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CONSELL PLENARI 

 

 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE MARÇ DE 2020 

 

A la sala d’actes de la seu del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, plaça Consell 

de la Vila, núm. 7, de la ciutat de Barcelona, el dia 3 de març de 2020, a les 18.30 hores, es reuneixen, 

sota la presidència de la regidora-presidenta del Consell, Ima. Sra. Eva Parera, els/les consellers/es 

srs/es. següents: Isaac-Iván Martín Salvà, pel GMDPPC; Joan Manel Del Llano Ribas i Llorenç Sena 

González, pel GMBComú; Rodrigo Martínez Garcia i Albert Guivernau Molina, pel GMDBxCanvi; 

Blas Navalón Fernández, César Millán Marfil i Maria Celia Martínez Pujol, pel GMPSC- Units per 

Avançar; Pedro Miret Betanzos, Eva Eladi Mas i Jordi Obón Cabré, pel GMDCs; Mercè Amat 

Riera, Alícia Cercós Vega, Joan Teixidor Passola i Nil Font  i Cuesta, pel GMDERC-AM; i Pol Lliró 

Tey, Montserrat Cantín Mas, Montserrat Martín Vivas i Álvaro Clapés-Saganyoles i Baena, pel 

GMDJxCat;  

També assisteixen els/les regidors/es següents adscrits/es al Districte: el regidor del GMDJxCat, Im. Sr. 

Jordi Martí i Galbis, el regidor del GMDERC-AM, Im. Sr. Jordi Castellana i Gamisans, i la regidora 

del GMDCs, Ima. Sra. Maria Luz Guilarte Sánchez, 

Així mateix, assisteixen altres responsables del Districte: El regidor executiu del Districte, Im. Sr. Albert 

Batlle i Bastardas, la gerent, Sra. Maite Català Pujol, la directora dels Serveis Generals, Sra. Teresa 

Batet i Calaf, la directora dels Serveis a les Persones i el Territori del Districte, Sra. Imma Sampé i 

Soler, la directora dels Serveis de Llicències i Espai Públic, Sra. Pilar Boguñà i Zubiaur, l’inspector 

cap de la UT V de la Guàrdia Urbana, Sr. Àngel Sagués Gil, el responsable de l’Oficina de Collserola, 

Sr. Josep Baró i Puigverd, i el cap del Departament de Comunicació i Qualitat, Sr. Joan Àngel Frigola 

Berbel. 

L’ordre del dia de la sessió d’avui consta dels apartats següents: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, de 17 de 

desembre de 2019. 

 

2. Part informativa: 

 

2.1 Despatx d’ofici: Restar assabentat de l’aprovació de les llicències d’obres majors, d’obres menors, 

d’activitats, comunicats i assabentats d’obra i d’activitats, i de sol·licituds d’informes urbanístics i 

d’habitatges d’ús turístic no admesos a tràmit, des del 15 de desembre de 2019 al 10 de febrer de 

2020. 

 

2.2 Informe del regidor del Districte. 

 

2.3 Mesura de govern: Declaració emergència climàtica.   

 

3. Part decisòria: Informes i proposicions dels grups polítics del Consell: 

 

3.1 Iniciativa ciutadana canvi de nom del carrer Reis Catòlics. 

 

3.2 APROVAR les propostes de medalles d’honor de Barcelona 2020 a proposta del Consell del 

Districte. 

 

3.3 APROVAR la Medalla de la Dona 2020 a proposta del Consell de la Dona. 

3.4 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell: 

3.4.1 Del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: 

Instar al govern municipal a crear un grup de treball en el termini de sis mesos format per entitats, 

comerciants, veïns i grups polítics per a la remodelació de la Via Augusta entre l’avinguda Diagonal i 

plaça Molina. 
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3.4.2 Del GMDBxCanvi: Que el Plenari del Consell del Districte de Sarrià - Sant Gervasi aprovi 

condemnar qualsevol tipus d’ocupació il·legal i instar al govern del districte a dur a terme totes les 

accions necessàries, en el marc de les seves competències i en coordinació amb altres institucions 

competents, per garantir als ciutadans que no es tolerarà l’ocupació il·legal d’habitatges o locals 

comercials. 

 

3.4.3 Del GMDCs: Que el govern del Districte se senti i comenci a treballar amb l’Associació de 

Comerciants de Sarrià (Eix Sarrià), que es recolzi i s’inclogui al mateix dins del programa pilot per 

convertir dit eix en el primer APEU del Districte. 

 

3.4.4 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte emprengui accions: 1. Per consolidar la mirada 

comunitària de la Casa Orlandai i potenciar la cogestió Vil·la Urània facilitant les eines per fer-ho 

possible. 2. Per la gestió cívica dels nous equipaments de proximitat, començant pel Mercat de 

Vallvidrera, sempre que el teixit associatiu del territori ho permeti tot aprofitant el saber fer acumulat de 

les altres experiències del districte. 

 

3.4.5 Del GMDJxCat: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda que s’inclogui en 

el Pla de barris de la ciutat de Barcelona el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, tenint en 

compte la seva singularitat i les seves necessitats, tot elaborant una proposta consensuada amb les 

entitats dels diferents barris, a fi de prioritzar les principals mancances i necessitats a cobrir per aquest 

Pla de barris. 

 

4. Part d’impuls i control (precs, preguntes i seguiments de precs/preguntes): 

 

4.1 Precs:  

 

4.1.1 Del GMDPPC: Instar al govern municipal a estudiar fórmules per tal que els comerciants de 

Sarrià - Sant Gervasi puguin gaudir de bonificacions especials concretes i efectives a la zona verda I 

blava, sense haver de renunciar a alters bonificacions.  

 

4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi faci un estudi per eliminar 

el carril bus de sentit contrari a Travessera de Gràcia, des de el carrer Balmes fins al carrer Calvet. 

 

4.1.3 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi faci una revisió i estudi de 

l’estat de les voreres, passos de zebra i carrils bici propers a zones escolars. Alguns d’aquests punts a 

revisar són: 1. Carril bici del carrer Ganduxer, on no es respecta el sentit i resulta especialment perillós 

per la presència de l’entrada a l’escola Teresianes. 2. Parc Josep Garí, hi ha manca d’un semàfor que 

permeti creuar el carrer a través d’un pas de zebra avui dia poc respectat en un espai amb elevada 

congestió. 3. Voreres de passeig Sant Gervasi, des de el carrer Císter fins el carrer Jesús i Maria. És una 

vorera i cantonades estretes que generen situacions de perill, especialment durant l’espera dels 

semàfors. Els tres punts que hem posat d’exemple adquireixen més urgència per trobar-se al costat de 

col·legis, parvularis, universitats, parcs infantils o escoles d’idiomes, entre d’altres equipaments 

destinats als més joves.   

 

4.1.4 Del GMDCs: Que es replantegi i es faci més gran l’àrea de joc dels “Jardins de Piscines i 

Esports” i la dissenyin per fomentar l’aprenentatge a través del joc incloent columpis adaptats, per què 

els nens puguin jugar i gaudir en seguretat de dits jardins.  

 

4.1.5 Del GMDCs: Que s’estudiïn les zones del Districte amb menys enllumenat i més perilloses 

potencialment per a la seguretat dels/les veïns/nes, ja sigui en forma de mapa, o de la manera que els 

tècnics considerin més oportuna, per poder millorar l’enllumenat del Districte i millorar així la seguretat 

i la visibilitat. 

 

4.1.6 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte es comprometi amb la continuïtat de la publicació 

El Pregoner. 
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4.1.7 Del GMDJxCat: Que el barri de Les Tres Torres tingui una partida pressupostària concreta en el 

Pla de vianants general de la ciutat, concretament pel que fa al soterrament de línies de serveis de 

subministraments, ampliació de voreres i supressió de barreres per la mobilitat dels vianants.  

 

4.1.8 Del GMDJxCat: Que el govern municipal del Districte convoqui abans del proper Plenari una 

reunió amb les entitats veïnals del Putxet i els grups polítics per tractar sobre el futur de la finca del 

carrer Manacor número 1 i avançar per tal que en aquest espai hi pugui anar un equipament per al barri 

del Putxet.  

 

4.2 Preguntes: 

 

4.2.1 Del GMDPPC: Quan es farà efectiu el canvi de sostre del Mercat de Galvany, si aquest canvi 

comportarà el tancament del Mercat de forma provisional i on s’ubicarà l’activitat comercial durant el 

canvi, en cas de tancament. 

 

4.2.2 Del GMDERC-AM: Quines mesures i accions té previstes el govern del Districte per tal de 

defensar i promoure la cultura democràtica? 

 

4.3 Seguiment del GMDJxCat, de la proposició aprovada en el Consell Plenari del Districte de 

Sarrià - Sant Gervasi, de 17 de desembre de 2019: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant 

Gervasi acorda que el govern municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi creï abans del proper 

Plenari un grup de treball individualitzat on hi participi el veïnat, les entitats i associacions i els grups 

municipals, que valori i aporti solucions a totes aquelles carències i disfuncions que s’han esdevingut per 

a la implantació de la quarta i cinquena fase de la xara ortogonal i que tracti de manera específica la 

posada en funcionament de busos de barri o de serveis de llançadora per cobrir els desplaçaments a 

aquells centres o serveis públics que s’han quedat sense connexió. 

 

5. Declaració institucional. 

 

Precs i preguntes dels assistents. 

 

La Sra. Parera dona la benvinguda a tothom al Consell Plenari i diu que, abans de començar la sessió: 

Els llegeixo l’acord que es va adoptar en la darrera Junta de Portaveus extraordinària del Districte del 

proppassat mes de gener. Primer punt, fixar l’inici de les sessions del Consell a les sis i mitja, a aplicar a 

partir de la sessió ordinària del 3 de març de 2020 del Consell del Districte (és a dir, avui), i fins al final 

del mandat 2019-2023, això es va aprovar per unanimitat, amb el vot de tots els grups del Consell. I, 

segon punt, es va aprovar la inclusió dins de l’ordre del dia de les sessions del Consell d’un punt final de 

precs i preguntes dels assistents fins a un màxim d’un total de trenta minuts i amb intervencions de dos o 

tres minuts com a màxim per assistent, per tan sols expressar temàtiques d’interès general del Districte i 

no pas per exposar temàtiques, suggeriments, peticions, informació, queixes, etcètera, a títol particular, 

d’assumptes que sí que es poden exposar en altres òrgans de govern i de participació del Districte com les 

audiències públiques i els consells de barri, aquesta decisió es va prendre amb els vots favorables de tots 

els grups municipals excepte el de Junts per Catalunya, que va ser partidari de mantenir el sistema vigent 

fins al mandat anterior d’inclusió d’aquest punt de precs i preguntes dels assistents a l’inici de la sessió i 

sense limitació temporal. 

Dit això, la Sra. Parera diu que comencem en aquest moment la sessió del Consell, d’acord amb els 

punts de l’ordre del dia: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, de 17 de 

desembre de 2019:  

La Sra. Parera pregunta als/les consellers i conselleres si tenen alguna observació, i en no haver-hi cap, 

diu que la donaríem per aprovada.  
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2. Part informativa: 

 

2.1 Despatx d’ofici: Restar assabentat de l’aprovació de les llicències d’obres majors, d’obres 

menors, d’activitats, comunicats i assabentats d’obra i d’activitats, i de sol·licituds d’informes 

urbanístics i d’habitatges d’ús turístic no admesos a tràmit, des del 15 de desembre de 2019 al 10 de 

febrer de 2020.  

La Sra. Parera pregunta als/les consellers i conselleres si tenen alguna observació, i en no haver-hi cap, 

diu que donaríem per informat aquest punt.  

2.1 Informe del regidor del Districte: 

 

La Sra. Parera dona la paraula al regidor executiu del Districte, Im. Sr. Batlle, perquè ell o algun 

membre del govern procedeixi a fer l’informe corresponent, i tot seguit intervé el Sr. Batlle, i diu: 

- Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors consellers, benvolgudes veïnes i veïns, em permetran, 

abans que res, dir diverses coses als regidors adscrits, ja els dic que a la sessió del proper Consell Plenari 

mirarem que el puguem ubicar d’una manera més digna, disculpes, eh?, perquè aquesta sala tingui aquest 

nivell d’incomoditat, i mirarem també de solucionar-ho, i veig que avui a més tenim una àmplia 

representació dels regidors adscrits, tenim el Sr. Martí i Galbis, de Junts per Catalunya, el Sr. 

Castellana, d’Esquerra Republicana i la Sra. Guilarte, de Ciutadans, benvinguts, com sempre, en 

aquesta sessió del Consell Plenari. 

- Començaré el meu informe, procuraré també que sigui breu, donant compte d’una novetat important en 

els pressupostos d’aquest mandat, que és el que hem passat a anomenar els pressupostos participatius i el 

Programa d’Acció del Districte (PAD), també participatiu. Aquest és un tema que va ser presentat en els 

òrgans centrals de l’Ajuntament i que ha estat també presentat en el conjunt dels òrgans de participació i 

dels districtes de Barcelona, a través dels quals es reserven 75 milions d’euros del pressupost municipal 

per als pressupostos participatius, dels quals una dotació de 5,5 milions van destinats al nostre Districte, 

perquè els veïns i veïnes facin una proposta en relació amb en què volen que siguin invertits.  

Com a instruments de democràcia directa, s’han organitzat espais de participació presencials, trobades 

específiques i debats en els consells de barri, i també hi ha hagut (i hi haurà en els propers dies també) 

punts i itineraris de participació que recorreran els barris, i la plataforma Decidim.Barcelona (que també 

hem anat explicant en els diferents consells de barri).  

Estem en una primera fase, en el calendari d’aquests pressupostos participatius, que és el debat i recollida 

dels projectes, ho hem fet des del dia 3 de febrer i ho perllongarem fins al dia 27 de març, en els quals 

qualsevol persona pot presentar projectes d’inversió, hem celebrat sis sessions de debats temàtics: sobre 

educació, sobre emergència climàtica, sobre feminismes, sobre salut i gent gran, transformació urbana i 

cultura, resta pendent el debat de comerç i promoció econòmica, que se celebrarà el proper dijous 5, jo els 

dic que l’assistència en aquests debats ha estat fluixa, però és de ressaltar la qualitat de les propostes 

presentades i el nombre de propostes formulades, bé directament en la plataforma Decidim.Barcelona o 

bé en el decurs dels debats, s’han presentat fins a aquests moments trenta-un projectes de diverses 

temàtiques, el dia d’avui, 3 de març, tenim aquests trenta-un projectes, a partir del dia 11 de març se 

celebraran consells de barri, on s’oferirà als veïns i veïnes que hi participin amb els seus projectes que han 

de formar part dels pressupostos participatius.  

Les properes fases, i vull que ho sapiguem tots plegats, en concret, la segona fase, seria des del 27 de 

març fins al 17 d’abril, que seria la valoració tècnica dels projectes per garantir que compleixen tots els 

requisits i que són viables tècnicament, vull remarcar que els projectes del pressupost participatiu no són 

avalats políticament, em sembla que és un tema que vull que quedi clar, però sí que s’hi apliquen un 

seguit de criteris tècnics, perquè han de ser viables tècnicament, quantificables econòmicament, han de 

pertànyer a àmbits de competència municipal, han de ser d’interès general i vincular-se com a mínim a un 

eix del PAM. També té unes altres limitacions: per exemple, aquests projectes no poden generar despesa 

ordinària, i, després, respecte a la quantitat que s’apliqui als projectes que tirin endavant, tindran un 

pressupost mínim de 50.000 euros i, en el cas del nostre Districte, un pressupost màxim d’1.650.000, que 



 

  

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

5 
 

representaria el 30% de la totalitat del pressupost que tenim assignat en aquesta partida en el nostre 

Districte.  

Acabada aquesta segona fase, que, els ho repeteixo, acaba el 17 d’abril, entraríem a la tercera fase, que 

aniria fins al 30 d’abril, on es farà la priorització mitjançant la recollida de suports, aquí es farà, doncs, a 

través d’un sistema de votació, en el qual podran participar els majors de catorze anys empadronats a 

Barcelona, i podran fer-ho a través de la plataforma Decidim.Barcelona, es podrà donar suport a un 

mínim de dos projectes i a un màxim de deu, sense limitació territorial, és a dir, que també poden 

participar, els ciutadans que ho desitgin, en les propostes que hi hagi en el conjunt del territori municipal.  

Els trenta projectes amb més suport a cada districte passaran a la següent fase, que seria la quarta fase, 

que aniria des del 4 fins al 22 de maig, que és la fase de concreció dels projectes, i els projectes que hagin 

rebut més suports es treballaran més a fons, a través de sessions de treball, amb els promotors d’aquests 

mateixos projectes, les persones i col·lectius que hi hagin mostrat interès i el personal municipal, que 

sempre està a disposició per fer l’assessorament i la valoració tècnica que correspongui.  

I finalment, la cinquena fase, que anirà des del 26 de maig fins al 7 de juny, és el de la votació final 

d’aquests projectes, que s’executaran a cada districte, per garantir un equilibri territorial entre uns barris 

d’un districte, un cop finalitzada la votació se seleccionarà el projecte més votat en un mínim de dos 

barris per cada districte, i posteriorment es farà el retorn i el seguiment.  

Paral·lelament, té lloc el procés de participació en el Programa d’Actuació Municipal (el PAM) i en els 

plans d’actuació dels districtes (els PAD’s), en els quals es defineixen les prioritats, els objectius i les 

actuacions dels propers quatre anys, on els documents aprovats per l’equip de govern es duen a debat en 

els mateixos espais presencials i a la plataforma Decidim.Barcelona.  

El PAD del Districte de Sarrià - Sant Gervasi conté un total de 108 propostes, pertanyents a 6 línies 

estratègiques: drets socials, emergència climàtica, progrés econòmic, dret a la ciutat, aprenentatges, 

creativitat i vincles de governança, es poden consultar a través de la web, i s’ha enviat a totes les 

convocatòries dels òrgans participatius del nostre Districte. Dir-los també que les actuacions que avui dia 

han rebut més adhesions són crear itineraris segurs per a la bicicleta, estendre el Bicing i la realització de 

campanyes de comunicació i sensibilització per als vehicles a les voreres: el tema de motos, patinets i 

altres vehicles de mobilitat personal.  

- Passaríem a un altre punt, que és el tema de prevenció i seguretat: En l’àmbit de prevenció i seguretat 

destaca l’acte de presentació del Pla local de seguretat viària en el Consell de Seguretat que vam celebrar 

el dia 10 de febrer, que va venir aquí el cap de la Divisió de Trànsit de la Guàrdia Urbana i també el 

major Juanjo Vilanova, aquest acte va comptar, ens n’hem de felicitar, amb una assistència important de 

ciutadans, que tant a títol propi com en nom de les associacions de veïns i de comerciants del Districte 

van presentar queixes i suggeriments en l’àmbit de la mobilitat, han fet una presentació molt exhaustiva 

del que és aquest Pla, no m’hi estendré, i un dels objectius principals del Pla és disminuir el nombre 

d’accidents i especialment als llocs que comporten víctimes mortals de la ciutat, això es va aprovar al 

Plenari de l’Ajuntament del divendres passat.  

- Un altre punt és el de les actuacions dins del marc de la Declaració d’emergència climàtica, que es va 

presentar a finals de l’any passat, i on cal posar en relleu dues línies de treball: d’una banda, el projecte 

«Obrim els carrers», que l’han pogut seguir a través dels mitjans de comunicació en els aspectes més 

significatius i que poder tenen més impacte ciutadà, un projecte, «Obrim els carrers», que implicarà 

l’obertura a la ciutadania dels carrers, i per tant l’exclusió del trànsit rodat, o bé els diumenges al matí, a 

«Dies de ciutat», o bé els dissabtes a la tarda, en «Dies del Districte». En l’àmbit del Districte, s’ha 

escollit, en aquesta primera fase, el carrer de Sant Gervasi de Cassoles, atès que aquesta via serà l’eix 

vertebrador del projecte de la superilla de la Bonanova, que ha de posar-se en marxa en el present mandat 

i que ja també ha estat objecte de debat amb el conjunt d’entitats de Sant Gervasi - Bonanova.  

De l’altre, és el projecte de «Protegim les escoles», que té com a objectiu fer dels entorns escolars espais 

de trobada segurs i confortables, això també està inclòs dintre del Pla de seguretat viària. Aquest 

programa pretén incidir en tres objectius: pacificar el trànsit en els entorns escolars, aportar condicions 

físiques per millorar la seva habitabilitat com a lloc d’estada, i, tercer, visualitzar l’entorn escolar, és a dir, 
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significar aquells espais de les vies públiques que estan al voltant d’on hi ha les escoles, en definitiva, es 

pretén fer els entorns escolars més segurs, al llarg de tot el mandat es vol actuar en 200 escoles, 

començant aquest any per 20 centres educatius, i en l’àmbit del Districte, les escoles on s’actuarà aquest 

any 2020 són l’Escola Poeta Foix i l’Escola Pia de Balmes, les dues col·locades en l’eix del carrer 

Balmes, un dels carrers de més congestió circulatòria i, per tant, una de les prioritats, precisament, a 

l’hora de fer aquesta pacificació dels entorns escolars, que com els dic s’aniran implementant al llarg del 

quadrienni fins a arribar a aquestes 200 escoles en el conjunt de la ciutat de Barcelona.  

