels carrers tancats estan oberts. Per 
això tenen el plànol i la proposta i volen aquesta obertura. 

La presidenta dona la paraula al tècnic de Participació. 

El tècnic de Participació anuncia intervencions de persones connectades a través de 
videoconferència, en primer lloc les persones que havien anunciat prèviament que volien 
intervenir i, posteriorment, altres persones que estiguin connectades i que no hagin anticipat la 
seva voluntat d’intervenir. Recorda que, com ha dit la presidenta, les intervencions han de ser 
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d’un màxim de tres minuts. Diu que en primer lloc intervindrà el senyor Pedro Strukelj, però 
sembla que no té connexió i llavors anuncia el senyor Josep Ramos. 

El senyor Josep Ramos Casas avisa que a la parada de l’autobús del barri que hi ha al carrer 
Vila i Vilà, cantonada amb Puig i Xoriguer, hi van posar una plataforma a començament de 
desembre, i vint minuts després se la van emportar. Reclama la plataforma i la marquesina que 
els veïns demanen.  

Segonament, informa que hi ha uns bidons de ciment que sostenien uns pals d’uns focus de 
quan es van fer les obres: que se’n van emportar quatre, però que en queden quatre més. Diu 
que no saben si són de llum o si són de Telefónica.  

Finalment, parla d’uns pals que hi ha a Vila i Vilà, cantonada amb Josep Carner, amb uns 
tirants per mantenir-los, i pregunta si els mantindran així o en faran alguna altra cosa.  

Insisteix que el més important és la plataforma del bus del barri, per poder pujar-hi la gent gran 
amb comoditat i seguretat, i la marquesina per a quan plogui. Diu que és la tercera vegada que 
ho demana.  

El tècnic de Participació informa que tot seguit intervindrà el senyor Manuel Marina.  

El senyor Manuel Marina es presenta com a guia oficial de Barcelona i exposa que ja fa temps 
que moltes persones intenten que es preservi l’estació del funicular antic que pujava al castell. 
Suposa que ja s’ha tractat el tema a l’Audiència. Explica que van tenir fa una setmana una 
reunió virtual amb la presidenta actual de TMB, la senyora Rosa Alarcón, que els va expressar 
que tenien intenció de preservar l’estació. Saben que no és pel seu valor arquitectònic, sinó 
històric, perquè és una part molt important de la història de la muntanya de Montjuïc del segle 
XX, des de l’Exposició del 29 al parc d’atraccions que hi va haver –el primer–, les barraques, el 
castell, etc. Creuen que aquest Consell de Districte –l’Ajuntament, per tant– hauria de tenir la 
iniciativa per preservar aquesta estació, fent-hi equipaments culturals o el que sigui. Ho precisa 
perquè, si esperen que TMB faci alguna cosa, el que volien era convertir l’estació en un 
vestidor, o sigui, es volia destruir. Per això demanen que el municipi tingui la iniciativa en la 
preservació de l’espai. Recorda que sempre ha estat la ciutadania la qui amb la seva pressió ha 
salvat molts espais i molts edificis singulars d’aquesta ciutat.  

El regidor lamenta que tornin a estar en una Audiència Pública atípica, tot i que han mirat de 
posar-hi tots els recursos possibles perquè el diàleg entre la ciutadania i el Govern de la ciutat 
pugui continuar de la forma millor possible, malgrat la pandèmia. Explica que és per això que 
han habilitat aquests canals de participació presencial, telemàtica i digital, a través de la 
plataforma Decidim.  

Diu que començarà pel final, per la intervenció del senyor Marina, que els consta que es va 
reunir, juntament amb altres veïns, experts en temes de patrimoni –un grup de treball que 
tenen–, amb la regidora Rosa Alarcón, responsable de Mobilitat. Els consta que hi ha un interès 
de les entitats que es dediquen a la preservació del patrimoni, especialment el ferroviari, per les 
estacions, en aquest cas la del funicular de Miramar. La descriu com una estació que ara 
mateix està preservada, però que s’hi hauria de fer una inversió important perquè pogués ser 
de pública concurrència. Li consta que TMB ho està estudiant, però reconeix que en el context 
actual de crisi econòmica s’han de pensar bé aquesta mena d’inversions.  

Sap, doncs, que estan en contacte amb la Regidoria de Mobilitat i amb TMB, i que s’han 
incorporat a una taula de treball liderada per la regidora de Mobilitat i el Consell Assessor de 
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Patrimoni de TMB, i creu que a través d’aquests canals –o sigui, no tant a través del Districte 
com a través dels canals propis de TMB– s’ha de poder treballar aquesta qüestió. Insisteix que 
difícilment ara mateix es podran comprometre, almenys a curt termini, a fer-hi la inversió 
necessària, però creu que es podrà teixir una estratègia i les complicitats que calguin per 
entomar aquesta qüestió.  

Sigui com sigui, com a regidor del Districte es compromet que l’experiència que tenen el senyor 
Marina i la resta de persones que formen part del grup de treball sobre patrimoni pugui revertir 
en les polítiques que fan al Districte per recuperar la història i el patrimoni històric, arquitectònic 
i mediambiental de Montjuïc. I posa sobre la taula un dels projectes que ja té dotació 
econòmica compromesa i que volen desenvolupar en aquest mandat, que és l’obertura del 
Centre d’Interpretació del Parc de Montjuïc. Confessa que no l’impulsaran a l’antiga estació de 
Miramar, sinó al castell, i potser al voltant d’aquest centre es podrà començar a parlar de la 
recuperació de la història del funicular i de les instal·lacions ferroviàries que hi ha hagut a la 
muntanya.  

Emparaula amb el senyor Marina que ja en parlaran directament per tirar endavant aquests dos 
projectes.  

Respecte al que ha comentat el senyor Ramos, comenta que van tenir ocasió de parlar-ne i que 
va escoltar la seva proposta en el darrer Consell de Barri del Poble-sec, si no va errat. 
Assegura que s’ho han mirat i que la dificultat que hi ha per instal·lar una plataforma de bus a 
Vila i Vilà, després de les obres, és que justament amb les obres s’ha reduït, en el tram que ell 
indica, el nombre de carrils de trànsit i només n’ha quedat un, de manera que la plataforma no 
hi cap; si la instal·lessin, el bus no podria passar. Exposa que s’han ampliat les voreres, amb la 
qual cosa creu que les persones que s’esperen poden fer-ho en unes condicions millors que 
abans, i que s’ha pacificat el carrer. Manifesta que no és una qüestió nova, sinó que estava 
integrada en el projecte d’obres –ara gairebé finalitzades–, que es va fer fa molts anys.  