Com una de les mesures que properament s’aprovaran en l’àmbit de la reducció de la circulació de 

vehicles, i potser també, al carrer Negrevernis, en el seu tram d’accés a la plaça del Consell de la Vila, és 

un coll d’ampolla que crea també elements d’inseguretat, aquesta actuació està previst portar-la a terme a 

partir del mes d’abril, immediatament després de Setmana Santa, i el mateix farem en el camí de la 

Llenega, en el barri de Vallvidrera, aquest és un camí que té aquesta vocació de camí i no pas de via de 

circulació, si no és per a vehicle d’emergència.  

També, en l’àmbit aquest de què estem parlant d’emergència climàtica i la millora del nostre medi 

ambient, hem inaugurat el passat dia 10 de febrer un nou punt verd, en aquest cas al barri de les Tres 

Torres, en les confluències de Ganduxer - Via Augusta - General Mitre.  

- En l’àmbit de les noves tecnologies, l’accés de la ciutadania en els mitjans informàtics per adreçar-se a 

l’Administració, vull posar en relleu la implementació del sistema informàtic DRAC per sol·licitar la 

llicència de forma telemàtica, .ho hem posat per exemple en marxa per a les parades de roses o de llibres 

del proper dia de Sant Jordi.  

I precisament ha estat de forma telemàtica el canal preceptiu, l’hem implantat i això ja, doncs, hi serà 

d’ara endavant, sempre, per sol·licitar les subvencions en aquesta convocatòria. Saben vostès, perquè 

molts de vostès han rebut aquesta convocatòria, que va finalitzar el passat dia 31 de gener i ha comportat 

la presentació de 200 instàncies, i significar que és exactament el mateix nombre que es van presentar 

l’any passat, les sol·licituds presentades ara estan en fase de revisió de la documentació administrativa i 

de valoració de les sol·licituds per part dels tècnics, això ho farem fins al dia 22 d’aquest mes de març, i 

esperem que durant el mes de juny s’aprovi la relació definitiva de les subvencions que s’atorgaran al 

conjunt de sol·licitants.  

- En l’àmbit cultural, doncs, ja estem en la preparació del Dia del Llibre, que permetrà promocionar la 

participació dels artistes i establir una col·laboració amb les llibreries i biblioteques del Districte.  

- En referència amb l’activitat institucional dels diferents responsables del govern del Districte, hi ha 

hagut diverses visites institucionals, referiré, de passada, la visita a l’Escola d’Educació Especial Vil·la  

Joana amb la comissionada d’Educació, Maria Truñó; la visita a la Fundació Estímia, amb l’equip de 

govern del Districte; la presència institucional a l’acte per a joves de formació TRAÇ, donant la 

benvinguda als joves que participen en una activitat tan reconeguda i de tant valor educatiu, fent de pont 

entre l’alumne i el professor; la presència als actes de celebració d’una entitat centenària dels nostres 

barris, com és el Centre Excursionista Els Blaus (el diumenge de la setmana passada vam estar), o gent de 

l’equip van estar, acompanyant-los a Montserrat, on van ser rebuts per l’abat; l’Escola Peter Pan, amb la 

col·laboració del Districte, va celebrar el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (crec que també és una 

cosa important a assenyalar) amb una cantada popular precisament aquí a la plaça del Consell de la Vila; 

hi han hagut diverses curses esportives, organitzades o suportades pel Districte; naturalment, en aquesta 

primera època de l’any, sempre s’han d’assenyalar les festes del Carnestoltes, que van tenir lloc la 

setmana passada, amb una gran participació de les escoles del Districte.  

- Des de l’últim Plenari en aquest, hem tingut un episodi important a assenyalar, que és els efectes del 

temporal Glòria, que ha afectat el conjunt del país, i en referència als efectes d’aquest temporal en el 

Districte, l’important episodi de forts vents i de pluja ens va afectar, va comportar la caiguda d’arbres a la 

via, tant al territori urbà com als barris de muntanya, en tant que aquests barris són molt sensibles, doncs, 

en aquestes inclemències meteorològiques. Va afectar principalment els barris de la vessant est de les 

Planes, és a dir, els barris de Mas Sauró, Mas Guimbau i el Rectoret. I a banda dels talls en el 

subministrament elèctric durant aquests dies, el temporal va provocar nombroses caigudes d’arbres i 

desperfectes en el paviment, la qual cosa va posar, doncs, a prova les capacitats dels serveis de 
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manteniment i les brigades de l’Ajuntament. Hi ha hagut actuació, vaja, sobre vint-i-tres arbres que han 

resultat afectats pel temporal, o bé perquè havien caigut o bé perquè tenien risc de caiguda. I també 

assenyalar el civisme dels veïns que han donat avís i moltes vegades han estat els primers a intervenir en 

la retirada d’aquests elements de la via pública. Pel que fa a les obres de reparació del paviment i millores 

en talussos, voldria donar-li la paraula a en Pep Baró, cap de l’Oficina de Collserola, perquè ens en doni 

breument un detall abans de seguir jo amb el meu informe, i, tot seguit, el Sr. Baró diu:  

Quant a les últimes actuacions fetes des de l’Oficina de Collserola, hi ha aquesta que acaba d’explicar el 

regidor, d’una actuació d’emergència com a conseqüència del temporal Glòria, i després hi ha la 

finalització de les reparacions de protecció de diferents talussos i torrenteres: el de l’Argentinita, 

l’Orellana, el Lilà i el camí de Mas Sauró; vam acabar també l’arranjament de la plaça de la Tulipa i la 

del Major del Rectoret amb l’InOut; hem fet unes terrasses en el talús de les escales Parsifal, que evitaran 

que es reblen d’arrossegaments i milloren la circulació de vianants, i la millora del paviment a quatre 

zones de Reis Catòlics, perquè tenien moltes queixes i molts problemes de lliscament amb aquell 

paviment, que s’havia acabat polint i en los dies d’humitat i amb l’obaga era perillós.  

Quant a les actuacions d’emergència, vam tallar quinze arbres, hi havia quatre soques que es van haver de 

moure, encara en tenim dos que, per efectes que estaven molt humides no podíem carregar-les i treure-les, 

estan allí pendents, un dia d’aquests, d’acabar de fer l’actuació i portar-les a l’abocador corresponent. De 

restes vegetals, hi ha una equivocació: no són 10 metres cúbics, se’n van recollir 40. I encara tenim 

pendents dos esvorancs en el paviment produïts per les pluges i el vent, que van desmuntar un tram del 

camí de Can Castellví i un altre del carrer de la Múrgola, que esperem aviat poder-los reparar. I tenim 

també dues esllavissades, i dos esvorancs en el paviment del carrer produït per l’arrencament i la caiguda 

de dos pins grandíssims: un a Gespa i un altre a camí de Can Castellví, 41.  

Quant als talussos, un és un tram del torrent de l’Argentinita que havia tingut molta erosió i havíem hagut 

de reparar aquest mur de formigó que es veu en una de les fotos. L’esquema que hi ha a baix és la solució 

a què s’ha optat. També hem estat provant aquest mur d’una tecnologia de biotecnologia verda, amb una 

estructura Loricata i uns troncs que estan aguantant les terres i que de moment no han patit encara cap 

pluja, però esperem que sigui la solució definitiva en aquesta part, que hi baixava molta aigua i ens estava 

erosionant el carrer. I, l’altre, és del carrer Orellana, que és un talús que concentrava molta aigua i 

provocava problemes als darreres d’aquestes quatre cases del carrer Marco Polo, hi hem fet una cuneta, 

una base de decantació, i en el carrer d’Orellana, on hem posat una fibra coco en fibrorotlles, amb rolls, 

gabions circulars que dissipen l’energia de l’aigua de baixada. A Lilà teníem un problema 

d’arrossegaments. Estem pendents d’acabar un mur de gabions, que faran que els sediments no acaben 

omplint el carrer de Lilà. Al camí de Mas Sauró, que era un problema continuat també (que s’acabava 

embassant aquest tros de carrer i inundava les cases de més avall), hi hem fet aquest muret de gabions que 

protegirà la cuneta, i aquella bassa i cuneta de desguàs que es veu a la foto de baix.  

Les dues places que s’han acabat eren la plaça de la Tulipa, on, com ja sabeu, hi havia els contenidors de 

voluminosos i les restes vegetals que la feien un espai molt desagradable, hi hem fet dos parterres amb 

unes tulipes metàl·liques, recordant o fent esment del nom de la plaça.  

Quant a la plaça de baix, de Major del Rectoret i l’InOut, hi teníem uns problemes d’aigua, que evitarem 

amb aquests ressalts al camí de l’InOut, i una cuneta que baixa a l’altra cuneta de Major del Rectoret, on 

també hem recuperat unes proteccions que hi havia a peu de talús, que ha d’evitar que la terra dels 

talussos acabi reblint la cuneta. El talús de Parsifal és un talús que va des de Major del Rectoret, baixava a 

les escales aquestes i acabava omplint de terra les escales i les feia impracticables, i hi hem fet un seguit 

de murs de pedra amorterada amb calç, però amb la tècnica de la pedra seca, que ha d’evitar aquests 

arrossegaments.  

I, per acabar, el que explicava de l’espai de Reis Catòlics, a on hem re asfaltat tres passos de vianants per 

evitar que les relliscades en aquests punts produeixin lesions als vianants, i a l’escola bressol, que també 

era molt lliscant i ens produïa problemes.  

- Després el Sr. Batlle dona la paraula a la Sra. Boguñá, que diu: Quant a l’àmbit del Mercat de 

Vallvidrera, les obres es van iniciar el 14 de gener i que es preveu que es finalitzin al final de maig del 

2021, ara, actualment, les obres que s’hi estan fent han estat buidar tot l’interior del mercat, s’han muntat 
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les bastides en les façanes i s’han verificat els formigons estructurals de l’edifici actual, i està previst, 

durant el mes de març, l’enderroc de tota la solera actual, del paviment de la zona d’entrada, el 

desmuntatge de la coberta i fer els micro pilotatges de reforç de la fonamentació, i iniciar tots els reforços 

estructurals.  

I després comentar les altres obres que s’han executat han sigut del pla de renovació de l’enllumenat en el 

carrer Quatre Camins, entre els carrers de Jesús i Maria i Císter, que van començar el 25 de novembre i 

s’han acabat el 25 de febrer, i que han consistit en el soterrament de les línies d’enllumenat, de telefonia i 

d’Endesa, i la substitució de tot l’enllumenat antic per leds.  

- Tot seguit intervé de nou el Sr. Batlle, i diu que després donarem de nou la paraula a la Sra. Boguñá  

per explicar les obres que s’han iniciat i han finalitzat en el territori en els últims dos mesos, donar les 

gràcies tant a la Sra. Boguñá com al Sr. Baró per les explicacions que ens acaben de donar, i afegeix que 

els barcelonins tenim una visió Eixample-centrista, eh?, vull dir, quan veus aquestes imatges i dius que 

això és Barcelona, doncs, a la gent li xoca, per tant, veuen les dificultats d’intervenció que hi ha en 

determinades zones del nostre Districte i posen més en valor la feina que es fa des de l’Oficina de 

Collserola, i les dificultats que tenim sovint en els barris de muntanya.  

En aquest tema, també, en l’informe vull incloure una reunió intensa que vam tenir amb l’Àrea 

d’Urbanisme de l’Ajuntament, amb la Segona Tinenta d’alcalde, per mirar de desencallar aquest tema que 

és molt recurrent també en aquest Districte des de fa pràcticament quaranta anys, del Pla parcial de les 

Planes, i dels plans d’urbanització, crec que ara ens hem posat en un bon camí, en l’àmbit intern de 

l’Ajuntament aquest tema ja el tenim més o menys orientat, i espero en les properes setmanes seguir 

parlant amb el conjunt dels veïns de manera que abordem aquesta problemàtica tan complexa de com 

solucionem les dificultats d’implementació del planejament urbanístic en aquesta zona del nostre 

Districte.  

- El Sr. Batlle diu ara que vol parlar, d’entrada, de les obres en curs, planificades i pendents d’executar, i 

en aquest capítol, destacar, i vam comunicar-ho també l’altre dia a preguntes dels veïns en l’Audiència 

Pública que vam fer a l’Espai Sagnier, que en la darrera Comissió de Govern de l’Ajuntament s’ha 

aprovat ja el pressupost per a la licitació de l’obra de construcció de la Biblioteca de Sarrià, crec que és 

una magnífica notícia, té un import de 16 milions i mig d’euros, equipament que ha de comptar amb la 

biblioteca i també amb les dependències tècniques del Districte, i des del punt de vista de la vialitat inclou 

l’obertura del carrer Menor de Sarrià fins a la Via Augusta, esperem doncs la licitació, que està prevista 

que sigui aquest mateix mes de març, i la idea és a veure si podem començar les obres abans de finalitzar 

l’any en curs, perquè veig que és una magnífica notícia, llargament esperada, molt sovint ajornada, que 

serà una de les obres emblemàtiques d’aquest mandat.  

D’ençà de la celebració del darrer Plenari, també s’ha concretat el projecte de reforma de la instal·lació 

elèctrica en el Mercat de Galvany, que va patir un incendi el passat mes de desembre, les obres duraran un 

temps estimat entre nou i deu mesos, i un import previst d’1.300.000 euros, i està clar que això forma part 

també del projecte d’intervenció integral (que veurem de quin abast) que s’haurà de fer al Mercat de 

Galvany, això s’haurà de fer en coordinació amb l’Institut Municipal de Mercats i amb els mateixos 

paradistes del mercat, i precisament vam tenir una reunió, ara fa quinze dies, amb els paradistes i amb 

l’Institut de Mercats, i avui també, en el mateix Mercat de Galvany, ens hem reunit per anar fent un 

seguiment de tot aquest tema.  

I, per acabar, diu que per part meva deixaríem aquí la presentació d’aquest informe i, a partir de les 

qüestions que vulguin plantejar els representants dels diferents grups, ho podríem complementar.  

- Tot seguit, la Sra. Parera, dona la paraula als representants dels grups del Consell, per intervenir en 

aquest punt: 

- El Sr. Martín (PPC), diu: Sí, bona tarda a tothom, primer de tot comencem amb felicitacions, hem pres 

nota de l’informe del regidor i d’algunes coses que valorem positivament, doncs el projecte «Protegim les 

escoles» no el coneixíem, el trobem molt encertat, sincerament, cosa que valorem, i valorem també que es 

valorin (valgui la redundància) els barris de muntanya, sembla que moltes vegades Sarrià - Sant Gervasi 

ja no només sigui Barcelona - Eixample sinó Sarrià - Sant Gervasi sigui només el que toca, a vegades, a la 
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Diagonal, i com més cap amunt, doncs, pitjor estan els nostres barris, i nosaltres valorem que el regidor, 

doncs, ho hagi valorat, així com també que comenti, tal com vam demanar a l’anterior informe, doncs, les 

malifetes, en aquest cas, del temporal Glòria, està molt bé, perquè nosaltres vam demanar a l’anterior 

informe que sempre que hi hagués hagut un temporal, sigui de pluja o sigui un huracà d’aquestes 

característiques, el regidor doni explicacions de quin impacte ha tingut en el Districte, en el nostre 

territori, i què s’ha fet per sortir-ne, o si en un futur estem més preparats, ho valorem. 

Bé, sempre hem criticat el govern i el regidor que no tenia model de ciutat o, com a mínim, no l’explicava 

en el seu informe, i des d’uns dies cap aquí, veiem ja clarament quin és el seu model de ciutat, és el model 

de ciutat, lògicament, doncs, del govern a qui defensa, de Podemos i del Partit Socialista, d’Ada Colau i 

Jaume Collboni: pujada d’impostos, pujada de taxes, i avui mateix ens ha arribat, tal com ja es va 

vaticinar, l’IBI, i allí on el teníem domiciliat, avui, si agafem el nostre rebut, veiem aquest meravellós 

govern que només fa que apujar-nos impostos, aquest és el seu gran model, avui veiem que ja ens han 

apujat l’IBI.  

Em sorprèn, sent regidor de Seguretat, que no comenti res, pràcticament, de seguretat al nostre Districte, 

doncs veiem que continuen creixent les ocupacions il·legals de locals (on o n’ha fet cap menció en el seu 

informe), que ara tenim més pidolaires al carrer (tampoc no n’ha fet cap menció), i també ens arriben 

veus d’escoles i de pares preocupats que entorn de les seves escoles del Santa Isabel, d’Anglí amb 

Bonanova, etc., grans problemàtiques que estan veient, fins i tot ens comenten, i ens agradaria algun tipus 

de menció, de robatoris de mòbils, d’intimidacions de nens, i algun intent de violació, no?, i no ens 

agradaria que el nostre Districte es convertís, sent el més segur que teníem fins ara a Barcelona. I 

aprofitant que tenim aquí també el regidor de Seguretat, doncs, que en el seu territori convindria una 

miqueta d’ordre, no?, no n’ha fet cap comentari i crec que si aquestes qüestions que des d’aquest nostre 

grup li preguntem, són certes, crec que hauria estat de justícia que vostè ho hagués comentat, no?  

Seguim amb els parcs i jardins de la ciutat poc cuidats, va dir que faria una visita amb Parcs i Jardins, 

desconeixem si l’ha fet, crec recordar que sí, però desconec si la va realitzar finalment, doncs continuen 

en mal estat els parcs i jardins, i amb els impostos que ens volen augmentar, com a mínim, els ciutadans 

de Sarrià - Sant Gervasi tenen dret de tenir uns parcs i jardins com Déu mana, no?  

Vostès tenen el model, doncs, el que comentàvem, d’apujar taxes a les terrasses, veiem que el govern de 

l’Estat ja s’està plantejant una pujada del 2,5% de les cotitzacions socials, quin tipus de política és 

aquesta? Nosaltres la veiem molt contradictòria, doncs per un cantó estem dient: «No, escolti, apugem 

impostos a tots els ciutadans», per tant, tindran menys diners per consumir, i als que tenen una terrassa els 

hem apujat la taxa de terrasses de forma brutal, i ara veiem que també el govern dels seus colors apujarà 

les cotitzacions socials un 2,5%, això què farà?, des incentivar, fa que la gent contracti menys, això és la 

política que a vostès els agrada.  

Per altra banda, fa quatre anys va ser l’emergència habitacional, i no han fet pràcticament res, molta 

campanya de màrqueting, però a l’hora de la veritat poca actuació, què toca ara?, emergència climàtica, 

tots estem a favor del medi ambient, etc., però les mesures que proposen ja els vam recordar..., i després 

farem una pregunta sobre aquesta qüestió, és que hi ha amiant, al Mercat de Galvany, això sí que afecta 

directament la salut, fa alguna cosa el govern?, tampoc en comenta pràcticament res.  

Partides i propostes per al comerç, ens ha parlat d’inversions, perfecte, genial, però i el comerç?, algun 

pla per a algun barri amb problemàtiques?, veiem, doncs, que hi ha grans zones que abans eren 

supercomercials: carrer Muntaner, des de Travessera fins a Diagonal, molts locals en lloguer, tanquen 

comerços a Galvany, altres zones totalment ja desarrelades del comerç, com el Putxet, té alguna proposta 

el govern?, només explica coses que queden molt bé, però tenim propostes per als comerciants?, no ho sé, 

ho trobem a faltar, no?  

Parla vostè de la superilla de Sant Gervasi de Cassoles, que començarà pel carrer de Sant Gervasi de 

Cassoles, doncs el tema de les superilles, sí, estan molt bé, perfecte, vegem quins impactes tenen altres 

superilles que s’han fet, que tampoc han beneficiat ni el comerç ni la gent que viu allà, està molt bé parlar 

de les superilles, però ha passejat recentment pel carrer de Sant Gervasi de Cassoles?, perquè està fet un 

desastre, hi ha persones amb mobilitat reduïda (que s’ha denunciat diverses vegades), doncs, justament en 
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el pas de vianants no hi ha ni el desnivell, i amb voreres superestretes, arribarà aquesta superilla, o 

continuarem (ja que ha posat l’exemple de Sant Gervasi de Cassoles) tal com està, un desastre?  

No n’ha parlat tampoc gens en el seu informe de la neteja i de l’enllumenat dels carrers, i és que els 

ciutadans paguen els seus impostos! I veiem que dia rere dia els carrers no estan cuidats com Déu mana, 

això és responsabilitat seva, del govern, així que bàsicament trobo que no defensa la gent del nostre 

Districte, no veiem una defensa, per exemple, en l’aposta que es vol fer ara d’atacar l’escola concertada, 

quan en el nostre territori tenim moltíssimes escoles concertades, farà alguna defensa de la gent del 

territori?, o ens explicarà, sí, grans projectes rimbombants, però que veiem que no tenen pràcticament cap 

mena d’utilitat, no?  

El tornarem a suspendre, regidor, i ens sap greu, ve aquí, ens dona moltes explicacions sobre arbres que 

cauen, que deixen de caure (que està molt bé), però realment és un Districte que va a menys en una ciutat 

que va a menys, i vostès tenen la responsabilitat de governar-la, i no ho estan fent correctament, gràcies.  

- El Sr. Guivernau (Barcelona pel Canvi), diu: Moltes gràcies, senyora presidenta, jo només faré uns 

comentaris breus i ràpids, en primer lloc, felicitar (la part que toca) per algunes mesures que considerem 

encertades, com pot ser l’agilitat en les llicències de Sant Jordi, el «Protegim les escoles», les actuacions 

al Mercat Galvany o el projecte de Biblioteca de Sarrià, que sembla que començarà amb bon peu, no?  

Després, alguns comentaris sobre temes que han sortit al seu informe, doncs s’ha parlat del «Decidim» 

com una gran mesura de govern, és bo o sona bé, que hi hagi participació ciutadana en la presa de 

decisions de com es gasten els diners, i també donem suport que hi hagi aquests criteris tècnics a l’hora de 

decidir els projectes que són viables tècnicament, però ens costa entendre parlar de veritable participació 

quan també hi ha una sèrie de criteris polítics que coarten la capacitat que tenen els ciutadans per 

expressar allò que realment volen, no?, trobaríem a faltar certa iniciativa, certa facilitat perquè qualsevol 

ciutadà amb qualsevol idea, encara que no pugui estar cent per cent alineada políticament amb l’actuació 

del govern municipal, doncs, pogués tirar endavant si comptés amb el suport de la resta de la ciutadania, 

no?  

També hem trobat a faltar parlar d’un dels grans problemes, que és l’habitatge al Districte, és un tema que 

hem portat bastant en aquest Plenari i és un tema que considerem molt urgent, tant per a les persones 

joves, com per a les persones grans, com per a les famílies que a vegades es veuen obligades a marxar del 

Districte per la incapacitat d’accedir a habitatges a uns preus de lloguer raonables, o d’accedir a la compra 

d’habitatge nou, no? 

També s’ha parlat poc (i crec que n’hauríem de tenir un pla a escala global) sobre la mobilitat al Districte, 

nosaltres portem algunes mesures, alguns precs, però hem d’assumir que aquest Districte és en moltes 

ocasions la porta d’entrada i sortida a la ciutat, i que a vegades no pot assumir, aquest Districte, tot el 

trànsit de vehicles que passen pels nostres carrers, no?  

I, per acabar, una mica, volem recordar que avui al Parlament s’ha aprovat una llei que ataca l’escola 

concertada, i des d’aquí volem recolzar l’escola concertada, que s’està veient amenaçada de forma 

indiscriminada per part d’un govern de la Generalitat, coordinat per Junts per Catalunya i ERC, creiem 

que els veïns de la ciutat no s’ho mereixen, especialment els d’aquest Districte, on hi ha una forta 

presència de l’escola concertada i una forta presència de famílies que porten els seus fills a l’escola 

concertada, moltes gràcies, i esperem que aquests punts, aquests comentaris, puguin servir per adequar 

l’actuació municipal al Districte, moltes gràcies senyora presidenta. 

- El Sr. Miret (Cs), diu: Buenas tardes a todos, muchas gracias, presidenta, diecinueve puntos son los que 

nos han pasado por informe del regidor, pero realmente nos falta el primero (que sería el veinte para 

usted, quizás), que creo que no lo ha puesto, entre otras cosas, quizá por un poco de sentido de vergüenza, 

es una cosa que pasó hace cosa de un mes, la visita de la Alcaldesa señora Colau al Distrito y el 

auténtico desprecio que hizo hacia los vecinos al no querer entrevistarse ni tener ninguna reunión con 

ningún vecino ni asociación, eso creo que tenía que haber sido el primer punto del regidor, pero entiendo 

que no tenga las ganas de ponerlo.  

Vamos a pasar más o menos a los que usted ha ido diciendo, empezamos por el tema del PAD, nos 

alegramos mucho de estos 5,5 millones que van a ser decididos por parte de los vecinos, y lo sabemos 
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además porque es una de les peticiones que hicimos nosotros (no exactamente esta, pero sí bastante 

parecida), que era que el Distrito dispusiera de una cantidad económica que no tenía ningún tipo de uso en 

esos momentos en los presupuestos, y que fue aceptada. En relación también con las peticiones del PAD, 

mire, nosotros habíamos visto (quizá ahora está actualizado con 31 más) que había 108 peticiones hechas 

realmente por el Ayuntamiento y 15 de los vecinos, bueno, ahora dice: «Son 31», pues seguramente no 

hay ningún problema, pero sí que vemos que de las que pone el Ayuntamiento, en la página «Decidim», 

la mayoría ya son cosas que están pedidas por los vecinos y por los grupos políticos, y que la mayoría 

estaban ya incluso en el PAD anterior (del anterior mandato), y aparte, pues, hombre, han puesto alguna 

serie de cosas más ideológicas, en cambio, las de los vecinos son muchas más constructivas, son temas de 

infraestructuras o de medio ambiente, que desgraciadamente nos da la impresión que van a ir para el PAD 

del mandato posterior, no de este, porque vemos que va todo con bastante retraso, ¿no?  

Nos alegramos también con el tema del Plan local de seguridad, y lo celebramos porque realmente este 

Plan, gracias a nosotros también ha sido mejorado, gracias a todos los partidos políticos, pero en realidad 

nosotros, no es por nada, pero hicimos 38 aportaciones, casi el doble que la segunda (que el segundo 

partido político), y nos fueron aceptadas 31, entendemos que gracias a esto este Plan también ha sido 

mejorado, ¿no?, nos alegramos también por esto.  

El tema del cambio climático (no emergencia), sino cambio climático, lo hablaremos después, porque hay 

un apartado bastante concreto sobre el tema.  

Y ya después, pues ya nos podríamos ir al tema del programa este de «Protegim les escoles», nos gusta 

mucho, porque realmente es un tema importante ya que estamos en el Distrito con más escuelas de toda 

Europa, bien ha dicho que van a empezar a trabajar en 200 escuelas, para pacificar y hacerlo más seguro, 

pero hay tres cosas concretas que no ha dicho, que no sé si estarán o no pero sí que me gustaría incidir: 

una, que para proteger un colegio en que hay bastantes problemas, que es el colegio Infant Jesús, en 

Travessera de Gràcia, con el tema del autobús que va en línea contraria (es un paso muy peligroso); el 

colegio de las Teresianas, en la calle Ganduxer, con el carril bici, es un tema bastante problemático; y 

después el colegio Jesús Maria, con la calle Jesús i Maria (la que baja), que es una calle muy estrecha, que 

bajan coches continuamente, creo que no llegará ni a los dos metros de anchura (metro y medio, más o 

menos), y además en la última reforma, cuando colocaron la nueva iluminación, está colocada casi en 

medio de la acera, con lo cual, si pasa un padre o una madre con un cochecito de bebé, es que no puede 

pasar, porque se encuentra el poste de la iluminación en medio, eso es una cosa que, o ensanchan un poco 

más la calle, o cambian la iluminación, alguna cosa tendrán que hacer.  

Ya por último, también queríamos hablar un poco de lo que ha dicho el compañero del Partido Popular, el 

tema de seguridad, que también creemos que falta, pues nos consta que, por desgracia, hay varios chats 

que han hecho padres de alumnos de colegios, por un lado de la zona de Sant Gervasi, por otro lado de la 

zona de Sarrià, en los cuales se van avisando de puntos negros donde han atacado a alguno de sus hijos, 

en concreto, en la zona de los colegios de Sant Gervasi hay zonas conflictivas como precisamente la plaza 

Kennedy (ahí al lado de Jesús i Maria) y la calle Balmes, y después, por la zona, digamos, de aquí de 

Sarrià, pues hay dos puntos conflictivos que se están diciendo, que es la Llosa de Sarrià y la zona de la 

estación de los Ferrocarrils de la Generalitat (de la estación de Sarriá), nada más, gracias. 

- La Sra. Amat (ERC), diu: Gràcies presidenta, i gràcies regidor, per l’informe, amb la repassada 

d’activitats commemoratives que s’han fet, i també per donar compte una mica del balanç d’aquests 

darrers dos mesos i mig des del darrer Plenari, nosaltres volem fer diverses consideracions, en primer lloc, 

com hi han fet referència altres companys, i passa al llarg dels plenaris successius, en aquest cas s’ha fet 

referència a la presentació del Pla local de seguretat viària i el programa «Protegim les escoles», 

nosaltres, evidentment, trobem que aquest és l’espai on s’ha d’explicar (s’explica més extensament en 

altres espais de participació), però sempre ens passa que els plans es presenten, els programes 

s’expliquen, però després mai acabem de saber si aquests plans han funcionat, si no han funcionat, és a 

dir, mai acabem de trobar el lloc on se’n retin comptes, i això és el que nosaltres voldríem, anar insistint 

al llarg d’aquest mandat, que més enllà de celebrar que es presentin programes, després voldríem veure 

quin balanç se’n fa, quin impacte es considera que han generat, perquè, si no, entenem que és difícil fer-

ne un seguiment i una avaluació política, que pot presentar bones intencions, però que després podem no 

veure-les concretades, és per això que, per exemple, avui que se’ns presentarà la mesura de govern sobre 

la Declaració d’emergència climàtica, també farem aquesta pregunta, no?, com en farem el seguiment?, 
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amb un tema que nosaltres compartim, que és fonamental que tots ens hi posem, potser ara veurem que 

pren sentit la proposta que vam fer a principis de mandat, per part del nostre grup, proposant que en el 

cartipàs s’incorporés un Consell sobre el xoc climàtic al Districte, perquè es presentaran un seguit de 

mesures molt extenses, i crec que tots els veïns i veïnes n’hauríem de poder fer un seguiment.  

A més, també voldríem parlar que, més enllà de les activitats, el que sí que volem reconèixer és la 

presència regular del regidor al Districte (no podem dir el mateix dels predecessors seus), que això es 

tradueix en més coneixement i consciència dels problemes que tenen els veïns i veïnes, i inquietuds, però 

no ens podem estar de lamentar que aquest coneixement no es tradueix en una assumpció, per part del 

conjunt del govern municipal de la ciutat, d’aquests problemes i aquestes inquietuds, no?, sembla que el 

nostre Districte continua estant, doncs, no considerat del tot, això ho veiem en dos elements, no?, 

il·lustratius: d’una banda, per exemple, es parla en el programa «Protegim les escoles» d’incorporar-hi 

Poeta Foix, però en canvi aquesta escola, que es troba al carrer Balmes, resulta que en el PAD no es pot 

incorporar la reforma del carrer Balmes necessària, des de plaça Molina fins a plaça Joaquim Folguera 

perquè el govern municipal no creu en la necessitat d’aquesta reforma.  

També, evidentment, ho és la visita (si en podem dir visita) de l’Alcaldessa aquí, al nostre Districte, amb 

tota la Comissió de Govern, que sincerament, per canviar de sala de reunions potser no calia que vingués 

fins aquí, entenem que si els regidors i regidores del govern s’acosten al nostre Districte, i en concret 

l’Alcaldessa, és també per fer un reconeixement als veïns i veïnes i acostar-se a la realitat del nostre 

Districte, per tant, lamentem, doncs, que tot i la millora en la implicació que hi ha del regidor aquest 

mandat, de moment això veiem que continua no traslladant-se a escala de ciutat.  

Sobre el procés participatiu del PAD, el nostre grup hem assistit a sis sessions temàtiques que s’han 

celebrat fins ara, i, com ha dit el mateix regidor, és veritat que l’afluència no sempre és la millor, i volem 

destacar algunes coses que pensem que ho dificulten, que dificulten també que aquestes sessions potser 

funcionin millor, d’entrada, l’explicació de com funcionarà tot aquest procés dura ben bé mitja hora, i és 

força complexa, com hem vist quan el regidor també ens ho ha anat explicant, es barregen les propostes 

de PAD amb els pressupostos participatius, i això complica una mica que la persona que hi participi 

tingui clara la mena de propostes que ha de generar, també ens trobem que ha anat faltant la presència 

dels joves, que evidentment mai és fàcil (sempre costa implicar-los), però d’altra banda veiem que és un 

tema que ha anat sorgint en els PAD’s dedicats a educació, a feminismes i a cultura, hem vist que s’ha 

parlat d’aquesta necessitat d’arribar als joves, i ens preguntem si, d’entrada, se’ls ha convocat, als joves, i, 

per exemple, a les seves entitats o a les entitats d’educació en el lleure, perquè s’acostessin en aquestes 

diverses sessions.  

Després voldríem assenyalar que a l’informe del regidor sovint s’hi fa una enumeració de plans, 

programes, actes als quals ha assistit, també obres finalitzades, però hi trobem a faltar que a vegades ens 

parli una mica de l’actualitat del Districte, n’han fet esment altres companys portaveus meus, hi ha temes 

d’actualitat que preocupen i que no se n’acaba de parlar en els plenaris, per exemple, tenim el cas de 

l’Hotel Buenos Aires, l’altre dia, vostè va dir que s’ha fet tot el que s’ha pogut, a nosaltres és un tema que 

ens continua preocupant, i volem saber què és el que s’ha fet exactament, si es protegirà, si no, si hi ha un 

projecte, en general, al Districte, per facilitar, doncs, l’habitatge i noves formes de co-habitatge, també al 

nostre Districte, creiem que és una oportunitat per parlar d’aquest tema, perquè l’Hotel Buenos Aires ens 

interpel·la perquè busquem solucions sobre aquesta qüestió.  

Per acabar, aquest és el Plenari del mes de març i, per tant, és el que celebrem a les portes del 8 de març, 

el Dia de les Dones, i per nosaltres és un dia de reflexió sobre el camí que hem recorregut cap a la 

igualtat, però també de tot el que ens queda a fer, i, en aquest sentit, ho podem començar constatant per 

aquí, que d’entrada el nostre grup és l’únic que té una portaveu i som 7 grups municipals de Districte, 

tenim 19 consellers i conselleres, però en realitat 6 conselleres i 13 consellers, per tant, començant per 

nosaltres mateixos, tenim molt a fer, i també el Districte té molt a fer en molts àmbits i, en aquest sentit, 

potser més aviat simbòlic, però que nosaltres vam proposar per escrit al regidor a finals de gener, és que 

la tan esperada biblioteca de Sarrià també porti un nom de dona, atès que ja tenim tres biblioteques amb 

nom d’home, i, per tant, aniria bé, ara que estem en el marc lila, pensar en àmbits on podem anar avançant 

cap a la igualtat, moltes gràcies. 
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- El Sr. Lliró (Junts per Catalunya), diu: Sí, moltes gràcies, presidenta, donar la benvinguda a tots els 

veïns i veïnes que avui ens acompanyen, com s’ha comentat en la breu lectura de l’acta de la Junta de 

Portaveus, sí que volem recordar que el nostre grup, el grup de Junts per Catalunya, vam defensar que en 

els consells plenaris es mantingués el torn d’intervenció dels veïns a l’inici dels plenaris, com s’havia fet 

fins ara, des del nostre grup entenem que, si bé és cert que hi ha molts espais de participació, sí que és bo 

que el Consell Plenari (sabem que el regidor hi serà present), doncs, sigui un espai més on els veïns i 

veïnes de Sarrià - Sant Gervasi, siguin d’entitats o siguin individuals, puguin venir a parlar-li directament 

al regidor dels seus problemes i puguin rebre aquí, a la Sala de Plens del Districte, una resposta directa 

per part del regidor, lògicament, hi va haver una majoria, en aquest cas, que es va imposar en contra, 

diguem-ne, del que nosaltres defensàvem, però jo, avui que s’estrena aquest nou format, sí que volia 

recordar que la posició del grup de Junts per Catalunya era la de mantenir la intervenció a l’inici del 

Plenari.  

També, i per, malauradament, un Plenari més, doncs, hem de recordar totes aquelles persones que avui 

dia estan tancades a la presó d’una manera absolutament injusta, malgrat que és veritat que des del darrer 

Plenari hem pogut veure les primeres imatges on hi ha hagut presos que han pogut sortir, diguem-ne, per 

treballar i que han pogut, diguem-ne, fer una activitat molt més normal que la que feien durant els darrers 

anys, això no obsta que segueixin sent persones empresonades injustament i que, per tant, doncs, des 

d’una institució, per petita que sigui, com és aquest Consell Plenari, valgui la pena recordar-les.  

Voldria recordar, en relació amb la data d’aquest Plenari, que ens va sorprendre que coincidís amb el dia 

de Sant Medir, que és un dia molt assenyalat per al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, com han pogut 

veure aquest matí, per què, de fet, som el Districte que té una quantitat important de colles que participen 

en aquesta baixada de Sant Medir, des del grup de Junts per Catalunya entenem que avui era un dia per 

estar a la baixada de les colles, per estar al costat de les colles del Districte i no estar tancats en el Consell 

Plenari, és a dir, precisament si alguna d’aquestes qüestions hem de fer els representants polítics és estar 

al costat de les entitats en dies tan assenyalats com avui, per tant, sí que volem posar de manifest que avui 

és un mal dia per fer un Consell Plenari, perquè hauríem d’estar celebrant la festa de Sant Medir, al costat 

de les colles que tenim en aquest Districte.  

Volia comentar (també s’ha dit), i és especialment curiós que en dinou punts que ha tingut l’informe del 

regidor no n’hi hagués ni un dedicat a la visita de l’Alcaldessa al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, és a 

dir, resulta que és una visita que s’anuncia a bombo i platerets, de fet és curiós, perquè tinc aquí un tuit 

guardat de l’Alcaldessa, que deia: «Per conèixer de prop els veïns i veïnes, per fer política a peu de carrer 

i saber quines són les necessitats de la ciutadania, aquesta setmana trasllado la meva activitat al Districte 

de Sarrià - Sant Gervasi.», aquest tuit és demolidor, perquè, és clar, vull dir, l’Alcaldessa presumeix de 

traslladar l’activitat al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i no només no reuneix un sol veí de Sarrià - Sant 

Gervasi, sinó que, a més a més, l’informe de gestió del regidor ni tan sols la cita, escolti, vull dir, aquí hi 

ha coses, amb tot el respecte, que em semblen bastant menors que la visita d’una Alcaldessa al Districte 

de Sarrià - Sant Gervasi, en un Districte on l’alcaldessa no es prodiga gaire, precisament, no?, doncs 

resulta que en dinou punts de l’informe del regidor, en cap moment ha explicat el contingut de la visita de 

l’Alcaldessa al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, però no era una visita accidental, era una visita oficial, 

una visita anunciada, una visita que estava posada a l’agenda, una visita de la qual fins i tot en presumia: 

«Escoltin, vindré al Districte de Sarrià - Sant Gervasi a fer política al costat dels veïns.», i resulta que 

arribem al Plenari i l’informe polític del regidor ni tan sols hi posa una línia, una ratlla, a la visita de la 

senyora Alcaldessa, jo els demanaria als dos representants de Barcelona en Comú, què va venir a fer la 

senyora Alcaldessa al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i ho pregunto als dos representants perquè el que 

sí que sabem és que l’única reunió que va tenir l’Alcaldessa amb veïns del Districte va ser una reunió de 

partit amb els seus companys de Barcelona en Comú, per tant, escolti, ja que vostès van tenir l’honor de 

ser els únics veïns que es van poder reunir amb l’Alcaldessa en la seva visita oficial a Sarrià - Sant 

Gervasi, si us plau, com a mínim compartir amb la resta de veïns, no?, amb la resta de mortals, quin va 

ser el missatge que va traslladar l’Alcaldessa en aquesta exitosa visita, no?, em consta que hi ha un 

president d’associació de veïns, que està present aquí a la sala, que va fer esforços titànics per acostar-se a 

l’Alcaldessa a donar-li un paper amb les seves peticions, i que no se’n va sortir, diguem-ne, no?, i, per 

tant, veïns que fins i tot voluntàriament es van acostar a l’Alcaldessa no van tenir l’honor de ser atesos per 

ella en els dies que suposadament l’Alcaldessa estava de visita oficial al Districte de Sarrià - Sant 

Gervasi, vaja, és curiós aquest «oblit», entre cometes, de l’informe del regidor. 
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Com també s’obliden, doncs, d’altres aspectes que nosaltres considerem importants, que els repetim un 

Plenari darrere l’altre, perquè la realitat és que van passant els mesos i no tenen resposta, s’ha comentat 

també per algun altre grup, doncs en aquest informe de gestió no es parla de l’habitatge al Districte de 

Sarrià - Sant Gervasi, quan som el Districte amb els preus de lloguer més alts de tot Barcelona, som el 

Districte on els joves tenen més dificultats tenen per poder-se quedar a viure al barri on van néixer, i ni 

una sola proposta en quatre anys (o cinc, gairebé) que portem de govern dels Comuns, aquest Districte no 

ha vist ni una sola proposta en matèria d’habitatge per al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, és ben curiós, 

és a dir, aquells que governen, i que governen amb la bandera de l’habitatge, a Sarrià - Sant Gervasi 

aquest tema desapareix per complet, no només desapareix, sinó que a més a més, quan vas rascant temes, 

t’adones que tenim un terreny, a la ronda General Vives 4-6, que és un terreny que suposadament ha 

d’estar destinat a habitatge públic, l’únic terreny de tot el Districte de Sarrià - Sant Gervasi on està 

prevista una promoció d’habitatge públic, que fa cinc anys que està aturada, cinc anys aturada, o sigui, 

tenim un terreny on hi podríem destinar habitatge per a la gent jove (habitatge protegit per a la gent jove) 

i resulta que aquesta promoció fa cinc anys que està aturada, una sola, i dius: home, si en tinguéssim 

quaranta, se’n para una, doncs no passa res, però si resulta que només en tenim una i està aturada, crec 

que hauria de ser objecte d’un informe polític en un Consell Plenari, crec que el regidor hauria de venir a 

donar explicacions en relació amb aquest espai al Consell Plenari, però no, toquem una gran quantitat de 

temes d’allò de guia de telèfon, però no entrem en temes importants com és el de l’habitatge.  