Insisteix que les obres estan gairebé acabades, però que encara hi queda alguna qüestió que 
s’ha d’afinar, sobretot qüestions que no depenen de la iniciativa municipal, del contractista, sinó 
de tercers, com ara tot el tema del cablejat i altres, que diu que requereixen o bé la intervenció 
d’altres administracions o bé d’altres empreses que no han acabat de fer l’entrega de l’obra al 
cent per cent, com vol tothom. Agraeix l’interès al senyor Ramos i afirma que el mantindran 
informat de qualsevol novetat.  

Pel que fa a les intervencions presencials –agraeix que hagin vingut–, respon al senyor Ochoa 
sobre la seva proposta, de la qual van parlar en un programa de Sants 3 Ràdio. Recorda que 
era sobre l’extensió de la iniciativa «Obrim carrers» al carrer Guadiana, de manera que el bar 
que sembla que regenta ell directament –ho confirma ara– pogués treure la terrassa al carrer. 
Informa que això ara mateix no està previst, perquè no poden fer excepcions, per més interès i 
preocupació que tinguin per la situació que poden viure els bars dels carrers adjacents al de 
Sants. Diu que no poden donar autoritzacions extraordinàries per ampliar l’«Obrim carrers» 
més enllà de la delimitació actual, que són els carrers de Sants i Creu Coberta. Aconsella que 
no es creï expectatives al voltant d’això, perquè no ho podran autoritzar: els únics bars que 
poden habilitar terrasses són els que tenen terrassa en aquests dos carrers.  

Afirma que han fet moltes iniciatives per ajudar el sector de la restauració i l’hostaleria, però 
sempre de forma reglada, a través d’un decret d’alcaldia que regula en quins casos es pot fer 
una ampliació de terrassa i en quins no. Assegura que al Districte n’han fet centenars; ara no 
en recorda el nombre, però reitera que han estat centenars. Diu que tothom que complia la 
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normativa –cosa que de vegades depèn del fet que tinguis places d’aparcament just davant del 
bar– ha pogut ampliar la terrassa. Afegeix que la normativa era el més garantista possible, per 
facilitar-ho, i que l’Ajuntament hi ha dedicat al voltant de 8 milions d’euros, comptant tota la 
ciutat, la qual cosa ha permès salvar 1.800 llocs de treball a Barcelona. Reconeix que hi ha 
alguns bars que no se n’han pogut beneficiar, i suposa que el que regenta el senyor Ochoa al 
carrer Guadiana és un d’ells. Diu que li sap greu i que estudiaran alternatives, però que no 
poden incomplir un decret o fer excepcions a la iniciativa de l’«Obrim carrers».  

Admet també que el senyor Ochoa ha parlat d’una qüestió en la qual té molta raó, que és que 
abans es feien fires –com la Fira Medieval, amb l’Associació de Comerciants de Creu Coberta– 
i que cal vigilar que l’«Obrim carrers» no vagi en detriment de les fires. Assegura que això no 
passarà, perquè diu que l’«Obrim carrers» no impossibilita fer fires, i que, per tant, si el senyor 
Ochoa està associat a l’Associació de Comerciants de Creu Coberta i podia muntar el bar quan 
es feia la fira, això ho podrà continuar fent. Ara bé, al·lega que per fer la Fira Medieval 
necessiten l’autorització del Procicat, i que per això encara no s’ha pogut fer. Espera que la 
situació sanitària millori tan aviat com sigui possible, i aleshores es farà la fira en les mateixes 
condicions que abans.  

Pel que fa al senyor López Chordà, amb el qual també havien tingut un diàleg previ –
acompanyats del senyor Deusedes, que també és avui present, i del senyor Farré, conseller 
tècnic i avui connectat telemàticament–, assegura que coneixen la problemàtica del Club 
Petanca Sants, la seva història, la funció social que fa i la seva activitat esportiva. Afirma que 
també coneixen les seves necessitats, que s’han compromès a treballar-hi i que a poc a poc 
se’n van veient resultats. Recorda que una de les demandes era l’accés als lavabos, a 
l’Espanya Industrial, i que es van comprometre a mitjan desembre a habilitar-ho, però que no 
era tan fàcil com donar-los una clau, perquè hi havia un sistema d’alarmes centralitzat, de 
manera que caldria fer obres per sectoritzar aquestes alarmes. Informa que això ja està fet, i 
que la notícia que té de darrera hora és que estan ja en disposició de lliurar-los les claus, si no 
és avui mateix aquesta setmana, de manera que el cap de setmana puguin fer ús dels lavabos. 
Detalla que s’han pogut fer les obres de la casa del mig de l’Espanya Industrial, que és 
l’equipament al qual tindran accés.  

Afegeix, sobre la possibilitat de tenir una zona d’emmagatzematge, que li consta que en van 
parlar en una reunió de la Taula d’Esports, ahir mateix, i que tenen una reunió el 12 d’abril per 
tractar la qüestió. Conclou que el Govern necessita avançar pas a pas. Miraran si la qüestió de 
l’emmagatzematge pot ser també a la casa del mig; si no, miraran si pot ser en un altre lloc. Fa 
saber que a La Guingueta no pot ser, perquè no és municipal sinó una concessió que fan a un 
tercer, que en té la possessió i, fins que no l’entregui, no pot tornar a sortir a concurs. Garanteix 
que buscaran alternatives i demana confiança i paciència, tot i que sap que en tenen.  

Assegura, per acabar, que està d’acord amb el que plantegen, que la situació actual no 
compleix els estàndards de dignitat que mereix aquest club. Evoca el projecte que segurament 
tots tenen al cap, que és el futur de les instal·lacions de Magòria, on hi ha previstes setze pistes 
de petanca, lavabos, espai d’emmagatzematge, i on el Club Petanca Sants, com també la Unió 
Esportiva Sants i altres clubs que històricament han patit un greuge en els barris de Sants, 
podran dignificar la seva història amb unes instal·lacions esportives de primera. Els demana, 
doncs, paciència, perquè hi estan treballant i estan avançant. Diu que hi ha una reunió prevista 
amb la Taula d’Esports per explicar les novetats en l’activitat urbanística, prèvia a les obres, en 
tot el conjunt dels equipaments esportius de Magòria, i pensa que tindran ocasió de discutir-ho i 
de donar-los-en tots els detalls.  
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La presidenta informa que continuen amb les intervencions presencials, en primer lloc de la 
senyora Conxita Pérez Solera. 