No es parla tampoc de la quantitat de solars que estan en desús al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 

nosaltres ens hem fet un fart de posar-los sobre la taula, i, en aquest cas també, quan rasques, en van 

sortint de nous, no?, l’altre dia des de Sarrià em recordaven: «No, escolti, és que els jardins d’Oriol 

Martorell són de propietat municipal, fa anys que estan esperant una actuació i tampoc s’hi ha fet re.», un 

altre terreny que sumem a la llista, que n’hi van més d’una dotzena, més d’una dotzena de terrenys de 

propietat municipal que no tenen cap ús avui dia, fundacions, entitats, associacions sense espai, sense lloc 

a Sarrià - Sant Gervasi, i resulta que tenim deu o dotze finques municipals que no tenen ús a Sarrià - Sant 

Gervasi, això hauria de ser objecte d’un informe del regidor com el que tenim avui.  

I tampoc es parla de seguretat, el que ens diuen totes les enquestes és que el principal problema del 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi és el que està relacionat amb la seguretat, som el Districte líder en 

assalts a domicili, en robatoris a domicili (líders a la ciutat en robatoris a domicili), que vol dir que entren 

a casa teva (diguem, el més privat que té una persona, li entren a casa), i això tampoc és objecte de 

l’informe del regidor del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 

Per tant, entenem que s’haurien de tocar temes importants (com, per exemple, la visita de l’Alcaldessa), 

entenem que s’haurien de tocar temes importants com l’habitatge, com els espais desaprofitats i com la 

seguretat, i que aquest informe polític, doncs, sí que serveix per fer el repàs de temes d’intendència, sí que 

és un informe de gestoria, però que no acabem d’entrar en les qüestions de calat polític que entenem que 

hauria de tenir un informe del regidor com és aquest.  

Ja per acabar, sí que relacionat amb l’informe, felicitar l’entitat Els Blaus per l’acte del centenari i també 

per l’acte de la Flama del Canigó (que, per cert, no surt a l’informe de gestió però també és un dels actes 

que es van fer, diguem-ne, el de la Flama del Canigó), i també tenir un record pels veïns de la muntanya, 

pels tècnics que han actuat, per totes les actuacions que han fet en relació amb el temporal Glòria, perquè 

com recordava el regidor aquí sempre tenim una visió molt urbana, però a Sarrià - Sant Gervasi hi ha una 

part del Districte que pateix molt directament les conseqüències de temporals com el que hem viscut en 

aquests darrers temps, Gràcies. 

- Intervé de nou el Sr. Batlle, i diu: Començo per on acabava el representant de Junts per Catalunya, sí 

que he parlat del centenari d’Els Blaus, i he parlat de la Flama del Canigó i he parlat de la presència a 

Montserrat, o sigui, que la Flama va estar aquí, molt bé, doncs, escolteu, una cosa importantíssima, de la 

Flama, que després la vam portar cap a Montserrat, gràcies a tots plegats per les aportacions que heu fet, 

evidentment les hem de recollir, l’informe no pretén ser un informe exhaustiu ni de totes les activitats, ni 

de tots els problemes, ni de la manera d’abordar-los en el conjunt del Districte, ja en seguirem parlant, 

però per exemple, el tema de l’habitatge és un tema que hem de treballar-lo, ho estem fent, tenim trobades 

amb els responsables municipals, saben que aquest és un abordatge que s’ha de fer, ja no tan sols a escala 

de ciutat, eh?, sinó a escala d’Àrea Metropolitana i a escala de país, ho vaig dir en la precampanya i ho he 

dit en l’acció de govern, que porto tant en aquest Districte com en l’àmbit de la Casa Gran, és un tema 
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que ens preocupa, és un tema no fàcil, que no l’arreglarem ni en tres ni en quatre dies, i està claríssim que 

els solars que tenen vocació d’habitatge públic, mirarem, doncs, de quina manera els podem realitzar, fins 

i tot alguna de les coses que ha sortit per aquí, doncs, poden ser objecte d’una política específica, per 

exemple, ha sortit el tema de la casa Buenos Aires, aquest és un tema que en aquest moment s’està 

acabant de discutir, que podria ser una de les possibilitats que poguéssim destinar-ho a habitatge públic, 

no a altres coses, eh?, no a altres coses, perquè el Districte té les prioritats que té, les necessitats que té, i 

n’anirem parlant, i miraré a veure si en el proper Plenari, doncs, podem portar un informe, i a més, si 

convé, també demanaré que hi hagi un suport dels responsables de la Casa Gran, sobre el tema de 

l’habitatge a escala general i també en l’àmbit del Districte, doncs evidentment, la problemàtica de 

l’habitatge no la tractarem només a escala de Districte, ha de tenir aquesta òptica de caràcter més ampli, 

també ser conscients que en una ciutat com Barcelona no podem dir que s’expulsa la gent dels barris, és a 

dir, la persona que se’n va de Sarrià a viure a Les Corts no és expulsada del barri, tant de bo tots 

poguéssim tenir una sortida d’aquest tipus, vull dir, si tu estàs vivint en un determinat punt i te’n vas a 

viure dintre del terme municipal, evidentment no pots parlar mai que és expulsió, i en l’àmbit de 

Barcelona, doncs, fins i tot moltes vegades aquesta reflexió també es podria fer en l’àmbit metropolità o 

en l’àmbit regional.  

Ho repeteixo, agraeixo el conjunt d’intervencions, no puc compartir la visió apocalíptica que ha estat al 

fons d’alguna de les intervencions, doncs aquest és un Districte que funciona raonablement bé, i funciona 

perquè els serveis públics funcionen, però sobretot perquè el fan funcionar els ciutadans i la vitalitat dels 

veïns i de les activitats que es desenvolupen en el conjunt del territori, a través de l’orgull de pertinença 

en els barris del nostre Districte, que tots plegats tenim, i està claríssim, hi ha coses que s’han de millorar, 

coses que ens han de preocupar i que en el dia a dia podem anar corregint, han sortit els temes de 

seguretat, els temes de convivència, els temes d’ocupacions, són temes que està clar que formen part del 

dia a dia de la nostra intervenció, i que anirem tractant.  

No m’he referit a la visita de l’Alcaldessa, i ara vostès ja ho han fet sobradament, jo el que sí que els 

voldria assenyalar és que l’Alcaldessa va fer una visita aquí de treball, i que a més va tenir una reunió 

amb el conjunt dels serveis municipals del Districte, va tenir una sessió de treball intensa amb els 

servidors públics que hi ha aquí en el Districte, i això també ho vull agrair, i, evidentment, no esgotarem 

la presència de l’Alcaldessa ni del govern municipal en una sola jornada, i estic segur que al llarg de tot el 

mandat tindrem ocasions per poder tractar les diferents problemàtiques i poder-les interlocutar amb el 

conjunt dels veïns i amb el conjunt del moviment associatiu, la presència ordinària del govern municipal 

en els districtes es fa a través de la Regidoria i de la Gerència, i així crec que ordinàriament ha de ser, i 

quan ve l’Alcaldessa, doncs, benvinguda sigui, de manera que puguem treballar en la problemàtica que 

aquí ens afecta, jo estic en la sessió de la Comissió de Govern, jo mateix vaig poder fer una exposició 

extensa de la visió que des del Districte tenim de la problemàtica dels nostres barris, i tinc la impressió 

també que tot això va tenir el recull que havia de tenir.  

Bé, recullo totes les qüestions que han sortit aquí, totes les referents a plans de seguretat, agraeixo els 

comentaris que s’han fet respecte al Pla de seguretat viària i també entomo la petició que feien jo crec que 

en certa manera, doncs, el representant de Cs i la vicepresidenta del consell i portaveu d’ERC, d’establir 

també comissions de seguiment i d’avaluació d’aquests plans, precisament el mateix dia de l’aprovació 

del Pla de seguretat viària en l’Ajuntament, jo mateix vaig anunciar que abans de Setmana Santa 

convocaria una primera reunió per establir els paràmetres i els punts de control en el seguiment d’aquest 

tema. 

Afegir-me, per descomptat, també en el tema de la celebració del 8 de març, amb la presència de la dona 

hem d’aconseguir que hi hagi una paritat que sigui normal, però crec que ens podem felicitar de la 

presència de la dona en la governació del Districte, doncs tenim una presidenta del Consell que és dona, 

una vicepresidenta del Consell que és dona, una gerent del Districte que és dona, les tres directores dels 

diferents departaments del Districte són dones, i vull anunciar, perquè no ho he fet en el meu informe (per 

deixar-ho potser per al final del Consell, però ho vull anunciar) que ens deixarà properament, i el felicito 

pel seu ascens, l’inspector Sagués, que ha ascendit a intendent i se n’anirà a responsabilitats en l’àmbit 

dels serveis centrals de la mateixa Guàrdia Urbana, i serà substituït però també per una intendenta, la Sra. 

Begoña Alday, que està acabant el curs de formació i que s’incorpora aquesta setmana mateixa com a 

nova intendenta del Districte, i feina tindrà, eh?, hem parlat aquí dels temes de seguretat, que són temes 

que ens han d’ocupar i ens han de preocupar.  
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Reitero l’agraïment a tot el conjunt dels suggeriments, i em permetran, perquè d’aquesta no puc d’estar-

me’n, que el nostre grup, que és el Grup de Socialistes - Units per Avançar (i per a la tranquil·litat del  

representant del PPC), el partit que jo represento, ha votat en contra del decret de l’escola, i estem en la 

defensa absoluta del model educatiu que preveu la legislació tant catalana com espanyola, que està posat 

en perill pels decrets que han sortit tant del govern català com, avui mateix o ahir mateix, del Consell de 

Ministres espanyol, doncs estem a favor de l’escola concertada, i la representació que jo tinc del partit 

d’Units per Avançar, doncs, si té l’ocasió de poder exposar la meva posició en el conjunt del sector 

educatiu d’aquest Districte, en el qual hi ha un pes importantíssim de l’escola concertada i d’un model 

que hem defensat i que ha funcionat molt bé i que crec jo que hem de mantenir de cara al futur, o sigui, 

que en aquest aspecte, pel que a mi es refereix, estigui tranquil perquè intentaré defensar aquest model 

que ha sigut un model d’èxit durant tots els anys que portem de democràcia i que crec que de cap de les 

maneres s’hauria de posar en qüestió, gràcies. 

2.3 Mesura de govern: Declaració emergència climàtica:   

 

La Sra. Parera dona la paraula al regidor executiu del Districte, Im. Sr. Batlle, perquè ell o algun 

membre del govern Sr. Del Llano per presentar la mesura, que diu: Bona tarda a tothom, gràcies per 

assistir-hi, bé, comencem, des de mitjans del segle XX, la comunitat científica alerta que les creixents 

demandes i necessitats de producció i consum de béns de la humanitat xoquen amb els límits ecològics i 

la disponibilitat de recursos naturals de la Terra, i també de les seves capacitats de sosteniment de la vida 

humana. L’augment de la concentració a l’atmosfera dels gasos d’efecte hivernacle a causa del consum de 

combustibles fòssils porta associades distorsions climàtiques i ambientals molt perilloses i difícils de 

gestionar, com hem vist recentment amb el fenomen Glòria, però n’hi ha d’altres, com l’acidificació dels 

oceans o l’augment del nivell dels mars, aquests fets són ja inqüestionables, però no han de fer obviar les 

greus conseqüències d’altres actuacions humanes, com la imparable destrucció i fragmentació dels 

hàbitats, la generació constant de contaminants i de residus de tota mena, la dispersió, voluntària o no, 

d’espècies exòtiques, la sobrepastura o l’avenç de la frontera agropecuària, entre d’altres. Aquestes 

activitats impacten directament i negativament en la viabilitat i capacitat de regeneració dels ecosistemes, 

retro alimenten els efectes del canvi climàtic i provoquen importants pèrdues de biodiversitat. Tenim, 

doncs, a sobre una doble crisi, una d’ecològica i una de climàtica, la suma de les dues crisis està 

degradant de manera accelerada el medi natural i provocant l’extinció d’ecosistemes i espècies 

indispensables per al manteniment dels equilibris ecològics i dels ambients favorables que fins ara han 

possibilitat una confortable existència humana, i malgrat que la nostra qualitat de vida depèn d’una 

naturalesa sana, no s’estan trobant remeis globals per frenar-ne la destrucció. Els efectes de tot plegat, 

aquí a Barcelona, els estem patint, tenim increments de temperatura, onades de calor excessives més 

sovintejades, problemes de patir subministraments d’aigua, problemes en els subministraments d’aigua 

potable, les inundacions de forts episodis torrencials, i l’augment de les temperatures també provoca que 

hi hagi mosquits, per exemple, com a vectors transmissors de malalties.  

Els reptes són majúsculs., tant pel que fa a mitigació com en adaptació es fa indispensable un 

replantejament del nostre model de producció i consum i del nostre estil de vida, de fet, les contribucions 

nacionals compromeses a l’Acord de París del 2015 són insuficients per assolir els objectius marcats, i cal 

augmentar l’ambició i establir els mecanismes i instruments necessaris per aconseguir-ho, les ciutats, com 

a grans consumidores de recursos i d’energia (generen el 70% de les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle a escala mundial i són peces clau de les societats actuals), poden incidir de manera molt 

destacada en l’avenç dels canvis socioeconòmics que cal emprendre, les ciutats tenen molt de camí per 

recórrer, i cal reduir la seva dependència exterior de recursos i materials, a fi de minimitzar els seus 

impactes ambientals.  

L’Ajuntament de Barcelona està fermament compromès amb les polítiques climàtiques marcades tant a 

l’àmbit europeu com internacional, i ha subscrit tots els acords importants, entre els quals els pactes 

d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima, i treballa en xarxa amb altres ciutats per anar-hi de la mà 

en la transició energètica. I a més, recentment, el passat 15 de gener va declarar l’emergència climàtica a 

través d’un document que reforça i intensifica els objectius del Pla clima (document redactat al mandat 

anterior) pel que fa a la reducció d’emissions amb gasos d’efecte hivernacle, d’adaptació i resiliència, i 

que preveu set grans canvis i dues adaptacions.  
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Per avançar en aquest camí, és indispensable la implicació de tothom, de tots els actors de la societat, de 

totes les administracions, les empreses, les entitats socials, culturals i la ciutadania, i cal treballar per 

cercar aliances. Des dels districtes, com a òrgans municipals de més proximitat amb la ciutadania, són 

fonamentals en aquest sentit, a l’hora de teixir aquestes aliances i fer efectives de manera clara i 

entenedora les mesures necessàries que imposa la situació d’emergència que avui estem vivint. Des del 

Districte, també, ens sumem a la Declaració d’emergència climàtica del passat 15 de gener, presentant 

aquesta mesura de govern i acompanyem la implantació de totes les mesures de ciutat encaminades a 

complir l’objectiu de reducció dels gasos d’efecte hivernacle de la declaració, i presentem aquest 

document, també, amb l’objectiu de fer front als grans reptes que afrontem com a Districte, però en 

qualsevol cas aquest document de la mesura estarà penjat al web del Districte, i planteja: Un canvi de 

model urbà que integri la variable climàtica a fi de millorar les condicions ambientals del Districte i 

avançar cap a un nou model més amable amb les persones, que fomenti hàbits de distàncies curtes, més 

verd, més saludable i més eficient energèticament, un canvi de model de mobilitat i d’infraestructures, per 

reduir l’excessiva dependència de la mobilitat en els combustibles fòssils i perquè deixi de ser un dels 

principals sectors emissors de gasos d’efecte d’hivernacle i altres contaminants, i, per tant, és necessari un 

canvi radical en la mobilitat a escala local, regional, i replantejar-nos com ens movem pel Districte, dins 

de la ciutat, i com en sortim i hi entrem. Cal també un canvi de model d’energia, perquè el model de 

consum i generació d’energia que tenim actualment es basa principalment en els combustibles fòssils, i, 

per revertir aquest model de consum i transitar cap a un ús racional de l’energia basat en l’estalvi, 

l’eficiència energètica i la generació renovable i local, cal prioritzar l’autoconsum, l’autogeneració i totes 

aquelles mesures que van encaminades a l’estalvi energètic.  

També cal un canvi de model econòmic, un model d’economia circular, més justa, més social i pròxima, 

amb més justícia ambiental i que no deixi ningú enrere, atès que el model econòmic actual es basa en un 

consum cada vegada més gran de recursos naturals, el canvi de model també ha de ser de consum i de 

residus, per avançar cap a una ciutat que faci un consum crític i responsable i avanci cap a una economia 

social i solidària, amb un model circular on els residus no hi tinguin cabuda, i també cal un canvi de 

model de l’alimentació, per tal de minimitzar l’impacte de la producció d’aliments a escala mundial, atès 

que és un sector responsable d’entre un quart i un terç de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a 

escala mundial. Per això és necessari promoure dietes saludables i baixes en petjada de carboni. 

També cal un canvi de model cultural, perquè és un element clau per afrontar la crisi climàtica, atès que el 

context actual (el context cultural i educatiu) és el marc de referència que modela la manera de viure i 

d’actuar de les persones, i tenim el repte de transformar una cultura basada en el consum creixent 

d’energia i recursos, que n’ignora els efectes indesitjables que ja hem esmentat, per tant, volem avançar 

cap a una cultura que reconegui els límits planetaris i aboni formes de vida sostenibles.  

Pel que fa a les adaptacions, cal tenir cura de la salut, el benestar i la qualitat ambiental, i per tant cal 

treballar per garantir la continuïtat dels serveis i l’accés universal als subministraments bàsics, garantir el 

confort tèrmic tant a l’interior d’edificis d’equipatges i d’equipaments com a l’espai públic, i millorar i 

adaptar els serveis a les persones més dependents, també cal vetllar pel bon estat del Parc Natural de la 

Serra de Collserola, un espai molt vulnerable que porta grans beneficis per a la ciutadania i que també és 

lloc de residència de moltes persones. 

Pel que fa a una altra adaptació, també cal tenir cura de l’aigua, volem una ciutat més resilient, que sàpiga 

adaptar-se i sigui proactiva davant la manca de recursos, amb un consum més eficient, que potenciï els 

recursos alternatius i protegeixi el litoral i també els rius del seu entorn, i, com dèiem, la ciutadania, a 

través del procés que es va fer per elaborar el Pla clima (i es veu en les manifestacions que veiem 

contínuament), està compromesa, impulsa canvis per fer front a l’emergència ecològica i climàtica, i 

l’Ajuntament beu d’aquestes ganes de canvi, però no n’hi ha prou, com dèiem, cal involucrar tots els 

agents, cadascú des de la seva àrea de responsabilitat, cal la implicació de les altres administracions que 

actuen en el nostre territori, d’altres ciutats, de tots els estats, que han d’augmentar l’ambició dels seus 

objectius de reducció d’emissions, i s’han de posar d’acord amb els instruments i les eines necessàries per 

assolir-los; calen noves normatives, una fiscalitat que integri el cost ambiental, més inversió per revertir el 

model energètic actual i substituir els combustibles fòssils i les centrals nuclears per energies renovables i 

de proximitat, i cal, en definitiva, treballar conjuntament, perquè la inacció comporta riscos molt més 

grans que la gosadia de fer canvis que ens posin en el camí d’un sistema més sostenible i just, moltes 

gràcies. 
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- Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula de nou als representants dels grups del Consell per si volen 

intervenir en aquest punt. 

- El Sr. Martín (PPC), diu: Bé, moltes gràcies, presidenta, nosaltres veiem, com hem comentat abans (hi 

hem fet una mica d’introducció), que el govern Colau, i juntament amb el Partit Socialista en aquesta 

legislatura, no són creïbles, doncs cada legislatura, doncs, agafen una qüestió, grans campanyes de 

màrqueting, però veiem que, què va fer, al mandat anterior?: «Emergència habitacional.», perfecte, 

Semblava que a Barcelona ningú podia tenir cap mena d’habitatge, venien els activistes, solucionaríem el 

tema de l’habitatge, van dir que faríem 8.000 habitatges (promesos), i ens van lliurar 700, i estem al 

cinquè any, així que ja no hi ha emergència habitacional?, sembla que no. 

Ara anem cap a l’emergència climàtica, quan, recordem-ho, en l’habitacional no van fer el que van dir, és 

més, el lloguer va pujar un 34%, i el que no feia l’Administració pública ho carregava als privats, els deia: 

«A partir d’ara, qui hagi de fer una nova edificació, ens ha de donar un 30% al sòl públic.», com sempre, 

carregava al privat el que no feia el públic, podent-ho fer, com abans també s’ha comentat, amb solars ja 

no només a tot Barcelona, sinó al Districte, quina política!, teníem una emergència habitacional, i sembla 

que ja no existeix, és evident que tothom està a favor de preservar el medi ambient, deia Gregorio Luri 

que l’ecologisme és el més conservador que hi ha, perquè és conservar el que tenim, el nostre patrimoni 

més gran, que és allà on vivim, perfecte, fem polítiques adequades, comentava abans el regidor: «algunes 

visions apocalíptiques», caram!, amb algunes coses que hem vist del conseller, apocalipsi no ho sé, però 

com a mínim dius: caram!, no ho sé, vivim a la mateixa ciutat?, nosaltres veiem que aquesta proposta, ja 

no sé si benintencionada o no, perquè és clar, veient d’on venim, nosaltres desconfiem bastant, veiem 

molt de màrqueting, veiem molts interessos i veiem que anirem durant quatre anys per aquesta via, que 

entenem que no és bona per al ciutadà i no és, realment, l’adequada, no?, hi ha moltes propostes 

barrejades, mesures que estan destinades al fracàs des del seu inici, com la zona de baixes emissions, 

eliminació del pont aeri entre Barcelona i Madrid (unes propostes que no entenem), realitzar un dia sense 

cotxes a la setmana als carrers principals de Barcelona (la veritat és que els vehicles tampoc 

desapareixeran, no?), continuar amb el projecte de les superilles (sempre surt del calaix i posem el tema 

de les superilles), o crear una nova taxa de recollida de residus domèstics, bé, veurem com avança, 

nosaltres estem preocupats, sincerament, doncs, que la política de Barcelona vagi per aquí, entenem, 

doncs, que sí, hem de procurar que la gent recicli, però sobretot s’han de fomentar aquests canvis, no 

sempre com estem fent sempre: prohibint, prohibint, prohibint, posant noves taxes, sempre amb el pal, no 

entenem que, sincerament, estiguem d’emergència, com aquí s’explica, i no és només l’Ajuntament de 

Barcelona, qui hauria d’estar amb mesures d’emergència climàtica, és cert que, municipalment, Barcelona 

té les competències que té, però això ja és típic i propi dels alcaldes, no?, han de ser moltes més 

administracions, fins i tot la Unió Europea, fins i tot mundial, per solucionar-ho, em direu: «Sí, un petit 

gra de sorra.», està molt bé, però, home, facilitem la vida als barcelonins, recordem que hi ha casos al 

Districte (abans es comentava), el del Mercat Galvany, que hi ha qüestions que sí que estan afectant la 

salut, bé, però no és d’emergència climàtica, quan no tenim el focus concentrat, centrem-nos en el que 

podem fer realment, i no malgastem quatre anys més, no ho sé, a veure com va aquesta emergència quan 

passin tres anys i mig que queden per a les eleccions, continuarem amb emergències?, en creareu una 

altra?, emergència, no ho sé, reflexionem una miqueta, perquè la política és perquè els ciutadans visquin 

millor, i ara totes les polítiques són de més emergència climàtica, i en canvi hi ha algunes emergències 

que no estem cobrint, gràcies. 

- El Sr. Martínez (Barcelona pel Canvi), diu: Gràcies, senyora presidenta, el consum responsable de 

l’aigua, el reciclatge, l’aprofitament dels recursos, cuidar l’aire que respirem, totes aquestes accions són 

importantíssimes, és el que hem après dels nostres avantpassats i l’herència que hem de deixar als nostres 

fills, per ser la primera intervenció, no ha estat malament, doncs, aquesta és l’herència que hem de deixar 

als nostres fills, tots tenim clar, hi coincidim, que els recursos de la Terra són finits i que n’hem de fer un 

bon ús, però les emergències són emergències, i el que no podem fer és jugar amb el concepte 

«emergència», perquè el concepte «emergència» comporta aplicar mesures d’extrema excepcionalitat, 

doncs diu el text: «L’emergència climàtica obliga a reconèixer que som vulnerables i radicalment 

ecodependents.», bé, això no sé qui ho ha escrit, però no sé si ha anat al camp alguna vegada, perquè si 

surt aquí al costat, al Parc del Llobregat, veurà que fa milers d’anys que la humanitat és ecodependent.  

Hem trobat a faltar en el text les mesures per al control i l’eliminació de les espècies invasores, que tant 

afecten el nostre ecosistema i la nostra biodiversitat, especialment també els barris de muntanya 
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(precisament, que hem parlat tant d’aquests barris en el Plenari), després ens agradaria saber si s’ha tingut 

en compte l’impacte mediambiental dels residus que generen les energies renovables, també, perquè és 

una cosa que hem de tenir clara, i el consum energètic que fan aquestes energies, s’han revisat, també, els 

casos com Alemanya, què és el que ha passat amb el seu model energètic d’energies renovables?, i bé, si 

és possible, sí que ens agradaria conèixer una mica, doncs, la bibliografia utilitzada per realitzar aquest 

document, en resum, les idees són bones, però crec que falta una mica de preparació, gràcies.  

- El Sr. Obón (Barcelona pel Canvi), diu: Gràcies, presidenta, primer de tot, voldria demanar al govern 

que, si us plau, un document tan important com aquest, no ens l’enviï el dia abans del Plenari, que sigui 

més rigorós i ens l’enviï una setmana abans, com a mínim, per poder-ho analitzar bé i poder fer una 

aportació a tot aquest tema. Dit això, des del grup municipal de Cs estem completament sensibilitzats amb 

el canvi climàtic, el que, llegint l’informe, sentint el que diu el conseller, etc., em sembla que això és com 

una excusa que ha utilitzat el govern Colau, per variar, per apujar els impostos als ciutadans de 

Barcelona, aprofito una apocalipsi climàtica, que és exagerat des del nostre punt de vista, per dir: «Apujo 

les targetes de metro, aplico una zona de baixes emissions...», sense tenir un servei eficaç al cent per cent 

de transports públics a Barcelona (i també inclou Rodalies de la Generalitat), i, tot això, una excusa més 

per apujar els impostos als ciutadans, amb taxes a l’aigua, sense ensenyar als veïns el tema dels residus ni 

aplicant cap explicació cap a ells, i després tampoc veiem cap ajuda al tema dels habitatges perquè siguin 

més energètics i més fiables, no hi ha cap mena d’ajuda cap aquest sentit, i ens agradaria que ens 

expliquessin si tenen algun tipus de pressupost cap aquest sentit, perquè estaria bé parlar d’emergència 

climàtica, com diuen vostès (millor dit, de canvi climàtic), i que ajudin realment a fer canviar la ciutat cap 

aquest sentit. No: «Vinga, anem a aplicar..., anem a dir...», com deia el company del PPC, màrqueting, 

màrqueting, però el contingut buit, que és molt el que fan vostès, res més i moltes gràcies. 

- El Sr. Teixidor (ERC), diu: Us agraïm aquesta mesura de govern, tot i que ja ho hauríem pogut fer 

abans, en els quatre anteriors, i que intenta sobretot resoldre això del drama de l’emergència climàtica, 

doncs és una mesura que veiem necessària i urgent, malgrat que siguem conscients que no resoldrà res 

d’un dia per l’altre, i, sobretot, que no passi com altres vegades, que es comença construint la casa per la 

teulada. 

El nostre Districte és complex, per una banda, gaudim del gran pulmó de Barcelona, com és el Parc de 

Collserola, i per altra banda estem congestionats de cotxes en els grans carrers com Mitre, les rondes, 

Balmes, etc., i un tret característic: que és el barri on hi ha més criatures i estudiants per metre quadrat, 

que són qui més ho pateixen, l’emergència climàtica necessita accions a curt, mitjà i llarg termini, i per 

aquest motiu us demanem que sigueu ambiciosos, és per això que ens sorprèn que hi hagi mesures que, 

per exemple, no siguin en el PAD i en canvi siguin en aquest text (com pot ser un epígraf d’economia 

social, que no consta en el PAD i sí en aquesta mesura), i també valoràvem positivament, en un primer 

moment, la inclusió del carril bici, que es va aprovar en el darrer Plenari però que després, en aquest 

powerpoint que se’ns ha presentat, no hi sortia, i ens hem quedat una mica descol·locats, confiem que 

hagi estat un error, un despistament. I rés, que ens agradaria que això es treballés conjuntament, com es 

diu molt en aquesta mesura, també, sobretot (una mica ja crec que s’ha repetit diverses vegades, en altres 

moments), que es concretin molt els aspectes, és a dir, quina partida pressupostària tindran, quins 

terminis, quines accions es duran a terme i si hi haurà una bona informació a tots els veïns i veïnes, tot i 

això, us agraïm novament aquesta mesura i, per part d’ERC tindran el nostre suport, sempre que valorin 

tot el que hem esmentat, gràcies.  

- El Sr. Lliró (Junts per Catalunya), diu: Sí, gràcies, presidenta, home, sí que voldríem comentar que 

entenem que aquesta és una mesura de govern que és llarga (estem parlant d’un document de vint-i-tres 

pàgines), que a més, toca temes força rellevants, tot i que en aquest cas el conseller de Barcelona en 

Comú no ho ha comentat amb detall, però sí que hi ha qüestions que parlen específicament de temes del 

Districte que portem tractant en aquest Consell Plenari des de fa temps i que sabem que són temes 

complicats, ara be, sí que potser hauríem agraït dues coses: primer, que l’última versió no arribés ahir (jo 

crec que l’última versió no la tinguéssim el dia abans), i, en segon lloc, tenint en compte que s’hi estan 

tractant temes importants, temes de fons del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, tenint en compte que una 

mesura de govern com aquesta molts veïns no ho deuen saber, però una mesura de govern no es vota, és a 

dir, que el govern la presenta i si t’agrada bé i si no també, per entendre’ns, oi?, nosaltres aquí intervenim 

però nosaltres no podem votar, és a dir, el que diu aquest paper, ens agradi als grups de l’oposició o no, es 

tirarà endavant, i aquí nosaltres no hi pintem re. Tenint en compte que s’hi tracten temes importants i 
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tenint en compte que el govern municipal, en aquest Districte, només està integrat per 5 consellers sobre 

19 (és a dir, que és un govern en clara minoria), sí que hauria estat de rebut que s’hagués obert un període 

de negociació d’esmenes amb l’oposició, diguem-ne, que haguéssim pogut tenir com a mínim una 

negociació oberta entre govern i oposició, tenint en compte que el govern són 5 consellers de 19, 

d’acord?, i que, per tant, tenint en compte aquesta minoria, fer passar, a través d’una mesura de govern 

que no es vota, aspectes importants del Districte entenem que té un punt de falta de sensibilitat política, 

per dir-ho finament, no?, vull dir que crec que hauria estat bé que, tractant-se d’un tema rellevant com 

aquest, doncs, ho haguéssim comentat. 

Per tant, jo volia dir això, en el Plenari de Sarrià - Sant Gervasi, i és que aquesta és una mesura que es 

presenta, tinc entès, a tots els districtes de la ciutat, nosaltres som el primer Consell Plenari que ho fem, 

però em sembla que ara que s’estan convocant els següents aquesta mesura de govern anirà a la resta de 

districtes, ja que estem al Plenari de Sarrià - Sant Gervasi, jo hauria agraït que el conseller de govern que 

ha explicat aquesta mesura de govern hagués aprofitat la seva intervenció per entrar en les mesures 

concretes del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, és a dir, la intervenció ha estat una intervenció de ciutat, 

però dic, home, ja que la presentem aquí, com a mínim haver parlat dels temes que surten a la mesura que 

fan referència específica al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, ho dic perquè no s’ha parlat, en aquesta 

intervenció, del tema de la superilla de Sant Gervasi, és un tema molt important que crec que a la 

intervenció del conseller de govern s’hauria d’haver dit, doncs es parla de la pacificació de l’entorn del 

Mercat de les Tres Torres, es parla de la pacificació del carrer Ballester, es parla (i això ja és ben curiós) 

del bus de barri Farró-Galvany, que és un bus que tots els partits de l’oposició l’hem demanat trenta 

vegades i que el govern sempre ens ha dit que no és possible, i resulta que ara queda inclòs en una mesura 

de govern que ni tan sols es vota, no?, és a dir, per art de màgia apareix el bus de barri que sempre ens 

han rebutjat, de cop i volta entra misteriosament en una mesura de govern, és ben curiós, es parla també 

de la pacificació del barri del Farró-Putxet, que fins on tinc entès no hi ha hagut ni un acord amb els 

veïns, ni una reunió amb els veïns per parlar d’aquest tema, vull dir, hem tocat temes importants, però en 

canvi no els hem fet passar pels canals oportuns, i la majoria de temes d’aquests que es toquen en la 

mesura de govern sonen a temes de PAD, sonen a temes de negociació profunda amb els grups de 

l’oposició, per descomptat, però també amb els veïns que es veuen afectats per aquestes mesures, per tant, 

fer entrar per una mesura de govern, que no es vota, temes d’aquesta dimensió, home, penso que té, 

diguem-ne, alguna mancança democràtica, per dir-ho d’aquesta manera, no? 

Un altre aspecte que és curiós, no?, és que la mesura de govern ni porta calendari ni porta pressupost, 

això, i el regidor Batlle, que fa molts anys que es mou per la casa, des de quan es presenta una mesura de 

govern sense calendari i sense pressupost?, quina credibilitat té una mesura de govern que no ens diuen ni 

quan s’aplicarà ni ens diuen quant costarà, ni ens diuen si serà factible, ni ens diuen si està inclosa en els 

pressupostos que s’aprovaran o en els pressupostos futurs, quan no hi ha un calendari i quan no hi ha un 

pressupost, una mesura de govern té pinta de ser això, una mesura de màrqueting, per entendre’ns, no?, de 

publicitat, però no es pot parlar d’una mesura de govern, diguem-ne, amb tota la solidesa política que 

s’hauria de demanar.  

Dit això ja he dit que no es vota, eh?, però a favor de qualsevol proposta que vagi en la línia de combatre 

l’emergència climàtica, només faltaria, ho portàvem al programa electoral, crec que això ja transcendeix 

partit, transcendeix idees, és a dir, tothom és conscient que estem en una situació on cal actuar, on amb les 

paraules ja no n’hi ha prou, i per tant, doncs, escolta, totes aquelles mesures que vagin encaminades a 

lluitar contra l’emergència climàtica tindran el suport del grup de Junts per Catalunya, molt especialment 

aquelles mesures (i crec que en aquesta mesura de govern se’n fa poca referència) que agafin la lluita 

contra el canvi climàtic com una oportunitat per innovar en determinats sectors empresarials, tecnològics, 

i també que aprofitin l’emergència climàtica per a la creació de nous llocs de treballs, per a la creació, 

diguem-ne, de nou imaginari, no?, jo crec que aquestes són el tipus de mesures, no només les 

catastrofistes, no només les apocalíptiques, sinó també acompanyar-ho de mesures que al final poden 

acabar comportant un creixement econòmic i un creixement per a la societat, gràcies. 

- La Sra. Parera dona de nou la paraula al Sr. Del Llano per respondre les intervencions anteriors, i diu: 

Bé, doncs moltes gràcies per les aportacions, agraïm les aportacions i les intentarem incloure, en la 

mesura del possible, en aquesta mesura de govern, on s’ha dit que es va enviar un dia abans, però també 

hem de dir que vam enviar una versió preliminar que és molt poc diferent de la versió definitiva, perquè 

ha consistit en uns canvis purament formals, de forma, hi havia unes taules amb dues columnes i ara tenen 
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només una columna, vull dir que el contingut en sí era el mateix i, per tant, la mesura de govern la tenien 

tots els grups polítics, doncs, una setmana abans.  

Pel que fa a no consensuar, com deia, per part nostra, per part meva, personalment, estic obert a l’escolta, 

vam enviar la mesura de govern, i tampoc hem rebut cap aportació, però bé, amb les que s’han fet 

intentarem tenir-les en compte, i sobre l’apunt del conseller del PPC, em sap greu sentir, una mica, les 

seves paraules, la percepció que tinc és que no se li dona la importància que requereix aquest tema quan 

estem parlant de 350 morts anuals prematures per contaminació, de milers de morts prematures per la 

calor, per les onades de calor (això ens afecta directament les nostres vides), la contaminació de partícules 

contaminants, doncs, afecta el desenvolupament intel·lectual dels infants, també resta anys de vida (això 

hi ha estudis científics que ho diuen), la concentració cada vegada més elevada de CO2 també afecta les 

capacitats de presa de decisions, vull dir, això és una cosa que està documentada amb estudis in vitro en 

les habitacions de les escoles, i com més concentració de CO2 la gent, doncs, els infants, i les persones, 

quedem afectats. I després, hi va haver un temporal Glòria, però si n’hi hagués hagut un altre (un de 

segon, de la mateixa magnitud), hauríem estat en una situació, com a ciutat, i país, encara més 

compromesa, qui ens diu que no es poden repetir dos glòries consecutius?, crec que la situació no és per 

fer una propaganda d’ara «una etiqueta», i abans dèiem «emergència habitacional», ara diem «emergència 

climàtica», creiem fermament que això és un tema molt important en el qual ens hem de posar tots 

plegats, i aquelles aportacions que tingueu, doncs, les discutim, i jo hi estic obert, i insisteixo, podem 

reunir-nos per discutir-les, i valorar-les.  

En resposta al conseller de Barcelona pel Canvi, s’han incorporat mesures que estaven en el PAD, 

sobretot algunes de noves, que tampoc suposaven massa cost econòmic, no?, per al Districte, i que hem 

consensuat en l’àmbit tècnic, i que per tant totes les mesures, a priori, han de poder-se desenvolupar. Pel 

que fa a control d’espècies invasores, no s’ha incorporat perquè és una mesura que ja s’està fent de fa 

temps, amb el Consorci del Parc Natural de Collserola hi ha una política molt clara en aquest sentit, i,  

després, Parcs i Jardins també té una política molt clara pel que fa al control d’espècies invasores, i d’anar 

minimitzant cada cop més la presència d’aquestes en l’espai públic, doncs aquest no és un document 

científic, no pretén ser un document que doni totes i cadascuna de les dades de la petjada de carboni de 

totes i cadascuna de les mesures, però sí que hi ha un treball de consulta bibliogràfica darrere, i, pel que fa 

al Pla clima, s’ha llegit de dalt a baix, amb els documents previs (tota la documentació prèvia dels sis 

informes que hi ha, i que donen informació molt rellevant), i que aquests documents també beuen d’una 

bibliografia que hi ha al darrere, per tant, l’esforç per documentar la mesura s’ha fet. 

Pel que fa al conseller de Cs, bé, no compartim la visió que s’hagi augmentat el preu del transport públic, 

creiem que les mesures incorporades en el preu del transport públic fomenten l’ús encara més important 

del que ja hi havia del transport públic, per tant, fem un canvi modal de la mobilitat cap a modes més 

sostenibles de mobilitat, la zona de baixes emissions tot just està començant, hem de veure’n els efectes, i 

crec que és una mesura interessant, necessària, important, innovadora, que és la zona de baixes emissions 

més gran de l’Estat i que a partir de l’1 d’abril començarem a veure’n els efectes, i que caldrà fer un 

seguiment, efectivament, de veure quins efectes té, esperem que positius. Pel que fa a ajudes de 

rehabilitació, doncs, des de l’Oficina d’Habitatge i des de l’Àrea d’Habitatge de l’Ajuntament 

constantment hi ha noves ajudes de rehabilitació per millorar l’eficiència energètica dels edificis. 

Sobre els comentaris del conseller d’ERC sobre el tema del seguiment també és una qüestió que ens 

preocupa, perquè presentem un document precisament per fer efectives la majoria de les coses que s’hi 

diuen (esperem que totes), i evidentment, és un tema que hem de treballar una mica més encara, 

internament, per veure com en fem el seguiment, però ens hi volem posar. 

I, finalment, al conseller de Junts per Catalunya, doncs, sí, no hi ha calendari ni pressupost, és un 

document que sí que té mesures concretes, unes altres més d’estratègia política, és difícil veure, valorar 

l’import de totes i cadascuna de les mesures, però com deia, pel que fa al seguiment, intentarem fer un 

treball aprofundit en aquest sentit.  