La senyora Conxita Pérez Solera anuncia un seguit de coses, que diu que no cal que li 
contestin ara i que poden contestar-les-hi per correu.  

Vol saber quan es netejarà el quiosc cremat del carrer Tarragona. Alerta que poden estar 
davant d’un altre incendi, perquè hi ha persones incíviques que hi llencen deixalles i allò està 
ple de brutícia.  

En segon lloc, exposa que un veí els ha preguntat si, abans de fer les obres del carrer Rector 
Triadó, que ara només estan projectades fins a Consell de Cent, no es podria rebaixar l’alçària 
dels fanals una mica més avall de les copes dels arbres, perquè quan ara tornin a tenir fulla no 
tapin la llum. Diu que s’hi va fixar i que tenen un mecanisme que li sembla que només és 
qüestió de descargolar-lo, per modificar l’alçària.  

Pregunta si les persones de Creu Coberta 71, afectades per les tremolors, tenen ja cap 
resposta del Districte o de TMB sobre els arranjaments que s’hi han de fer.  

Explica que uns altres veïns els han demanat a veure si l’Ajuntament, en el cas de soroll en 
finques entre privats, com poden ser aires condicionats, rentadores mal instal·lades, calderes, 
aparcaments, elements que fan soroll, pot donar més competència, com ja l’havia tinguda, a la 
Guàrdia Urbana, i incrementar el nombre d’inspectors. Informa que de vegades hi ha problemes 
i, abans no ha arribat l’inspector, ha passat un mes i mig, i la resposta també es demora; o 
passa que la Guàrdia Urbana fa el que pot, però no té sonòmetre, com tenia abans.  

Demana també com està el projecte d’acabar el carrer Diputació, o sigui, el tram que ara està 
enjardinat i on hi ha Ràdio Hostafrancs, comerciants... Voldria saber quin calendari hi ha.  

També vol dades del calendari de l’arranjament del parc de l’Espanya Industrial, perquè n’han 
parlat però li sembla que no està concretat.  

Fa un prec que diu que ja va enviar per correu al regidor, però que es veu que no ha arribat i 
pot ser que sigui perquè de vegades ella té problemes informàtics. Diu que l’únic que vol és que 
tots els que són aquí es coordinin per al tema de les persones sense llar que hi ha al Districte, 
al barri, a Barcelona. Lamenta que siguin tan lents. Avisa que hi ha persones amb trastorn 
mental que són al carrer, i pensa que SIS, ESMES, Serveis Socials, associacions, Guàrdia 
Urbana, Mossos han d’agilitzar aquest tema.  

La presidenta dona la paraula a la senyora Josefa Balduque. 

La senyora Josefa Balduque volia fer referència a l’acta, però com que han dit que estava 
aprovada, ho deixa córrer. 

Demana al regidor si tot el que es fa per videocàmera –que considera molt positiu– no es 
podria acompanyar d’una persona que ho transmetés en llenguatge de signes, per als sord-
muts, sobretot els joves. Creu que seria molt positiu als consells de barri, a les audiències i 
també als plenaris.  

Explica que el 23 de març, com que no es pot aportar documentació a les audiències, té cita al 
Districte per lliurar totes les instàncies fetes des del gener, incloent-hi la de la situació jurídica 
de la senyora Colau. Reconeix que ha rebut resposta de l’assessora de la presidenta i la 
secretària del regidor, en qualitat de Districte i de Participació, però lamenta que la gerent i el 
vicepresident no n’han fet cas. Afirma que tot això ho lliurarà el dia 23, amb totes les instàncies.  
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Voldria que la senyora Rosa Alarcón, la senyora Janet Sanz i el senyor Eloi Badia es defineixin 
d’una vegada sobre el tancament de Creu Coberta per als busos 52 i D20. Troba molt bé que 
no hi passin cotxes, però reflexiona que aquests dos autobusos donen molta vida al Mercat de 
Sants i a Collblanc, perquè molta gent aprofita els dissabtes per comprar.  

Respecte a la invitació del dia 23 de la plataforma, que faran a l’estació de Sants, li haurien de 
dir on anirà situat el tanatori, i si es fa o no es fa, perquè si no el senyor Badia haurà de donar 
explicacions al Districte.  

La presidenta dona la paraula al tècnic de Participació perquè introdueixi dues noves 
intervencions. 

El tècnic de Participació intenta establir de nou comunicació amb el senyor Pedro Strukelj, i 
aquest cop sí que està connectat. 

El senyor Pedro Strukelj, en representació de l’AFA de l’Escola IE Arts, vol demanar si hi ha 
cap projecte, com seria i quan, per a la reforma de la plaça Joan Corrades, davant de l’Institut 
Coromines. Manifesta la seva preocupació per la degradació de la plaça, que afecta no sols la 
comunitat escolar, sinó tot el barri. Li consta que a l’Escola Miquel Bleach ja s’han fet estudis 
sobre la relació dels diversos agents del barri amb l’escola, i pensen que, com que hi haurà la 
reforma de l’Institut Arts a l’edifici del Coromines, seria un bon moment per replantejar tota la 
plaça. I per això volen saber com seria, en quin temps ho preveuen. Recorda que ara s’està 
definint la qüestió pressupostària per a la reforma de l’edifici i creu que estaria bé incloure-hi la 
plaça. Afegeix un detall, que és que aquesta plaça té una reculada i hi havia la proposta que els 
edificis que són al costat del núm. 33, i cap a la plaça d’Espanya, seguissin aquesta línia, però 
reconeix que és difícil, perquè la finca del 33 és un edifici bastant nou, i llavors el racó que es fa 
a l’edifici del Coromines és un racó bastant problemàtic. Proposen com a opció que s’inclogui 
aquest racó com una part del pati del Coromines. En qualsevol cas, volen saber quines 
propostes hi ha de reforma de la plaça i quins terminis tenen.  

El tècnic de Participació dona entrada a la intervenció de la senyora Helena Sans.  

La senyora Helena Sans es presenta com a membre de l’Associació d’Amfitrions de les Llars 
Compartides i explica que, com saben, la Generalitat va aprovar un nou decret de turisme, 
durant l’agost, que demanava regular i incorporar la nova figura de les llars compartides, i que 
l’Ajuntament, en comptes de regular-la, vol prohibir-la en el PEUAT que s’aprovarà en el Ple 
municipal. Pregunta per què ella no pot decidir quina persona entra a casa seva, atès que les 
llars compartides no són una activitat professional, sinó famílies, veïns i veïnes de la ciutat, que 
necessiten llogar l’habitació a hostes per poder complementar la renda familiar. No entén com 
enmig d’una pandèmia es proposa prohibir l’entrada de diners a les cases, i es pregunta el 
perquè. Diu que no li serveix l’excusa que donen des del partit BeC que sí que poden llogar 
l’habitació per a més de trenta-un dies, perquè té una família amb dues nenes petites i té el dret 
de preservar la seva intimitat, i per això vol triar qui entra a casa seva. Per això demana als 
representants dels partits polítics quina posició tenen, i que ho regulin, perquè aquests 
ciutadans de Barcelona no volen entrar en les llistes dels Serveis Socials. Recorda que hi ha 
una pandèmia, una postpandèmia i uns problemes de salut mental, gent que entra en 
depressió. Demana que facin alguna cosa i es posin al costat dels ciutadans.  

El regidor dona les gràcies per les intervencions. Diu que farà el mateix que abans i que 
respondrà començant per aquesta última pregunta.  
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Vol aclarir que el lloguer d’habitacions sí que està permès i és legal a Barcelona i a tot el país, 
però amb unes normes. I especifica que, segons aquestes normes, el lloguer es pot fer per 
temporada o de forma estable, i que en el cas de lloguers puntuals, dirigits sobretot a turistes, 
es pot fer per un màxim de trenta dies. Admet que el que no està permès són els pisos turístics 
il·legals i que, per tant, llogar una habitació més de trenta dies no està permès. Assegura que 
en el desenvolupament del PEUAT, que ara està en fase de desenvolupament normatiu, hi 
haurà l’opció d’obrir aquest debat. Convida tant a la senyora Sans com a Airbnb i a totes les 
entitats, empreses, multinacionals, interessades a legalitzar aquest tipus d’activitat de pisos 
turístics, que ara mateix són il·legals, a debatre, a parlar-ne, i a deixar parlar també veïns i 
veïnes reals de Barcelona per confrontar quins són els diversos interessos que hi ha sobre la 
taula.  

Només vol fer una reflexió, agafant les paraules de la senyora Sans, que és que en un context 
de pandèmia cal pensar molt bé què fem i com ho fem. Justament per això, creu que és molt 
important que una cosa com el PEUAT, que ha permès erradicar els pisos turístics il·legals i, 
per tant, evitar pujades abusives del lloguer, es pugui mantenir el màxim possible. Creu que si 
ara s’obre la veda i proliferen els pisos turístics il·legals, el que passarà és que als veïns i 
veïnes amb menys recursos els apujaran el lloguer per al benefici d’uns pocs, perquè les dades 
que tenen són que el 80% dels pisos turístics de Barcelona són de grans empreses. Pensa que 
ara, en un context de pandèmia, s’ha de veure quina mena de mesures, de polítiques i de 
regulació és millor perquè no hi hagi aquestes pujades de lloguer, que és el que acaba 
provocant que aquesta crisi encara creixi.  

Respecte al senyor Strukelj i el que demanava sobre la reforma de la plaça Joan Corrades –
arran de la fusió de l’Institut Coromines i l’Escola Miquel Bleach en el nou Institut-Escola Arts–, 
informa que, en paral·lel amb les obres del que ara és l’Institut Coromines, es desenvoluparà 
també un projecte d’entorns escolars, per millorar l’entorn de la plaça Joan Corrades, i que s’hi 
faran intervencions. Promet que això serà al llarg del curs vinent, i que ho faran de manera 
participada amb la comunitat educativa, amb l’actual AFA del Joan Coromines, i amb l’AFA de 
l’Institut-Escola Arts al llarg dels cursos següents, tal com s’ha fet amb l’entorn actual de 
l’Institut-Escola Arts, que provisionalment és a Hostafrancs, a l’antiga escola dels Paüls del 
carrer Leiva. 

Responent a la senyora Balduque –que observa que se n’ha anat–, assegura que han pres 
nota de totes les seves consideracions. I respecte a la seva proposta concreta, que agraeix, 
d’introduir en les sessions de participació i en els plenaris la possibilitat que hi hagi un intèrpret 
de signes, per fer-los accessibles, diu que li sembla una gran proposta i que li consta que altres 
districtes ho fan. Assegura que estudiaran si és viable fer-ho i quin cost té, perquè aquestes 
propostes tenen un cost. Creu que tindria sentit també parlar-ne amb les entitats del Districte, 
que n’hi ha diverses, de persones amb discapacitat i diversitat funcional, per veure si això els 
seria interessant i els facilitaria l’accés. Promet que ho estudiaran i n’informaran ben aviat.  

Finalment, de les set preguntes que ha presentat la senyora Pérez Solera –que diu que sempre 
els dona feina–, diu que són conscients del quiosc del carrer Tarragona que es va cremar 
accidentalment, i saben que s’ha de retirar, però al·lega que primer s’hi ha d’eliminar 
l’escomesa elèctrica, perquè si retiressin el quiosc sense fer-ho s’hi provocaria un risc. Diu que 
esperen que Endesa, a la qual s’ha requerit diverses vegades, hi vagi i en retiri l’escomesa, i 
que un cop que hi hagi seguretat retiraran el quiosc. Li consta que s’han donat instruccions a la 
brigada perquè, mentre Endesa no respongui a aquests requeriments, s’hi faci com a mínim un 
precinte i es pugui dotar el lloc del màxim de seguretat possible, perquè ningú hi prengui mal.  
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Pel que fa als arbres i la il·luminació del carrer Rector Triadó, reconeix que els arbres són molt 
alts –ja n’han parlat diverses vegades– i no estan ben conjuminats arbres i il·luminació, de 
manera que el carrer queda fosc. Assegura que ho resoldran amb les obres, que començaran 
al juliol –ja estan licitades i tenen la data d’inici–, i que, per tant, es resoldrà aquesta 
circumstància.  