- La Sra. Parera dona ara la paraula al Sr. Batlle, que diu: Sí, per acabar el debat, i en nom també del 

govern, crec que aquesta és una mesura que és conseqüència també de les que s’han anat implantant o 

s’han anat anunciant en el Plenari municipal, i que a més totes elles han tingut un ampli consens per part 

de tots els grups, la quantificació la farem a través dels resultats d’aquestes accions, i aquests són resultats 
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que possiblement no seran quantificables en l’àmbit econòmic, però sí que seran quantificables en l’àmbit 

de la salut dels nostres ciutadans i de l’estat del medi ambient, concretament, en una de les qüestions que 

ha comentat el Sr. Lliró, en el final de la seva intervenció, home, en aquest Districte, en major o menor 

majoria o minoria hem governat pràcticament tots plegats, jo no sé què és el que s’ha dit en el passat, 

però, per exemple, la implementació d’un autobús que uneixi el barri del Turó amb el barri del Farró, 

doncs, aquest és un tema que estava en el programa electoral, i em sembla també que espero que en el 

proper Plenari els podrem avançar notícies, demà passat mateix tenim una reunió amb Transports 

Metropolitans de Barcelona amb aquest tema essencial sobre la taula, això millorarà la qualitat de vida de 

molts ciutadans del nostre Districte (i sobretot dels barris del sud del nostre Districte), i de ben segur que, 

a més de millorar la mobilitat, doncs també ens ajudarà a millorar la qualitat ambiental d’aquests barris. 

- La presidenta diu: Molt bé, moltes gràcies.  

3. Part decisòria: Informes i proposicions dels grups polítics del Consell: 

3.1 Iniciativa ciutadana canvi de nom del carrer Reis Catòlics: 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Batlle, que diu: Sí, va haver-hi una iniciativa ciutadana, que 

referiré breument, que a més ha estat validada per la Regidoria de Participació, que és una iniciativa que 

ve avalada per 1.047 signatures de veïns del conjunt del Districte, que demanen el canvi de nom del carrer 

de Reis Catòlics i donar-li o canviar el nom pel nom d’Elisa Moragas, aquí tenim la certificació que ens 

diu que, efectivament, s’han recollit 1.045 signatures de persones majors de setze anys empadronades al 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i, per tant, a partir d’aquí, es proposa que el Ple del Districte doni via 

lliure que es pugui fer aquest canvi, tramitar aquest canvi de nom, que haurà de ser aprovat primerament 

per la Ponència del Nomenclàtor de la Ciutat i, posteriorment, pels organismes del govern de la ciutat. 

- Tot seguit, la Sra. Parera dona torn de paraula als veïns que volien intervenir en aquest punt, a la Sra. 

Josepa Gómez, que diu: La informació que, en general, transmetré primer, moltes gràcies, vostès ja la 

tenen, perquè l’Associació de Veïns de Vallvidrera els va fer arribar un dossier amb tot el 

desenvolupament del procés participatiu, igual com tot un document en el qual s’explica, doncs, tot el 

perfil d’Elisa Moragas i Badia, però en atenció a les persones que no ho coneixen, doncs, farem una 

petita explicació: Quan l’Associació de Veïns de Vallvidrera té la iniciativa popular de buscar noms per a 

un carrer en substitució de Reis Catòlics, noms que es vinculin més al tarannà i a la història del barri, un 

grup de persones vinculades a la història de l’Escola Nabí proposem el nom d’Elisa Moragas i Badia, 

s’organitza un procés participatiu en el qual es presenten propostes molt interessants, i en un Plenari 

anterior ja en vam fer esment, per exemple, no ho sé, el carrer Major, o el carrer de Can Pujades, en honor 

d’una antiga masia ara enderrocada, el carrer d’Elies Rogent, que va ser l’arquitecte que va dissenyar el 

pantà de Vallvidrera, que havia de nodrir d’aigua Sarrià, el carrer de l’Escola, etc., va haver-hi fins a vint-

i-cinc propostes, i aleshores es van fer dues votacions eliminatòries, per arribar a quatre, i d’aquestes 

quatre que en sortís una, i de totes aquestes propostes, la més votada va ser la d’Elisa Moragas i Badia. 

Posteriorment, com vostès han explicat, es van recollir 1.135 signatures, a Vallvidrera i Sarrià, a favor 

d’aquesta proposta, i ara estem aquí, a punt de votar, per què, aquesta proposta?, el carrer de Reis Catòlics 

(i que nosaltres demanem que passi a dir-se d’Elisa Moragas), és el carrer on s’ubica l’Escola Nabí de 

Vallvidrera, l’escola que Elisa Moragas va fundar, va dirigir durant molts anys i en va pensar tot el 

projecte educatiu, i era una escola que ella estimava moltíssim, igual que les persones, doncs, que hi han 

treballat, potser si la proposta hagués estat en un altre lloc de Barcelona, o en un altre lloc fins i tot de 

Vallvidrera, potser no hauríem fet aquesta gestió, però aquest carrer semblava que era poder l’idoni, que 

era tot molt rodó, i pensem que posar el nom d’Elisa Moragas en aquest carrer no és únicament un 

homenatge a la seva persona i a tota la feina que va fer, sinó que també és un homenatge a l’educació, a 

l’escola de barri i també a la professió de mestra, que dia a dia van formant generacions d’infants, una 

feina a vegades poc reconeguda, i, a més, avui que hem parlat tant de les dones, doncs, bé, és una dona, 

però qui és Elisa Moragas?, em sembla que a vostès no els hem repartit cap full, perquè com que ja tenen 

tota la documentació exhaustiva, neix l’any 1927 i mor el 2006, era veïna de Sarrià, va ser una mestra 

excel·lent, la seva vida està amarada, doncs, sempre, del seu desig i del seu treball a favor de l’educació, 

de la formació i de la felicitat dels infants, ella deia que els infants havien de ser molt feliços a l’escola, i 

que els adults també havíem d’intentar de ser feliços, era una persona molt respectuosa i discreta, 

d’aquelles persones que, sense fer soroll, fan molta feina, de petita s’escolaritza a la Mútua Escolar 

Blanquerna, instituïda pel senyor Alexandre Galí (o sigui, va ser un bon començament), va ser una bona 
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base, conjuntament amb tota la formació familiar de casa seva, i després de la Guerra Civil estudia 

Magisteri i comença a treballar a l’Escola Sant Gregori des dels seus inicis.  

Ben aviat (era una persona molt inquieta) estableix contacte amb mestres molt preocupats per la 

renovació pedagògica i, de forma gairebé així, com mig clandestina, doncs, es comencen a fer trobades 

(tots aquests mestres joves) amb mestres, doncs, amb pedagogs molt il·lustres d’abans de la guerra, com 

l’Alexandre Galí, l’Artur Martorell, o el senyor Masclans, que eren persones que tots sabem que van ser 

depurades després de la guerra, i també té molta relació amb el que després seria l’Associació de Mestres 

Rosa Sensat, en la qual hi havia Marta Mata. A mitjan anys seixanta ella fa el que en diu «la descoberta» 

de la seva vida, la descoberta de la pedagogia Freinet, i assisteix a molts stages, a moltes trobades de 

mestres i està durant un temps vivint a l’Escola Freinet, a Gars (als Alps marítims, a França), i aleshores 

ella hi veu com una forma diferent de treballar en la qual hi ha un gran poder de creativitat, de llibertat, de 

respecte, molta importància de l’expressió lliure de la comunicació, del treball en diferents llenguatges, 

no únicament el llenguatge oral o el llenguatge escrit, sinó el llenguatge plàstic, el llenguatge musical, el 

llenguatge corporal, descobreix tot això i, és clar, li interessa molt com els nens poden gestionar la 

llibertat i la responsabilitat d’una forma fantàstica, o sigui, que ella en certa manera descobreix, amb 

Freinet, que l’escola ideal que ella pensava es podia fer, era realitzable, aleshores, contribueix molt a 

introduir la pedagogia Freinet a Catalunya, juntament amb altres professionals, i també es dedica molt a la 

difusió, col·laborant en diferents publicacions, que en aquell moment va ser molt important, penseu que 

estem parlant d’èpoques molt grises, l’altre dia mateix sentia una conferència de David Bueno, que 

treballa tot el tema de les neurociències, i, és clar, aquests recents estudis estan fent aportacions molt 

importants, que són d’un valor extraordinari. 

Doncs bé, l’any 1972 funda l’Escola Nabí, que l’any 1987 passa a la xarxa de centres docents públics, per 

mitjà del CEPEPC, i aleshores l’any 1993 s’inaugura un nou edifici al carrer de Reis Catòlics, perquè 

abans estava en tres edificis diferenciats, i no sé si ho saben, perquè això potser en cap document surt, que 

aquesta nova edificació va ser nominada a Premi FAD d’Arquitectura l’any 1993, el que passa, que el 

premi gros se’l va endur el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que, és clar, és un edifici 

magnífic que a més a més reflecteix la Casa de la Caritat, que és una altra meravella. Bé, per acabar, Elisa 

Moragas i Badia és una mestra ineludible a l’hora de pensar en la renovació educativa a Catalunya, i 

avui, i pensem que mereixeria aquest reconeixement, i moltíssimes gràcies.  

La Sra. Parera dona tot seguit el torn de paraula als grups municipals:  

- El Sr. Martín (PPC), diu: Carrer Reis Catòlics, Reis Catòlics, Monarquia i cristians, Reis Catòlics, és 

digne de canviar, això és el que estem veient a Barcelona, si és digne de canvi, com ho va ser Príncep 

d’Astúries, comentava la senyora que ha parlat que també estan contents que, entre altres mèrits, Elisa 

Moragas era dona, també ho era la princesa d’Astúries i no van canviar el nom de Príncep d’Astúries per 

Princesa d’Astúries, el van canviar per Riera de Cassoles, per tant, no ens fem trampes al solitari i no ens 

vulguin fer creure, doncs, no sé quantes persones han decidit un canvi d’una ciutat, que, si bé és 

reglamentari, no suposen més d’un 0,65% de les persones que viuen a Sarrià - Sant Gervasi, què estem 

veient?, és clar, ens obliguen a posicionar-nos sobre un canvi d’un carrer, sobre una dona que segurament 

ha fet una tasca molt important, que segurament sigui mereixedora del carrer, no ho dubtem, però que 

sempre que hem de fer algun canvi, sempre ha d’anar contra la unitat nacional, el que representa la 

Monarquia, el que representa el nostre país, que és Espanya, sembla que es vulgui esborrar qualsevol 

passat de personatges il·lustres o que han fet bo pel nostre país, sincerament, nosaltres creiem que és una 

política perillosa i destructiva, i que a part elimina la nostra relació amb els nostres carrers, veiem com a 

vegades per qüestions polítiques, ara es traurà el nom de Reis Catòlics, Salvador Dalí tampoc té un carrer 

a Barcelona, Montserrat Caballé, l’hi tindrà Elisa Moragas, perquè un 0,65% dels ciutadans de Sarrià - 

Sant Gervasi ho decidiran, que és reglamentari, nosaltres, evidentment, ho respectarem, però fem una 

reflexió, i diguem també la realitat: és que moltes vegades es vol i es pretén canviar noms per qüestions 

ideològiques, no passa res, no ens obliguin a posicionar-nos els grups, quan segurament aquesta dona ho 

mereix, però sempre és en detriment d’algun nomenclàtor que, en canvi, no els agrada, mirem dins nostre 

i diguem si això és cert o no és cert, nosaltres, per l’explicació, votarem clarament amb un «no» al canvi 

de nom de Reis Catòlics.  

- El Sr. Sena (Barcelona en Comú), diu: Bé, nosaltres volem aprofitar l’ocasió per felicitar els veïns que 

han tingut la iniciativa i per felicitar-nos també a nosaltres, en primer lloc per com ha funcionat tot el 
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procés, des del primer dia que vam venir a explicar-nos, també per com han respectat escrupolosament el 

procés de selecció del nom, i, més encara, per la magnífica participació que han tingut, el Reglament 

exigeix que hi hagi almenys 700 vots favorables per iniciar un canvi de nom que, com és lògic, quan 

acabi aquest tràmit que farem avui aquí, anirà a parar a la Ponència del Nomenclàtor, però ells han 

superat amb escreix aquest nombre i s’han posat en 1.045 signatures, la qual cosa vol dir que aquest canvi 

de nom té molt de suport entre els veïns de Vallvidrera, nosaltres ho volem agrair i, per descomptat, 

votarem favorablement a aquest canvi de nom, no estem en contra de la història, i és veritat, Isabel la 

Catòlica també era dona, ningú ho vol negar, però això no obstaculitza que les persones que han sigut 

rellevants en el seu àmbit tinguin un reconeixement i també, quan anem pels carrers, vegem que el 

municipi i els seus veïns volen tenir aquest reconeixement d’ells, la Montserrat Caballé em sembla que 

era resident andorrana. 

- El Sr. Guivernau (Barcelona pel Canvi), diu: Moltes gràcies, senyora presidenta, ens trobem davant 

d’un grup de veïns que ha seguit els tràmits i requisits corresponents per introduir un punt a l’ordre del 

dia, a la Junta de Portaveus vam entendre que, si s’havien seguit els procediments adients i es respectava 

la legalitat, no podíem oposar-nos a afegir aquest punt, i, per tant, qualsevol ciutadà d’aquest Districte no 

trobarà en nosaltres un mur que freni la iniciativa ciutadana, encara que unes vegades ens agradi i altres 

no, això no vol dir que estiguem a favor del canvi de nom, com volia fer entendre el portaveu del Partit 

Popular al Districte a través d’un exercici de populisme digital, des de Barcelona pel Canvi votem «no» al 

canvi de nom, perquè entenem que el Nomenclàtor dels carrers de Barcelona no pot ser un espai més de 

fer política, i una política fonamentada en l’odi, volem ser l’opció política del seny, i no ens veureu mai 

donant suport a propostes el motor de les quals sigui l’odi vers una història que, ens agradi o no ens 

agradi, acaba conformant la nostra manera de ser, i no es tracta de retre un homenatge a Elisa Moragas, 

que podem compartir i recolzar en qualsevol dels àmbits establerts a tal efecte, sinó que es tracta 

d’expulsar una part de la nostra història del nomenclàtor de Barcelona, la proposta ha estat sempre 

eliminar el nom de Reis Catòlics, no pas que es dediqués un carrer a Elisa Moragas, n’hi ha uns que han 

fet seu el lema «Els carrers seran sempre nostres», els carrers són de tots i el seu objecte no és pas estar al 

servei d’una ideologia, sinó fer fluir la ciutat, canalitzar la vida i les històries de les persones, i ara vull 

preguntar al govern municipal: si veritablement els carrers han de ser seus, no haurien de ser de tots?, 

moltes gràcies, senyora presidenta. 

- El Sr. Navalón (PSC- Units per Avançar), diu: Gràcies, presidenta, deixant el fil que ha deixat el 

conseller Guivernau, com bé ell ha dit el carrer és de tots, el carrer és de la ciutadania, jo no vull entrar 

en polèmiques agres que entren aquí, que ho polaritzen tot, crec que la polarització s’ha d’acabar, amb la 

qual cosa, jo això m’ho prenc com una iniciativa ciutadana, una iniciativa que apropa el nom d’un carrer 

al territori, jo no entraré a qüestionar Reis Catòlics o no, jo en això no hi entraré, però sí que entro en el 

tema de donar reconeixement a figures de territori, i justament a Vallvidrera, no?, que és un lloc i un nucli 

habitat petit, i penso que el reconeixement (ja no el canvi de nom, sinó el reconeixement) a un nom del 

territori, d’una dona i d’una figura, com han explicat, amb un protagonisme important a Vallvidrera, a la 

història de Vallvidrera, sigui protagonista d’aquesta iniciativa ciutadana, amb la qual cosa, PSC - Units 

per Avançar votarà a favor en aquest Plenari, gràcies. 

- El Sr. Miret (Cs), diu: Sí, buenas tardes otra vez, en el Pleno de octubre ya llevamos precisamente este 

tema, que sabíamos que iba a salir, y pedimos que no se cambiara el nombre de esta calle, bueno, ha 

seguido la iniciativa esta y parece ser que se quiere cambiar, y siguiendo también lo que ha dicho el 

compañero de Barcelona pel Canvi, realmente estamos convencidos de que esta iniciativa de cambiar el 

nombre no es para ponerlo a la señora Elisa Moragas, que seguramente se merecerá esta calle, alguna 

plaza o lo que sea, sino que es realmente porque se ha querido quitar el nombre de Reyes Católicos, como 

si fueran los borbónicos, que como ya dijimos tampoco eran borbónicos, eran otros reyes. A ver, aquí hay 

un grupo de personas, y lo sabemos, lo sabéis todos, lo sabemos todos, toda Barcelona, que se están 

dedicando a buscar los nombres de las calles que tengan algún tema relacionado con la Monarquía, con el 

resto de España, con la historia común que tenemos, y lo único que se quiere hacer es borrarlo, y es 

nuestra historia, de todos los barceloneses, de todos los catalanes y de todos los españoles, guste o no 

guste, pero es así, y borrarlo no se va a poder borrar. Miren, todavía nos quedan más de cincuenta calles y 

plazas con nombres de estos, de algún rey, con algún título de nobleza, ¿las querrán cambiar todas?, 

seguramente sí, pero yo creo que no lo vais a conseguir, también se ha hecho un comentario que me ha 

hecho gracia, porque dice: «Bueno, queríamos ponerle el nombre de esta señora.», pero es que ha sido 

elegida entre veinte iniciativas, entre veinte posibles nombres, o sea, está claro que no era la primera 
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opción, sino que era una más de esas veinte, también se ha dicho: «Bueno, claro, es donde está la 

escuela.», pero es que antes estaba la calle que la escuela, no al revés, no era la calle Nabí, o la calle de la 

Escuela, sino que era la calle de los Reyes Católicos., por tanto, formulo una simple pregunta: si se 

hubiera llamado, esta calle, President Companys, President Macià o Professor Pi i Sunyer, ¿hubierais 

cambiado este nombre?, seguramente hubierais buscado otro lugar, por toda esta razón, como vemos que 

esto es un tema exclusivamente ideológico, nosotros votamos que no.  

- La Sra. Amat (ERC), diu: Gràcies. Nosaltres hi votarem a favor per diversos motius, i, en primer lloc 

felicitar la feina que s’ha anat fent, d’un procés participatiu, doncs, fet des de la base, i també li diria al 

senyor del PPC que no pateixi, precisament, la gràcia de les iniciatives legislatives populars, que diu: 

«Ostres, només són mil veïns, que han signat», passen per correctors com ara aquest Plenari, que és la 

part representativa, on els grups sí que representem més pes de la població, no?, per tant, és per això que 

hi ha aquests filtres, no?, perquè les iniciatives, doncs, puguin tenir aquesta correcció de la 

representativitat, i, a més, aquest és un pas més, perquè després, en tot cas, seran els experts de la 

Ponència del Nomenclàtor que en faran la darrera validació. Per tant, en aquest sentit considerem que 

l’itinerari que està seguint és el correcte, i a més a més el celebrem.  

Sobre la qüestió del nom, nosaltres també considerem que és correcte, doncs, fer una aposta per noms que 

reflecteixin millor el territori, és veritat que hi ha noms, esmentava Salvador Dalí, segurament a Salvador 

Dalí pràcticament ja no li cal ni un carrer perquè la gent sàpiga qui és i formi part de l’imaginari 

col·lectiu, i, en canvi, hi ha persones i figures dels nostres territoris, dels nostres barris, que si estan 

recollits en el nomenclàtor tindran, doncs, una més llarga vida en la nostra memòria, no?, per tant penso 

que és un bon instrument, i no es tracta tant d’esborrar la història, perquè, evidentment, la figura dels Reis 

Catòlics ha tingut un impacte, i són una figura històrica important per a la nostra història, però sí que si 

aquest nom d’un carrer el va posar una dictadura, doncs, a mi em sembla bé que el canviï una iniciativa 

legislativa popular, per tant, des d’aquests diversos punts de vista, nosaltres hi votem a favor, perquè 

segueixi el procés fins que s’elevi a la Ponència del Nomenclàtor.  

- La Sra. Martin (de Junts per Catalunya), diu: Sí, bon vespre a tothom, en especial a les entitats i veïns 

que ens acompanyen, nosaltres, des del grup de Junts per Catalunya, volem en principi donar 

l’enhorabona en aquesta iniciativa, a la plataforma i a les associacions que estaven penjant d’aquesta 

iniciativa, que donava l’oportunitat als veïns i veïnes dels diferents barris de poder decidir sobre una 

qüestió com és el nom d’un carrer i, en aquest cas, d’un carrer que és com una avinguda central en la qual 

estan allotjats diferents equipaments públics, i donar l’oportunitat de vincular els carrers, i aquest espai 

que el veus dia a dia, amb persones rellevants i vinculades a la història del teu territori, doncs, considerem 

que és una cosa important. En aquest cas, l’opció guanyadora no podia ser més encertada, era una opció 

entre moltes, com s’ha dit, molts noms, i es va fer un segon procés en el qual van quedar quatre finalistes 

definitius, i va sorgir Elisa Moragas, que, per la seva representativitat, per la tasca que va dur a terme 

(era fundadora de l’Escola Nabí i pedagoga, i va instaurar el mètode pedagògic Freinet a Catalunya), té 

una gran rellevància, és per aquests motius que, a més a més, nosaltres ens sentim satisfets que aquesta 

iniciativa, que aquest carrer i aquest nom esdevingui d’una iniciativa i de la voluntat i el desig dels veïns i 

veïnes de Vallvidrera, nosaltres hi votarem a favor, gràcies. 