Sobre el carrer Diputació i aquell tram que utilitzen tants comerciants i entitats com Ràdio 
Hostafrancs, informa que és un sòl d’equipament. Afegeix, per tant, que no està previst que es 
consolidi com a solar, sinó que, quan hi hagi prou dotació pressupostària per fer-ho, s’hi 
construeixi un equipament, per a la qual cosa convocaran les entitats, els veïns, el teixit 
comercial i associatiu per debatre sobre aquest ús. Ara bé, demana que tothom sigui conscient 
de la situació actual de crisi i que, atès que el solar no està en situació de degradació, sinó que 
hi ha activitat i se’n fa un bon ús –tot i que considera evident que aquesta activitat no s’ha de 
cronificar, perquè cal aprofitar al màxim el sòl d’equipament que hi ha–, caldrà esperar a final 
de mandat o començament del vinent per fer el procés participatiu i decidir els usos per a quan 
hi hagi pressupostos nous. Creu que el solar ofereix diverses possibilitats, perquè són 4.000 m2 
de sostre, si no ho recorda malament.  

Respecte a possibles arranjaments al parc de l’Espanya Industrial, contesta que ara no n’hi ha 
cap de previst, però sap que hi ha diversos projectes de pressupostos participatius que ho 
demanen. Recorda que a partir de dilluns 22 es començaran a recollir suports a les propostes i 
que, si aquest projecte té prou suports, els veïns el poden votar i donar-hi suport, si bé les 
votacions definitives no seran fins al mes de juny. Indica que si aquest és un dels projectes més 
votats, l’executaran, i l’executaran en aquest mandat. Concedeix que, si no fos així, ja miraran 
la forma de fer petites adaptacions al parc amb el pressupost disponible.  

Finalment, sobre les persones sense llar, reconeix que hi ha d’haver una millor coordinació. 
Sap que a la senyora Pérez Solera aquest tema li preocupa molt. Defensa que la coordinació 
amb la Guàrdia Urbana, amb els Serveis Socials, amb el Servei de Neteja, són excel·lents, i 
que, quan hi ha un problema d’inseguretat vinculat a sensellars, també hi ha coordinació amb 
els Mossos. Admet, però, que de vegades falten recursos i que, perquè hi hagi més recursos, 
cal més coordinació institucional. Reclama que les altres administracions, tant la Generalitat 
com l’Administració de l’Estat, posin els recursos necessaris per poder donar una resposta més 
adequada a les necessitats de les persones sense llar, una resposta que no és només 
assistencial ni de gestió de l’espai públic, sinó que ha de ser una resposta en polítiques 
d’habitatge. Esmenta el debat que hi ha aquests dies en el marc del Govern de l’Estat, sobre la 
limitació de la regulació de lloguers.  

També es refereix a la qüestió dels pisos turístics il·legals de què ara parlava amb la senyora 
Sans, perquè considera que legalitzar aquests pisos té un impacte en els preus dels lloguers. 
Pensa que aquesta és la mena de debat que han de tenir aquí. Fa referència, per acabar, a la 
dotació de places per a persones sense llar, i explica que, en el marc de la pandèmia, a 
Barcelona han creat 600 places noves, de manera que arriben ja a 3.000 places per a persones 
sense llar, que considera una xifra elevadíssima. Reclama que la Generalitat faci un esforç per 
estar a l’altura, perquè fins ara costa que el faci.  

Emplaça la senyora Pérez Solera a tornar-ne a parlar, per avançar en aquesta coordinació no 
només dels serveis sinó també de les institucions, perquè està segur que sense recursos de les 
institucions, per més ben coordinats que vagin per sota, l’impacte no serà tan alt.   
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El tècnic de Participació comenta que, com que no hi ha intervencions presencials pendents, 
continuaran amb les telemàtiques, en primer lloc la del senyor Hatim, de Joves Units del Poble-
sec. 

El senyor Hatim, de Joves Units del Poble-sec, vol comentar quatre punts. El primer, diu, que el 
Poble-sec demana un equipament juvenil des de fa més d’una dècada, i els van dient que en 
tots aquests anys no han pogut trobar un espai per a aquest equipament. Volen saber si tenen 
cap mena de conflicte amb el barri, perquè no li sembla normal com es margina tot el col·lectiu 
juvenil del barri, deixant-lo sense aquest servei tan essencial. Recorda que les vegades que 
s’han reunit amb el regidor i amb el Districte els han dit que valoraven la proposta, i per una 
altra banda els han informat que ni tan sols hi ha un avantprojecte d’aquest equipament juvenil. 
Es demanen què s’ha estat valorant tots aquests anys, què s’ha fet durant tot aquest temps i 
què es fa avui dia. El que li agradaria saber és si realment no hi ha espais al barri o si no hi ha 
voluntat per trobar-los. Diu que l’associació, en la primera reunió que van tenir amb el regidor, li 
van facilitar un document en el qual hi havia diversos espais on es podia posar l’equipament 
juvenil, però creu que potser no hi ha prestat gaire atenció.  

Finalment, vol enviar un missatge del Poble-sec, de l’associació, de les veïnes i els veïns, dels i 
les joves, que diu així: «Poble-sec quiere que dejéis de valorar y estudiar esta petición. Poble-
sec quiere compromiso real por vuestra parte. Poble-sec quiere que os marquéis una fecha 
límite para que abráis el equipamiento juvenil. Queremos que cuidéis Poble-sec, queremos que 
cuidéis nuestro hogar.» 

El tècnic de Participació demana si alguna persona de les que està connectada a la 
videoconferència vol intervenir. Com que sembla que no és així, explica que passaran a les 
preguntes arribades per escrit a través de la plataforma Decidim.  

Per començar, el senyor Xavier comenta que viu al barri de la Marina del Prat Vermell i que té 
dos problemes greus: de primer, l’augment de la inseguretat, dels robatoris i de la presència de 
drogues, i sobre això pregunta quines mesures es prendran per sanejar el barri; i, en segon 
lloc, la falta de comerç de proximitat i productes ecològics, perquè el que hi ha més a prop és el 
Biomarket de Mercabarna. Demana també quins projectes concrets hi ha per als baixos de 
protecció oficial.  

Una altra intervenció anticipada, del senyor Jordi, diu que l’any 2029 serà el centenari de 
l’exposició que va transformar la muntanya de Montjuïc i es queixa que després de cent anys 
Montjuïc no és encara el gran parc central, concebut com a zona verda sense cotxes, que creu 
que Barcelona es mereix. Comenta que s’han fet propostes i projectes per transformar Montjuïc 
en un autèntic parc de Barcelona, centre cultural de museus i centre d’esports, i pregunta si 
d’aquí al 2029 no es podria contemplar aquesta transformació, que considera tan necessària 
per a la ciutat, com ho han fet altres ciutats.  

El regidor respon al senyor Hatim que n’han parlat diverses vegades: en el Consell de Barri del 
Poble-sec i en una reunió que van tenir fa alguns mesos. Assegura que són molt conscients 
que aquesta associació de joves del Poble-sec vol un equipament juvenil, i afirma que el 
Districte també vol que hi sigui i que treballen per fer-ho possible, però que això requereix 
temps per executar-ho. Diu que no pot donar explicacions sobre el que s’ha fet els últims deu 
anys, perquè ell no hi era, però sí que pot explicar el que fan ara, que és aconseguir el 
pressupost per fer-ho possible, perquè està inclòs en el Pla de barris, amb 12,5 milions d’euros 
en total. Exposa que l’execució del Pla de barris és prevista per als anys 2022 i 2023 i que, per 
tant, encara que els demanin que facin l’equipament, abans del 2022 no el podran fer. Proposa 
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que ara s’asseguin amb tots els veïns del Poble-sec per veure si amb aquests 12,5 milions 
d’euros hi ha recursos suficients per fer un equipament juvenil, i en quines condicions. Explica 
que, per les diverses converses que ha tingut i per la feina que s’ha anat fent en el marc del Pla 
de barris, serà difícil construir un gran equipament de nou, però sí que serà possible aprofitar 
alguna oportunitat, amb la col·laboració d’algun privat, o trobar algun equipament que estigui 
buit i es pugui habilitar.  

Reitera que cal estudiar de quina manera poden utilitzar part d’aquests recursos perquè aquest 
equipament juvenil pugui ser una realitat, sense que vagi en detriment d’altres projectes molt 
importants també al barri. Perquè és veritat, diu, que el Poble-sec necessita un equipament 
juvenil, però enumera altres necessitats: dignificar algunes de les seves places, com la de les 
Hortes de Sant Bertran; millorar l’oferta educativa i els seus entorns; una política de 
rehabilitació per millorar habitatges i ajudar propietaris d’habitatges que no poden fer-ho, i 
blindar que aquests habitatges es destinin a usos socials o que siguin assequibles.  

Conclou que ara toca posar totes aquestes necessitats sobre la taula, participar –com sap que 
ho fa l’associació de joves– en les diferents taules i desenvolupar el projecte perquè aviat hi 
pugui haver un calendari per a un projecte viable d’equipament juvenil al Poble-sec. Està segur 
que tindran ocasió de continuar parlant-ne.  

Respon a en Xavier, sobre la inseguretat, afirmant que n’han parlat en diverses ocasions, tant 
en el Plenari com en el Consell de Barri, i que han explicat que els indicadors apunten a un 
descens dels fets delictius del voltant del 30-40% el darrer any, al conjunt de la ciutat. 
Concedeix que és veritat que, pel que fa a percepció, hi ha hagut quatre o sis incidents de 
robatoris amb violència, concentrats a l’estiu i la tardor, al barri de la Marina, la qual cosa ha 
creat molta alerta, perquè no són el mateix les dades fredes que la percepció que tenen els 
veïns –s’hi inclou– quan al teu veí o conegut o familiar li ha passat alguna cosa. Informa que la 
darrera dada que tenen de les taules de coordinació policial, pel que fa a robatoris a la Marina 
del Prat Vermell, és que les intervencions que s’hi han fet han estat molt positives i que en 
cadascun dels robatoris s’ha acabat identificant i detenint els autors. Indica també que els 
autors no són veïns del barri i que, per tant, no hi ha un focus de delinqüència allà, sinó que 
prové d’altres llocs de la ciutat o de l’àrea metropolitana. Acaba dient que gairebé tots aquests 
delinqüents, ja que se’ls ha acusat de robatori amb violència, han anat a la presó. Es mostra 
satisfet, per tant, de la resposta policial, que ha estat contundent, igual que la resposta judicial, 
de manera que aquests autors no repetiran aquests fets delictius que tant preocupen perquè 
s’hi utilitza la força.  

Respecte als baixos de protecció oficial, que formen part d’un dels objectius que volen impulsar 
durant aquest mandat, exposa que la seva política consisteix a comprar locals que, per culpa 
de la crisi, han quedat abandonats, i a posar-los a disposició del comerç de proximitat, perquè 
puguin desenvolupar-hi una activitat amb un lloguer assequible. Explica que ara estan en una 
fase inicial del projecte, redactant la licitació perquè els propietaris que vulguin puguin vendre 
els locals buits, i que quan tinguin aquests locals es posaran a treballar amb el teixit associatiu i 
el teixit comercial a redactar les condicions per al seu lloguer assequible.  

Referint-se al que consideren un dels eixos estratègics que creu que afronta la ciutat i afronta el 
país, l’alimentació sostenible, li sembla una bona proposta incorporar projectes de comerç local 
que fomenten l’alimentació sostenible dins dels criteris per a l’adjudicació dels baixos de 
protecció oficial. Però insisteix que fins que no estiguin comprats no ho podran fer.  
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Especifica que a la Marina, i concretament al barri de la Marina del Prat Vermell, s’hi estan 
gestant projectes de cooperatives d’alimentació sostenible. Els consta, per exemple, que a 
l’Ateneu l’Engranatge ja hi ha una cooperativa de productes ecològics, i que en una cooperativa 
d’habitatge del mateix barri, La Chalmeta –que diu que van visitar fa una setmana–, les obres 
de la qual estaran acabades a final d’any i ja hi aniran a viure al setembre, en els baixos s’hi 
instal·larà un economat, una botiga de productes d’alimentació de proximitat, saludables i 
ecològics.  

El tècnic de Participació facilita més intervencions de les arribades de manera anticipada.  

La primera, del senyor Francisco Ruiz, exposa que hi ha alguns veïns que almenys des del 
2008 –i fa referència a un expedient d’Autoritas– intenten que algun tècnic del departament 
d’Inspecció de l’Ajuntament revisi la instal·lació, adequació i compatibilitat de l’activitat que 
s’exerceix en un local a la carretera del Prat 46. Diu que aquest local utilitza el punt de 
ventilació dels banys com a xemeneia de fums de la cuina, i d’això ve que la meitat dels veïns 
de l’immoble respirin dins de casa partícules nocives per a la salut, a més de pudors 
desagradables. Lamenta que sense l’informe d’un tècnic municipal no poden fer ni tan sols 
denúncia ni penal ni civil. Demanen l’ajuda de la Guàrdia Urbana, perquè afirmen que aquesta 
actuació és il·legal per part del local, i que els veïns es troben sense rebre cap mena d’ajut de 
qui s’hauria d’encarregar que es complís la normativa municipal.  