Per acabar, la Sra. Parera diu que queda doncs aprovada aquesta iniciativa. 

3.2 APROVAR les propostes de medalles d’honor de Barcelona 2020 a proposta del Consell del 

Districte: 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Batlle, que, al seu torn, dona la paraula a la consellera de govern 

Sra. Martínez, que diu: Bona nit a tothom, les medalles d’Honor de Barcelona del 2020, que com tots 

saben es donen a una entitat o a un ciutadà o ciutadana des del Consell Plenari, aquest any proposem 

l’entitat Fundació Estimia, que és una entitat per tots coneguda i que fa una gran tasca, una entitat sense 

afany de lucre, que des de la seva creació l’any 1950 té com a missió facilitar el desenvolupament de les 

persones amb discapacitat física, intel·lectual i sordceguesa, les acompanyen a elles i a les seves famílies 

en les principals etapes de les seves vides, atenen més de 187 persones, tant infants com persones adultes, 

a través dels serveis que ofereixen, que és l’escola d’educació especial, un centre de teràpia ocupacional, 

residència, activitats de lleure, i també treballen per a la inclusió dels alumnes amb discapacitat en escoles 
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ordinàries, ja que són un centre de recursos per a la inclusió, per tot això, creiem que són mereixedors de 

poder tenir aquesta medalla.  

Per un altre costat, el que seria la Medalla d’Honor de Barcelona proposem a una ciutadana, en aquest 

cas, i creiem que una gran candidata és la Sra. Ana Tere Raventós Chalbaud, que és la quinzena 

generació de la família Raventós i és la segona de tres germanes que ha estat sempre fent de germana, 

ocupant el lloc de germana gran, perquè la seva germana gran tenia una discapacitat intel·lectual severa, i 

el seu paper ha estat fonamental tant en l’àmbit personal i en l’àmbit professional, va ser la directora de la 

Fundació Boscana, que van fundar els seus pares en el moment en què no trobaven una escola d’atenció 

que requeria la seva germana gran, tal com he comentat abans.  

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula a una persona del públic que volia intervindré en aquest punt, i 

que és la Sra. Elena Carandini, que diu: Hola, bona nit, soc Elena Carandini, soc la filla de l’Ana Tere 

Raventós, soc directora de Fundació Boscana, i agrair a tothom la Medalla de Barcelona, ella no ho sap, o 

sigui que és una dona que ha treballat molt per la discapacitat intel·lectual, donant capacitats i 

potenciant..., jo crec que ha tingut un impacte positiu en moltes famílies durant aquests anys, ella fa 

setanta anys aquest any, o sigui que és un bon regal, i us ho agraeixo molt, gràcies.  

Després, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups, i renuncien a intervenir els 

representants dels grups del PPC, de Barcelona en Comú, de Barcelona pel Canvi, i del PSC - Units per 

Avançar, mentre que el Sr. Miret (Cs) diu que nos alegramos mucho de las dos medallas, la Sra. Amat 

diu que enhorabona, i està molt bé, i el Sr. Lliró (Junts per Catalunya), diu: Sí, gràcies, presidenta, molt 

breument, ho dic perquè, vaja, normalment, quan es donen les medalles sí que acostuma a haver-hi una 

intervenció de cada grup una mica explicant el perquè d’aquest vot favorable, i m’ha sorprès que tots els 

grups hagin passat tan de puntetes per aquesta qüestió, no?, doncs crec que és un dia prou especial i prou 

important perquè cada grup expliqui el perquè del suport a la medalla en qüestió, jo, només, per intentar 

contribuir a aquesta brevetat, només dir dues coses: La primera és que nosaltres, com a grup de Junts per 

Catalunya, en el moment que es va proposar, o que va sonar el nom de donar-li la medalla a la Fundació 

Estimia, la nostra primera reacció va ser de sorpresa perquè pensant que ja la tenien, en el sentit que una 

institució d’aquesta importància i de tants anys ja li haurien donat la medalla anteriorment, i aleshores  

vam anar a buscar la llista, vam veure que des de l’any 1997, que és de quan els districtes donen la 

medalla, mai el Districte de Sarrià - Sant Gervasi li havia donat la medalla a la Fundació Estimia, i per 

tant, doncs no se’n parli més, vull dir, més justificat que això no hi ha res, i enhorabona a la Fundació 

Estimia, més que merescut, i tot el suport del Grup de Junts per Catalunya, 

El mateix amb la Sra. Ana Tere Raventós, nosaltres votarem a favor també de la medalla, i tant és així, 

que, diguem-ne, el Sr. Jordi Martí, el regidor adscrit al nostre grup, doncs fa tres anys ja va votar a favor 

de donar-li la medalla a la Fundació Boscana, i fa tres anys Sra. Ana Tere Raventós ja va assistir a 

l’acte de lliurament de medalles i ja va rebre ella mateixa la Medalla de la Ciutat de Barcelona, per tant, el 

que sí que volíem posar de manifest en aquest Consell Plenari és que estem obrint un precedent una mica 

perillós, que és el de començar a duplicar medalles entre persones i entitats, d’acord?, només dic que en 

això fem una reflexió, perquè si resulta que cada vegada que se li dona una medalla a una entitat després 

se li ha de donar a una persona en representació d’aquella entitat, podem entrar en un bucle una mica 

perillós, que és el d’anar donant medalles duplicades a persones quan el Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

té moltíssims candidats i moltíssimes persones que són dignes de rebre la medalla i no l’han rebut.  

Dit això, diguem-ne, no entra en conflicte amb què Sra. Ana Tere Raventós sigui una magnífica 

receptora de la medalla, el que dic és que pensem bé quin repartiment fem de les medalles perquè potser 

hi ha gent que no l’ha rebut mai i en canvi hi ha gent que la recull dues vegades, senzillament per una 

qüestió de, com que només se’n donen dues cada any, doncs, en fem un bon repartiment, però entenc que 

tant la medalla a Estimia com la medalla a la Sra. Ana Tere Raventós són perfectament merescudes i els 

felicitem.  

- Tot seguit, el Sr. Martín (PPC) demana a la Sra. Parera poder parlar en el torn que no havia tingut 

anteriorment, i la Sra. Parera li respon que no, una mica d’ordre, i el Sr. Martín insisteix en intervenir, i 

la Sra. Parera li respon de nou que no hi ha torn de rèplica, dient-li que hi ha intervencions dels 

representants dels grups i que podia haver intervingut abans, que afegint “Ja dic jo el que vostès volen dir, 

és a dir, tothom té dret a intervenir o no intervenir quan vulguin en aquest Ple, i no intervenir és un dret, 
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així que aquesta proposició s’aprova per unanimitat, i crec que no cal verbalitzar cap motiu pels quals 

s’aprova, perquè són ben evidents per part de tots els grups, d’acord? Deixem-ho aquí, si us plau, no fem 

un conflicte d’una cosa que..., no ha de ser conflictiu...”, i el Sr. Martín insisteix de nou en intervenir, 

dient que “Si tinc un torn de paraula, que m’ha demanat vostè, i l’he respost al moment, veient que algú 

ha intervingut..”, i la Sra. Parera li respon de nou que no, no, no, si us plau..., i el Sr. Martín insisteix de 

nou en intervenir dient que “Tothom pot intervenir, i els portaveus no poden intervenir?”, i la Sra. Parera 

li respon de nou que “Si us plau, no hi ha hagut cap motiu, no hi ha hagut cap insult, no hi ha hagut cap 

motiu per demanar una paraula, e fet una apreciació i he fet l’apreciació que crec que vostès volien fer, 

aquest punt no pot ser motiu de conflicte, és una decisió que es pren per unanimitat, en la qual tothom 

estem d’acord, els motius pels quals són evidents, si us plau, deixem-ho aquí, no generem més conflicte 

amb això, d’acord?”, i el Sr. Martín diu “Vull que consti en acta, perdó, la meva discrepància, perquè és 

clar, vostè, com a presidenta, ja pensa el que jo vull dir, és clar, llavors, què sap el que...? No em dona la 

paraula. Perfecte, però vull que consti en acta”, i la Sra. Parera diu “Escolti un moment, escolti un 

moment, li he donat torn de paraula, no l’ha volgut utilitzar, té el seu dret a no utilitzar-lo, hi ha un torn de 

paraula per grup, i no podem entrar en aquests debats continus, aquí no hi ha hagut cap motiu pel qual hi 

hagi un dret a rèplica amb la intervenció de Junts per Catalunya, d’acord?, vostès tenen dret a no dir res, 

ell té dret a dir el que cregui oportú, no hi ha hagut cap insult, no hi ha hagut cap falta de respecte en la 

seva intervenció, per tant, demano, si us plau, que no creem un conflicte en un punt que no ha de ser en 

absolut conflictiu, d’acord?, moltes gràcies”, i, per acabar, diu que queden doncs aprovades aquestes 

propostes per unanimitat de tots els grups del Consell. 

Per acabar, la Sra. Parera diu que queda doncs aprovada aquesta proposta. 

3.3 APROVAR la Medalla de la Dona 2020 a proposta del Consell de la Dona: 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Batlle, que, al seu torn, dona la paraula a la consellera de govern 

Sra. Martínez, que diu: - La Sra. Martínez Pujol diu: Bona nit de nou, aquest any la Medalla de la Dona 

hem de dir que estem força satisfets perquè hem tingut diverses candidates i, la veritat, vam fer un acte 

que va ser molt maco, de deliberació en el Consell de la Dona, i al final vam aprovar la Medalla de la 

Dona 2020, a proposta del Consell de la Dona, a la reunió que vam fer al Districte de Sarrià - Sant 

Gervasi el 25 de febrer del 2020, per majoria, la persona que va proposar-la va ser la Sra. Cristina 

Pellicer Pascual, a la candidata Sra. Pilar Clarasó Marfà, nascuda al barri de Sarrià el 27 de desembre 

de 1942, és llicenciada en Filosofia i Lletres i ha desenvolupat la seva tasca docent en diversos col·legis 

del Sagrat Cor arreu del món, i actualment és la titular i directora del Col·legi Sagrat Cor de Sarrià, 

destaquem la seva emprenedoria i innovació, que era el tema que versava aquest any en les seves 

diferents vessants, com a directora ha impulsat al Col·legi un ambiciós projecte de renovació i innovació 

pedagògica que inclou remodelació d’espais, aspectes metodològics i ajustament de continguts curriculars 

a fi d’adequar l’oferta educativa a requeriments del segle XXI, també ha fet la remodelació, obres i pintura 

de l’Escola del Roser de les Planes de Vallvidrera, que va ser un gran projecte que ella va liderar, i va 

aconseguir implicar empreses i particulars en el seu finançament, i, com a últim i no menor, és l’ajut a 

l’Escola d’Educació Especial Nadís, en el moment que aquesta entrava en crisi per un problema d’espais, 

actualment aquesta escola està inclosa dins del Col·legi Sagrat Cor de Sarrià i és titularitat del Patronat 

del Sagrat Cor, és un model de referència com a escola i educació inclusiva, per tot això, creiem que és 

mereixedora d’aquesta medalla, gràcies. 

- Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula a una persona del públic que volia intervindré en aquest punt, 

i que és la Sra. Gemma Prat, que diu: He quedat una mica al·lucinada amb el tema aquest de canviar el 

nom de Reis Catòlics, únicament estic..., i, en aquest moment, la Sra. Parera li diu que no pot intervenir 

per què aquest punt ja ha estat tractat anteriorment, i, tot seguit, dona la paraula als representants dels 

grups per intervenir.  

- El Sr. Martín (PPC), diu: Ja sap el que diré, presidenta?, ho sap o no ho sap?, i la Sra. Parera li respon 

“Vol que tinguem el Ple amb tranquil·litat i amb pau, o...?”, i el Sr. Martín li respon “Amb tranquil·litat 

ho hem fet tota l’estona, però com que sap el que diré li pregunto si ho sap o no ho sap”, i la Sra. Parera 

li respon de nou “No m’ho sembla, si us plau, però encara tinc autoritat suficient per decidir, quan es 

concedeix un torn de paraula que no està previst..., o no està previst, d’acord?, li demano que respecti 

això”, i el Sr. Martín li respon de nou “Estudiarem a veure què diu exactament el ROM”, i la Sra. 

Parera li respon de nou “Faci el que cregui convenient, mentre jo presideixi aquest Ple, jo decideixo quan 
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es té un torn de paraula i quan no es té, no es té un torn de rèplica en cap dels punts excepte que hi hagi 

una al·lusió directa o un insult, no hi ha estat en aquest cas, no vull seguir discutint aquest tema”, i el Sr. 

Martín li respon de nou “En cap moment...”, i la Sra. Parera li respon de nou “Senyor Martín, vol 

intervenir en aquest punt, sí o no?”, i el Sr. Martín li respon de nou “Què vol que digui?, jo li estic dient 

sobre el tema d’intervenció, li estic dient si sap el que diré, perquè abans ha dit que ja sabia el que havia 

de dir, també demano respecte, nosaltres tenim un conseller, dec un motiu de paraula, nosaltres tenim un 

acord aquí, i em sembla molt lleig el que han fet alguns grups, simplement volia deixar constància d’això, 

vostè n’és conscient perfectament, doncs ja està, faci el que vulgui”.  

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups: 

- El Sr. Sena (Barcelona en Comú), diu: Estem totalment d’acord amb l’atorgament de la medalla.  

- El Sr. Guivernau (Barcelona pel Canvi), diu: Nosaltres també hi volem donar l’enhorabona.  

- El Sr. Navalón (PSC- Units per Avançar), diu: Nosaltres, evidentment, hi votarem a favor, i felicitar la 

Sra. Pilar Clarasó Marfà del premi de la Medalla de la Dona, gràcies. 

- La Sra. Eladi (Cs), diu: Votarem que sí a la Medalla de la Dona per a la Pilar Clarasó, per la seva 

dedicació i integració dels joves i dels nens de Sarrià, moltes gràcies.  

- La Sra. Amat (ERC), diu: Nosaltres votarem a favor i, a part, evidentment, de donar l’enhorabona a 

l’homenatjada també voldríem agrair la tasca del Consell de les Dones, doncs, per promoure l’atorgament 

de la medalla.  

- La Sra. Cantin (Junts per Catalunya), diu: El Consell de la Dona, aquesta vegada, com altres, ho va 

tenir bastant difícil perquè hi havia força propostes i totes elles molt, molt interessants, ens felicitem 

perquè el perfil d’aquest any, que era dones emprenedores, ha fet aflorar tant de talent, i des del Consell 

ens hem conjurat a treballar perquè totes aquestes propostes, d’alguna manera o d’una altra, arribaran a 

ser de coneixença de tots vostès durant aquest mandat, per tant, volem felicitar la Pilar Clarasó, perquè 

realment és una «Dona del Districte» amb majúscules, tant per l’impuls en totes les qüestions d’educació, 

com també per, per exemple, una iniciativa que va ser molt important durant el mandat Trias, el 

Districte del Coneixement. Pilar ha estat sempre una persona de referència. Per tant, l’arrelament al 

Districte és indiscutible i és enorme, però és que ella mateixa porta a les seves venes un esperit 

emprenedor que fa que de qualsevol tasca que impulsa al Districte hi posi aquest plus d’emprenedoria, 

que és el que aquesta vegada ha fet valorar com a Medalla de la Dona, i voldria dir, perquè m’ha sobtat, i, 

si no, el Secretari ens corregirà, però en el cas de la Medalla de la Dona del Districte, jo diria que el 

Consell proposa i el Plenari ratifica, no vota, vull dir, que si teníem un empoderament (el Consell), que 

ara no ens el treguin, eh?, el Consell proposa i el Plenari només ratifica, moltes gràcies, i felicitats a la 

Pilar Clarasó.  

Per acabar, la Sra. Parera diu que queda doncs aprovada aquesta proposta. 

3.4 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell: 

3.4.1 Del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: 

Instar al govern municipal a crear un grup de treball en el termini de sis mesos format per entitats, 

comerciants, veïns i grups polítics per a la remodelació de la Via Augusta entre l’avinguda Diagonal i 

plaça Molina: 
 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Martin per exposar aquesta proposició, que diu: Gràcies, 

presidenta, bé, nosaltres proposem, ho llegeixo directament i després ho explico en mig minut: «El 

Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Instar el Govern municipal a 

crear un grup de treball en el termini de sis mesos, format per entitats, comerciants, veïns i grups polítics 

per a la remodelació de la Via Augusta entre l’avinguda Diagonal i la plaça Molina.» Bé, bàsicament 

nosaltres entenem que, si no és en aquest mandat, començar a posar una miqueta els fonaments, doncs, 

per a una futura remodelació de la Via Augusta entre l’avinguda Diagonal i la plaça Molina, no?, entenem 

que és de justícia, creiem que ha quedat una rambla enmig que pràcticament serveix perquè les motos 
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puguin aparcar, i ja que es va aprovar en un anterior Ple una proposta d’ERC que era, doncs, construir un 

carril bici precisament per tot el tram de la Via Augusta, entenem que sí que valdria la pena, doncs, posar-

nos tots d’acord per, com a mínim, començar a moure i a plantejar una altra proposta, que en aquest cas 

pot ser viària, i on els comerciants sortiran beneficiats, tenint vorera més ampla, o el que decidim entre 

tots, i moltes gràcies.  

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups: 

- El Sr. Sena (Barcelona en Comú), diu: Nosaltres hi votarem en contra.  

- El Sr. Martínez (Barcelona pel Canvi), diu: Gràcies, bé, com ja sabem, la Via Augusta sempre ha estat 

una barrera i una frontera dins del Districte, aquest projecte creiem que pot afavorir la dinamització del 

Districte, millorant la comunicació entre els barris, i no sigui només una ronda més de Barcelona. En 

relació al tram de què aquí estem parlant, és una llàstima que no s’hagi fet abans aquesta remodelació, 

perquè ja tenim les rambles preparades però no hi ha la composició urbana que ajudaria que s’utilitzi i es 

gaudeixi, per això votarem a favor de la proposició municipal del PPC.  

- El Sr. Millán (PSC - Units per Avançar), diu: Bona nit a tothom, els avanço que hi votarem en contra i 

els explico les nostres raons: Sense menystenir les idees que vostè ha exposat i que comparteixen alguns 

dels que acaben de parlar, la reforma que vostè proposa té diversos inconvenients que li voldria destacar, 

per començar, sap vostè que del quilòmetre (ho he comptat) que hi ha des de l’avinguda Diagonal fins a 

plaça Molina, només corresponen 350 metres al Districte de Sarrià, la resta està compartit, i hauríem de 

parlar de quin tros de vorera pertany a Gràcia, perquè no ambdues, no va per la meitat, i recordar-li que 

no fa gaires anys s’ha reformat la plaça Gal·la Placídia, així que ja es va fer una reforma d’això.  

Respecte a les zones que vostè diu que són uns passejos, entenc que seria el que va just per sota i just per 

sobre de Gal·la Placídia, que vostè entén que són per aparcar motocicletes, és possible, però el que fa és 

donar vialitat al ciutadà que va per les voreres, i sobretot, independentment del cost, que aquí els 

companys han fet un estudi mínim, i pel reforçament que hi ha per sota, dels Ferrocarrils de la 

Generalitat, no baixaria dels 10 milions d’euros, i entenem que hi ha altres carrers, dels quals s’ha parlat 

fa una estona, que tenen més urgència que no pas la Via Augusta en aquest tros, que està força bé, 

gràcies. 

- El Sr. Obón (Cs), diu: Gràcies presidenta, nosaltres votarem a favor de la mesura del PPC, més que res 

perquè s’insta a crear un grup de treball per parlar d’una reforma, després ja veurem si les entitats, veïns, 

polítics i comerciants ens posem d’acord a arribar a alguna reforma o no arribem a res i no es fa res, però 

crear un grup de treball per parlar de temes de ciutat, i més amb vies com la Via Augusta, que a l’anterior 

Plenari ja en vam parlar per la proposta d’ERC i vam deixar clar que parlar i arribar a consensos sempre 

estarà bé per a la ciutat, gràcies.  

- El Sr. Teixidor (ERC), diu: Sí, nosaltres votarem que no, bàsicament perquè ja vam fer la proposta en el 

darrer Plenari, en el qual s’intentava, doncs, fer un estudi detallat de tota la Via Augusta, i no d’un únic 

tram, per tant, el nostre posicionament ara mateix és no, gràcies. 

- El Sr. Lliró (Junts per Catalunya), diu: Sí, gràcies, nosaltres votarem favorablement a aquesta 

proposició, de fet, és una proposta que hem defensat des de fa molts anys, i ja a l’època de l’alcalde Trias 

s’hi van fer les primeres actuacions, per tant, en conseqüència, doncs, hi votarem a favor.  

Per acabar, la Sra. Parera diu que queda doncs aprovada aquesta proposta. 