La senyora Maria Rosa Vilalta Alpens, veïna dels voltants del carrer Rei Martí, de Sants, es 
queixa per l’estat del carrer, ple d’orins de gossos, i vol saber si reguen els carrers, perquè li 
sembla que no. Si fos que sí, demana que reguin el carrer Joanot Martorell, també arran de les 
parets, perquè és tremendament desagradable caminar sobre els pipís dels gossos. Espera 
que no facin servir l’argument de l’ampolleta que ha de dur cada persona que porta gos, perquè 
ella no veu que ningú en porti. Creu que o es fa campanya seriosament o ningú sap què s’ha 
de fer.  

També fa referència a un altre tema, el dels contenidors, perquè li sembla que la gent ho 
barreja tot. Sap que és responsabilitat de la gent, però creu que s’hauria de fer alguna cosa per 
obligar que la gent fos més curosa.  

El senyor Antoni diu que es parla molt de pacificació d’alguns carrers de Barcelona, de treure 
cotxes, i pensa que el cap de setmana es respira més bé i llavors es tanca el carrer de Sants. 
Tot això li sembla molt bé, però demana què passa al carrer Constitució entre la rambla Badal i 
la Riera Blanca. Pregunta si no tenen dret els veïns a viure en un carrer més tranquil i no en un 
carrer de doble sentit i saturat de cotxes, tant a les hores punta com els caps de setmana. Es 
queixa que pel tall del carrer de Sants, la rotonda de la rambla Badal és un autèntic caos, amb 
clàxons constants, perquè la rotonda es col·lapsa. Explica que tot sovint la línia V3 ha estat deu 
minuts sense poder passar el semàfor en aquesta rotonda. Demana quan hi haurà una solució.  

L’última pregunta, del senyor Josep Maria Guitart Tarrés, expressa que tothom coneix el 
dèficit de les voreres de l’avinguda de Madrid. Dona la benvinguda al projecte executiu per a la 
futura reforma, amb la incorporació del carril bici, i es felicita que, amb la covid, també el 
Districte de les Corts hagi ampliat la vorera de forma tàctica, a petició del veïnat, cosa que 
considera un petit però important pas que aviat es consolidarà i dignificarà. Pregunta per què el 
Districte de Sants no eixampla la seva vorera, encara que sigui amb una actuació tàctica de 
baix cost.  
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El regidor comença responent a l’última pregunta i expressa que l’avinguda de Madrid no és 
una avinguda de barri, s’hi ha de tenir una mirada de ciutat, perquè és una de les artèries de 
mobilitat per a tota la ciutat. Descriu que ara mateix, tal com està construïda, és una autopista, 
amb molts carrils de circulació, voreres molt estretes, sense carril bici, una situació del bus molt 
millorable pel que fa a les parades i la priorització, i creu que tot això fa que la solució no sigui 
ampliar una vorera afegint uns panots, sinó que requereix una intervenció integral. Recorda que 
aquesta intervenció integral està compromesa i ha d’avançar cap a la pacificació, traient carrils 
de circulació del vehicle privat, prioritzant el transport públic, introduint un carril bici i, com ha dit 
el senyor Guitart, ampliant la vorera. Defensa que això s’ha de fer amb un projecte 
arquitectònic, per fer-ho bé, i explica que, gràcies a l’acord de pressupostos amb Esquerra 
Republicana, s’han compromès que a final d’aquest any començaran el procés participatiu i la 
redacció de l’avantprojecte per a la pacificació de l’avinguda. Espera que, si tot va bé i hi ha 
acord veïnal, es podrà finalitzar aquest mandat amb un projecte executiu que caldria entomar el 
mandat vinent, sabent que requereix una dotació econòmica important. Fa palès que la 
pacificació i la reurbanització de l’avinguda de Madrid requerirà un gran esforç pressupostari, 
però creuen que val la pena i creuen que s’ha de fer amb mirada integral.  

Torna a la primera de les preguntes, la del senyor Ruiz, i li fa saber que li donaran detalls 
directament a ell sobre l’expedient concret pel qual demana, perquè entén que és un tema que 
tampoc interessa al conjunt de l’Audiència. En qualsevol cas, exposa que han fet una inspecció 
en aquest establiment, s’hi han detectat diverses irregularitats i deficiències. Admet que la seva 
crítica és legítima, perquè és veritat que hi ha problemes d’olors per una xemeneia que no està 
sectoritzada, i afegeix que ara mateix hi ha un procediment obert, que li ho explicaran al senyor 
Ruiz fins on li ho puguin explicar com a veí i com a interessat. Insisteix que s’hi treballa, que el 
Districte hi treballa i que els agradaria ser més àgils, però que la situació de la pandèmia ha 
afectat la tramitació d’alguns procediments administratius, com és aquest cas. Repeteix que la 
inspecció està feta, que tenen la informació i que l’expedient està obert. Torna a dir que 
privadament li donaran algun detall més, perquè entenen que tampoc interessa aquí al conjunt 
dels veïns i de la ciutadania. 

Respecte al que deia la senyora Vilalta, que demanava si es netejava el carrer Rei Martí, 
respon que sí que es neteja, com tots els carrers de la ciutat. Concreta que s’hi fa un aigualeig 
–el reg al qual es referia la senyora Vilalta– cada dissabte a la nit, als carrers Rei Martí i Joanot 
Martorell, i també es neteja amb aigua cada dimecres el carrer Rei Martí, s’hi fa escombrada 
manual el dimarts, el divendres i el dissabte, escombrada mixta el dilluns, el dimecres i el 
divendres, i escombrada de manteniment el dimarts i el divendres en torn de tarda. Creu, per 
tant, que la intervenció municipal es fa, i al·lega que de vegades hi ha incivisme, tal com deia la 
senyora Vilalta respecte a l’orina dels gossos. Exposa que ja no hi ha tant problema 
d’excrements de gossos i que el problema és cada cop més l’orina, perquè els que van amb el 
gos no porten l’ampolla.  

Pel que fa a altres qüestions que assenyalava la senyora Vilalta, referents a la neteja, als 
contenidors, vol valorar el gran esforç i la feina que fa el Servei de Neteja de la ciutat, i que cal 
pensar que hi ha 4.000 persones treballant les vint-i-quatre hores del dia a Barcelona perquè 
l’espai públic estigui net. Pensa que la seva presència al carrer és constant i prioritària, tot i que 
ha de poder millorar en els anys vinents, perquè treballen en una nova contracta de neteja que 
es va adjudicar fa una o dues setmanes i que ha de permetre que en els vuit anys vinents –
explica que és un contracte a mitjà-llarg termini, amb un increment de 28 milions d’euros– se 
sumin 225 treballadors més a la plantilla, de manera que seran 4.225 treballadors destinats al 
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Servei de Neteja. Detalla que la nova contracta ha de permetre també innovacions en 
tecnologia, per millorar algunes deficiències: hi haurà contenidors intel·ligents que podran 
detectar usos incívics, que moltes vegades són el motiu dels problemes. Reconeix, però, que 
per molt que incrementin els recursos en neteja, per molt que la contracta sigui millor, per molt 
que hi hagi més treballadors, per molt que hi hagi millors camions, si no hi ha una 
responsabilitat ciutadana col·lectiva, de cuidar l’espai públic, els contenidors, els carrers, si els 
passejadors de gossos no netegen, no se’n sortiran, i en això vol ser molt clar. 

Responent al que deia el senyor Antoni, que explicava, amb raó, algunes incidències que hi ha 
en la mobilitat al barri de la Bordeta, diu que aquestes incidències les tenen molt detectades. 
Explica que ell mateix, amb l’Equip Tècnic del Districte i la Taula de Mobilitat de la Bordeta, va 
anar dissabte, coincidint amb l’«Obrim carrers», a fer una passejada pels carrers de la Bordeta 
per intentar tancar d’una vegada les diverses propostes que es van treballar en el mandat 
passat i al començament d’aquest sobre el Pla de mobilitat de la Bordeta. Creu que s’ha fet 
molta feina, però que falta rematar-la i posar-se d’acord sobre les actuacions concretes amb els 
veïns, amb TMB i la Regidoria de Mobilitat. Li consta que aquest procés de debat està avançant 
molt i que estan molt a prop de l’acord per a la solució del bus 91 –que, com se sap, diu, ha 
tingut una reprogramació–, del carrer Constitució –per avançar en la seva pacificació i millorar 
el carril bici– i d’altres qüestions que han de permetre que hi hagi menys trànsit en el barri de la 
Bordeta, perquè sap que és veritat que, especialment els caps de setmana, hi ha alguns trams 
amb molta saturació de vehicles. Insisteix que hi estan treballant i que esperen que ben aviat 
ho puguin implementar, quan hi hagi aquest acord amb els representants del veïnat.  

Creu que amb això està tot contestat, però li fan saber que queda pendent la qüestió del 
centenari del 1929. Demana quina era la pregunta exactament. 

El tècnic de Participació recorda que, efectivament, falta per respondre la pregunta del senyor 
Jordi, que deia que el 2029 hi hauria el centenari de l’Exposició i preguntava si no es podria 
avançar per convertir Montjuïc en el gran parc que Barcelona es mereix, un centre cultural de 
museus i centre d’esports, com s’ha dit en més d’una ocasió.  

El regidor demana disculpes perquè no havia sentit bé la pregunta. Constata que el 2029 és 
una data molt important per a la ciutat i, en particular, per al Districte. Diu que a la pregunta 
sobre si es faran, arran d’aquest aniversari, les inversions necessàries en el parc, la resposta 
és que sí, que ja hi estan treballant i que en el mandat passat es va fer un gran esforç en 
aquesta línia. Exposa que tenen un llibre verd sobre Montjuïc, que és el Pla director de 
Montjuïc, i que aquest pla director, que justament té la mirada posada en el 2029, preveu 
diverses actuacions, quaranta de les quals són a curt termini i pensa que permetran respondre 
a alguns dels reptes que preocupaven al senyor Jordi, que ha entès que eren qüestions de 
mobilitat i de pacificació. Assegura que ja treballen en tot això i que hi treballen, i creu que cal 
valorar-ho, de manera participada, perquè ho fan a través del Consell del Parc, que és l’òrgan 
on els veïns, agents, gestors d’equipaments, AFA, associacions que habiten la muntanya 
poden participar de totes les decisions que s’hi prenen.  

Pel que fa a mesures a curt termini, es millorarà la mobilitat a Montjuïc, però admet que no es 
pot fer una pacificació total de la muntanya, perquè urbanísticament Montjuïc està conceptuat 
en el Pla general com un parc equipat, de manera que ha de permetre l’accés als equipaments, 
tant del transport públic com del vehicle privat. Ara bé, coincideix que això no vol dir que 
Montjuïc hagi de ser l’aparcament lliure de tota la ciutat. Per això diu que programen 
intervencions per fer desaparèixer part de l’aparcament lliure i millorar els aparcaments dels 
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diversos equipaments, i també modificacions dels sentits de circulació per evitar que Montjuïc 
acabi sent una drecera entre els barris del centre i el barri de la Marina, que en comptes de 
passar pel paral·lel i la Gran Via els veïns o altres passin per Montjuïc i que a més hi passin 
ràpid. Que cal evitar de totes totes l’excés de velocitat per Montjuïc, i assegura que això es farà 
creant un circuit de direccions prohibides per evitar l’ús fraudulent de la muntanya com a via 
d’accés ràpida al centre de la ciutat. Constata que hi ha equipaments, però pensa que cal evitar 
la contaminació a la muntanya, atès que és un espai verd a protegir.  

Li ha semblat que el senyor Jordi no demanava sobre la inversió en equipaments, però vol fer 
saber que l’efemèride dels cent anys de l’Exposició Universal els ha de permetre mirar cap a 
sota de Montjuïc, a bona part de les naus que ara mateix s’usen per a la Fira, per veure com 
se’ls dona continuïtat, a part de l’activitat firal, i com part de l’equipament firal pot tornar a la 
ciutat en forma d’habitatges o en forma d’equipaments. Expressa que aquest és un dels 
projectes que havien quedat congelats per la pandèmia, però que hi volen treballar en els 
mesos vinents, per arribar al 2029 amb una fira tan potent com sigui possible a Montjuïc, tan 
urbana com sigui possible, també –perquè no s’ha d’imaginar que a Montjuïc hi pugui haver 
equipaments monumentals–, i alhora per aprofitar l’oportunitat i repensar aquesta fira i aquests 
equipaments, i tant de bo que es puguin inaugurar en aquesta efemèride dels cent anys de 
l’Exposició Universal.  

La presidenta constata que no hi ha més intervencions previstes, de cap mena, de manera que 
han arribat al final de l’ordre del dia.  

Com que no hi ha altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 19:30h. 

 

El Secretari Vist i Plau 

La Presidenta 

 