3.4.2 Del GMDBxCanvi: Que el Plenari del Consell del Districte de Sarrià - Sant Gervasi aprovi 

condemnar qualsevol tipus d’ocupació il·legal i instar al govern del districte a dur a terme totes les 

accions necessàries, en el marc de les seves competències i en coordinació amb altres institucions 

competents, per garantir als ciutadans que no es tolerarà l’ocupació il·legal d’habitatges o locals 

comercials:  

 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Guivernau per exposar aquesta proposició, que diu: Bé, moltes 

gràcies, senyora presidenta, llegiré breument la proposició i després argumentaré el perquè, no? La 
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proposició és que el Plenari del Consell del Districte de Sarrià - Sant Gervasi aprovi condemnar qualsevol 

mena d’ocupació il·legal i instar el govern del Districte a dur a terme totes les accions necessàries en el 

marc de les seves competències i en coordinació amb altres institucions competents, per garantir als 

ciutadans que no es tolerarà l’ocupació il·legal d’habitatges o locals comercials. Bé, aquesta és una 

proposició clara, sense ambigüitats, i volem que el Plenari del Districte enviï un senyal inequívoc als 

veïns de Sarrià - Sant Gervasi, condemnant qualsevol mena d’ocupació il·legal i comprometent-se a 

actuar, a dur a terme totes les accions necessàries per evitar (o resoldre-ho, en cas de no poder evitar-ho) 

aquestes ocupacions, doncs la sensació d’impunitat amb què en algunes ocasions es duen a terme aquestes 

ocupacions il·legals genera una inseguretat jurídica en els ciutadans, que no és justificable i distorsiona la 

convivència al Districte. Per tant, hi haurà moments en què s’haurà de buscar una solució per evitar que 

famílies sense recursos caiguin en risc de pobresa, i aquí hi entra, de fet, el joc i la iniciativa dels Serveis 

Socials del govern municipal i de l’acció política municipal, però no es pot normalitzar en cap cas 

l’ocupació il·legal d’habitatges i locals ni minimitzar el seu impacte, i l’ocupació il·legal no pot suposar 

mai la solució a cap possible conflicte o a cap possible problema, que s’hauria de resoldre des d’un altre 

vessant, moltes gràcies senyora presidenta. 

 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups: 

- El Sr. Martín (PPC), diu: Gràcies, presidenta, nosaltres votarem favorablement la proposta.  

- El Sr. Sena (Barcelona en Comú), diu: Sí, agraïm la proposició de Barcelona pel Canvi, però voldríem 

aclarir que, per definició, qualsevol ocupació és il·legal, eh?, i com a govern del Districte mantenim un 

rigorós respecte per la legislació vigent, i donar el vistiplau a la primera part de la pregunta seria alguna 

cosa així com admetre que fem els ulls grossos amb les ocupacions, i no és el cas, eh?, i, pel que fa a la 

segona part, com a govern del Districte no ens cal condemnar, perquè actuem, i ho fem amb tots els 

recursos, amb tots els òrgans, amb tots els departaments que tenim a la nostra disposició, doncs actua la 

Guàrdia Urbana, actuen els Serveis Socials, actua el Departament de Salut, actua el Departament de 

Serveis a les Persones i el Territori, i, a més, com ja saben tots vostès, anem coordinats amb els Mossos 

d’Esquadra, perquè tenim una taula de treball conjunta, dit d’una altra manera, entenem que l’actuació del 

Districte és molt més clara i contundent que qualsevol condemna, que em sembla que les condemnes 

d’aquesta manera són una mica gratuïtes, eh?, ho lamento. Això no obsta que ens preocupi molt el dolor 

que pateixen les famílies, les persones que queden en situació d’extrema vulnerabilitat quan són 

desnonades del seu domicili, i cridem des d’aquí (ja ho fem a escala institucional, però tornem a fer-ho 

des d’aquí) a la col·laboració de totes les administracions (l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament) perquè 

dediquin els majors recursos possibles a resoldre aquest problema, i, francament, creiem que l’actuació 

del Districte és prou contundent per no haver de fer aquest tipus de condemnes, gràcies. 

- El Sr. Navalón (PSC - Units per Avançar), diu: Bé, nosaltres, amb el nostre ADN, no poder dir (i no ho 

negarem mai) que s’ha de condemnar una ocupació de tipus il·legal, hi votarem a favor, però perquè 

entenem que qualsevol mena d’ocupació il·legal o qualsevol cosa que es faci il·legal entenem que s’ha de 

condemnar, és més, totes les accions necessàries (quan diem accions necessàries d’aquest govern, eh?, i 

d’aquest partit) entenem que estem fent totes les accions necessàries per prevenir i actuar en els temes de 

l’ocupació il·legal, per aquest motiu, entenem que votarem a favor d’això, gràcies.  

- La Sra. Eladi (Cs), diu: El grupo nunicipal de Ciudadanos estamos en contra de cualquier tipo de 

ocupación ilegal, por esto vemos muy necesaria esta medida y votaremos a favor. 

- La Sra. Amat (ERC), diu: En primer lloc, volíem dir que ens va sorprendre una mica la presentació 

d’aquesta proposició perquè ens vam quedar amb la idea que la proposta del desembre, com que es va 

pactar, al final es tornava a presentar, i llavors nosaltres anàvem molt disposats a votar a favor d’aquella 

proposta que havia estat treballant el govern i ens semblava que era una proposta que, com a mínim, 

intentava buscar solucions a l’habitatge filant prim. Llavors, arribem i ens trobem una proposició que 

trobem que va una mica pel broc gros i posa en el mateix sac problemàtiques molt diferents, que no 

podem ser tant categòrics a l’hora de tractar-les perquè, bé, doncs, d’una banda tenim ocupacions d’espais 

que són de bancs que estan tancats (són bancs que hem rescatat amb els nostres impostos i que estan sense 

estar oberts ni buscant una funció), i paral·lelament, com s’ha dit moltes vegades, en moltes ocasions, hi 

ha col·lectius al nostre Districte que no tenen espais on reunir-se i que potser, doncs, opten per utilitzar 

aquests espais per autogestionar-se. Per tant, no és la solució que hem de defensar, però és veritat que hi 
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ha una necessitat, que hi ha uns bancs que hem rescatat que no posen en circulació aquests locals, i això 

ens hauria de fer reflexionar, més enllà de condemnar en una proposició.  

També després hi ha el problema d’accés a l’habitatge, doncs hi ha famílies que, finalment, l’única sortida 

que troben és aquesta, l’hem de lamentar, i el que hem de fer és buscar solucions, doncs, com la que es 

presentava al desembre, per anar pal·liant aquestes problemàtiques, i, després, evidentment, hi ha tota la 

part relacionada amb les màfies, que entenem que també s’està abordant des del punt de vista policial, per 

tant, nosaltres no podem votar a favor d’aquesta proposta, que tracta problemàtiques tan diferents i les 

posa totes en un mateix sac, i aquests són els motius, doncs, del nostre posicionament.  

- El Sr. Lliró (Junts per Catalunya), diu: Sí, gràcies, presidenta, ja em perdonaran, però és curiós que el 

grup que presenta aquesta proposició contra les ocupacions il·legals sigui el grup que amb el seu vot va 

permetre que fos alcaldessa la persona que més ocupacions il·legals ha tolerat, que més ocupacions 

il·legals ha acompanyat i que més suport ha donat a les ocupacions il·legals, per tant, aquell eslògan de 

«Si no vols Colau, vota Valls» clarament passarà a la història, perquè al final el que es troba el grup de 

Barcelona pel Canvi és que cada vegada que, diguem-ne, intenta impulsar iniciatives d’aquestes 

característiques entra en una contradicció total.  

És a dir, la senyora Colau ja permetia ocupacions abans que vostès permetessin que fos alcaldessa, per 

tant, si vostès volien anar en contra de les ocupacions, el que haurien d’haver fet era no permetre que la 

senyora Colau fos alcaldessa de la ciutat de Barcelona, ara, tot el que es vingui a fer a posteriori, 

presentant proposicions en aquest Consell Plenari, doncs, és tocar el violí, perquè el dia de la veritat, el 

dia que vostès van haver d’escollir entre quin model de ciutat volien, vostès es van decantar pel model 

que permetia, que tolerava i que acompanyava les ocupacions il·legals. Dit això, nosaltres, del grup de 

Junts per Catalunya, a un text com aquest lògicament no ens hi podem oposar, nosaltres estem a favor que 

es protegeixi, diguem-ne, la ciutat contra les ocupacions il·legals, per tant, sempre que es compleixi la 

normativa de la Generalitat de Catalunya, sempre que es compleixi la normativa del Parlament, nosaltres 

votem a favor, lògicament, que es prohibeixin les ocupacions il·legals. 

Per acabar, la Sra. Parera diu que queda doncs aprovada aquesta proposta, tot i que intervé de nou el Sr. 

Guivernau, per replicar les intervencions anteriors, i diu: Molt breu i ràpidament, alguns comentaris que 

han sortit, agrair al Partit Socialista, al Partit Popular, a Ciutadans, i a Junts per Catalunya el suport a 

aquesta mesura, i un comentant ràpidament al conseller de Barcelona en Comú: és una part d’imposar 

l’acció política, si estan dient que ja ho fa, doncs, no entenem que no recolzi aquesta mesura, la mesura 

parla d’un missatge clar i el seu vot no és clar, no?; quant el que comentava la consellera d’ERC: la 

proposta d’habitatge que vam portar a l’anterior Plenari vam traslladar-la al Plenari del Consell Municipal 

de l’Ajuntament de Barcelona; i quant al company de Junts per Catalunya: nosaltres estem molt 

orgullosos del vot que vam fer, creiem que hi havia un sentit de ciutat darrere del vot que vam fer, vam 

donar suport al nomenament de l’alcaldessa Ada Colau com a alcaldessa, però no formem part del seu 

govern, i hem vist Ernest Maragall, que era l’alternativa, participant en escarnis a altres regidors de 

l’Ajuntament de Barcelona i no hem d’oblidar tota la problemàtica de l’alcalde Trias amb el que va 

passar a Gràcia (a Can Vies). 

3.4.3 Del GMDCs: Que el govern del Districte se senti i comenci a treballar amb l’Associació de 

Comerciants de Sarrià (Eix Sarrià), que es recolzi i s’inclogui al mateix dins del programa pilot per 

convertir dit eix en el primer APEU del Districte: 
 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Miret per exposar aquesta proposició, que diu: Sí, gracias, 

presidenta, durante el pasado mandato, en el momento en que estuvieron mandando Barcelona en Comú 

con el Partido Socialista, hizo una propuesta el Partido Socialista en su momento que era el proyecto que 

se llamaba el proyecto APEU, llamado en inglés BID, que es un tema de dinamización comercial, ¿no?, 

cuando el Gobierno del PSC dejó de actuar con ellos, pues bueno, se fue al garete y no se volvió a hablar 

del tema, ahora parece ser que el Gobierno Colau y Collboni quieren volverlo a hacer, sobre todo por 

parte del PSC, tanto que incluso están yendo a Madrid, donde realmente también estamos gobernando 

(cogobernando la ciudad en Madrid), y nos han hecho la misma propuesta para tirar adelante este tema de 

los APEU, cosa que realmente nosotros agradecemos, ¿no?, entonces, el proyecto este APEU, en el 

mandato anterior, lo quisieron hacer en dos pruebas piloto, una en Ciutat Vella, en la parte del Born, y 

otra en Sant Andreu, en la calle Gran de Sant Andreu, y al final, como no se llevó a cabo, nosotros 
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pensamos (y hablándolo también con el eje comercial de aquí, de Sarrià), creemos que es muy interesante 

hacer una prueba piloto también aquí y que precisamente el Eje Comercial de Sarrià se convierta en el 

primer APEU de todo el Distrito, ¿no? Eso es lo que pedimos: que se empiece a trabajar con la 

Asociación de Comerciantes y que se incluya al mismo dentro del programa piloto para convertirlo en el 

primer APEU del Distrito, muchas gracias. 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups: 

- El Sr. Martín (PPC), diu: Gràcies, presidenta, nosaltres votarem favorablement la proposta.  

- El Sr. Sena (Barcelona en Comú), diu: Nosaltres hi votarem i després explicarem el perquè.  

- El Sr. Guivernau (Barcelona pel Canvi), diu: Nosaltres hi votarem favorablement.  

- El Sr. Navalón (PSC - Units per Avançar), diu: Com ha dit el company de govern, nosaltres hi votarem 

a favor, i ara entro a explicar una mica l’argument de per què l’equip de govern vota a favor, la veritat és 

que els APEU (àrees de promoció econòmica urbana), sí que és veritat que venien sota el paraigua d’una 

llei que s’havia de desenvolupar des del Parlament, des de la Generalitat de Catalunya, que contemplava 

en l’àmbit autonòmic el tema dels APEU, conseller Miret, per què hi votem a favor?, precisament 

perquè, com vostè ha reflectit, en el període que vàrem governar conjuntament en l’anterior mandat, va 

ser una de les coses que es va impulsar des del govern, doncs crèiem que calia fer un parell de proves i, 

com vostè ha dit, es van fer dues proves pilot a la ciutat de Barcelona, una a Sant Andreu i una altra al 

Born, esperant que s’acabés de regular al Parlament, i el Parlament va una mica lent aquesta legislatura, i 

encara no ho ha acabat de regular, aquestes dues proves es van fer, i sí que és veritat que la intenció nostra 

seria desenvolupar més el tema dels APEU, però fins que no hi hagi normativa, ara mateix, no es 

contempla fer cap prova pilot més, i encara que vostè sap que aquestes proves es van fer conjuntament 

amb les dues entitats que representen majoritàriament els eixos comercials de la ciutat, que són Barcelona 

Oberta i la Fundació Barcelona Comerç, de la qual un dels presidents és el president de l’Eix Comercial 

de Sarrià, amb la qual cosa nosaltres som conscients que aquestes dues entitats estan representades per 

l’Eix de Sarrià, i sí que hi votem a favor, perquè creiem que seria important, en el moment que es tornin a 

posar en marxa els APEU, i una vegada estigui regulat a través del Parlament i hi hagi el marc legal 

correcte, nosaltres tenim intenció d’impulsar aquesta prova a Sarrià, no?, gràcies. 

- La Sra. Amat (ERC), diu: Bé, nosaltres hi votarem a favor, entenem que si el grup de Ciudadanos 

presenta aquesta proposta és perquè també n’ha parlat amb els representants de l’Eix de Sarrià, però sí 

que volem fer èmfasi en el que ha dit el portaveu del grup del PSC, i és que és evident que encara no hi ha 

un marc legal que ho reguli, perquè és tot just un avantprojecte de llei, i un cop sigui possible començar-

ho a posar en pràctica, si el mateix Eix hi està disposat, nosaltres no podem més que estar a favor, doncs, 

que siguin els pioners per veure els resultats que poden donar aquestes mesures en l’impacte del comerç 

de proximitat, que al final el que tots volem és que funcioni i evolucioni, doncs, favorablement, moltes 

gràcies. 

- El Sr. Lliró (Junts per Catalunya), diu: Sí, gràcies, presidenta, molt breument, nosaltres votarem a favor 

d’aquesta proposició, doncs lògicament, si els comerciants, que són els primers afectats, doncs, van en 

aquesta línia, nosaltres no hi anirem pas en contra, és a dir, estem perfectament a favor que s’avanci cap 

aquí, val a dir, com ha comentat el portaveu del PSC, que hi ha una tramitació pendent al Parlament de 

Catalunya, i, per tant, entenc que el grup de Ciutadans, si aquí, diguem-ne, ho proposa, és perquè té 

intenció de votar-ho a favor també al Parlament de Catalunya, i llavors tot anirà en conseqüència, gràcies. 

- El Sr. Miret (Cs) intervé de nou, i diu: Sí, primero de todo dar gracias a todos los partidos, que, bueno, 

es la primera propuesta que se aprueba por unanimidad esta noche, nos alegramos de que todos nos deis el 

apoyo, también quiero dar las gracias a Mònica, que está aquí, que es de la Asociación de Comerciantes 

del Eix de Sarrià, que viene en representación también del que es presidente de Eixos Comercials, Salva 

Vendrell, que por desgracia no ha podido venir porque realmente hoy él es un romero de la Colla Nova 

de Sant Medir de aquí, de Sarrià, y está repartiendo caramelos, es una de las cosas que hoy, 

desgraciadamente no ha podido venir, ¿no?, después decir una cosa: lo que se está diciendo de si vamos a 

aprobar nosotros, si vamos a votar a favor o no en el Parlament, es evidente, pero es que 

desgraciadamente esta ley se tenía que haber aprobado ya hace tiempo y la parálisis que está llevando el 
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Gobierno de Junts per Catalunya y ERC, pues, hace que una medida como esta todavía no se haya podido 

debatir, muchas gracias. 

Per acabar, la Sra. Parera diu que queda doncs aprovada aquesta proposta. 

 

3.4.4 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte emprengui accions: 1. Per consolidar la mirada 

comunitària de la Casa Orlandai i potenciar la cogestió Vil·la Urània facilitant les eines per fer-ho 

possible. 2. Per la gestió cívica dels nous equipaments de proximitat, començant pel Mercat de 

Vallvidrera, sempre que el teixit associatiu del territori ho permeti tot aprofitant el saber fer acumulat 

de les altres experiències del districte: 

 

- La Sra. Parera dona la paraula a la Sra. Amat per exposar aquesta proposició, que diu: El que 

voldríem és que el govern del Districte emprengui accions per consolidar la mirada comunitària de la 

Casa Orlandai i potenciar la cogestió de Vil·la Urània, facilitant les eines per fer-ho possible, i també 

aprofitar, doncs, la construcció (o, bé, la reforma) del Mercat de Vallvidrera sigui també de gestió cívica 

amb mirada comunitària, i, per què fem aquesta proposta?, doncs perquè els equipaments de proximitat 

ara dependran del Programa de patrimoni ciutadà, és a dir, que cauran més a l’àmbit de la Regidoria de 

Participació, de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i, per tant, s’haurà de donar un impuls 

a la visió comunitària i al balanç comunitari dels recursos públics, nosaltres ho veiem com una oportunitat 

perquè considerem que al Districte sí que tenim un teixit associatiu molt ric, però a la vegada també 

pensem que de vegades és fràgil i poc interconnectat, l’experiència que veiem que ha tingut la Casa 

Orlandai, doncs veiem que en poden aprendre aquests dos altres equipaments, un des de la cogestió i 

l’altre, doncs, ara amb l’oportunitat de començar de zero, no?, posem a disposició de la ciutadania uns 

recursos que creiem que, des de l’àmbit intangible, que és el del bagatge que s’ha acumulat, doncs ha de 

créixer i ha de servir perquè el nostre Districte, que a vegades potser li falta una mica més de cohesió, i 

que tots els nuclis, doncs, van una mica per la seva banda, tinguin de referència aquests equipaments, que 

treballin amb aquesta visió comunitària, que ja diem que el paper contempla, i que ens agradaria (i, per 

tant, potser diríem que aquesta és una proposició més de caràcter polític, no?; a vegades demanem 

construir coses), doncs, en aquest cas és assumir, el conjunt del Districte, aquesta visió i afavorir-la, no?, 

que creixi, perquè creiem que això és un element molt important del nostre Districte. I, bé, ho deixo aquí 

per sotmetre-ho a consideració dels companys, i si de cas després responc una mica les inquietuds que 

pugueu tenir.  

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups: 

- El Sr. Martín (PPC), diu: Gràcies, presidenta, igual que abans, és clar, tot el que estem fent aquí, 

evidentment, és gestió, però també és política, no?, igual que nosaltres entenem perfectament que ERC, 

com els companys de Podemos de la senyora Colau no poden condemnar públicament les ocupacions 

il·legals (una qüestió de caràcter polític), nosaltres no podem votar favorablement a la proposta que ens 

presenta ERC, més que res perquè nosaltres entenem la gestió i tot els diners públics com una cosa molt 

diferent, nosaltres entenem que qualsevol gestió o concurs públic, evidentment, ha de sortir per concurs, i 

igual que li demanem a qualsevol empresa que es presenta, o associació, que ha de tenir un CIF, ha de 

tenir una responsabilitat civil, ha de tenir un projecte, etcètera, nosaltres entenem que ha de ser realment 

públic. Realment ha d’estar obert a qualsevol ciutadà que vulgui o que pretengui gestionar qualsevol 

mena de diners públics que des del consistori nosaltres els puguem donar o no. Entenem que moltes 

vegades no creiem en la bona fe, a vegades, doncs, d’establir un nou sistema de gestió, de gestió pública, 

ans al contrari, no?, moltes vegades veiem que al final acaben sent uns reductes, doncs, d’un pensament 

concret, que nosaltres també entenem que no representa el pensament de tots els ciutadans del nostre 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i ho podem veure, doncs, en algun tipus de gestió que nosaltres no hi 

estem d’acord, en algunes exposicions o coses que s’hi duen a terme: sempre, sempre estan molt 

esbiaixades cap a una visió política, no?, entenc que políticament lluiteu per voler fer que la gestió vagi 

cap a aquest punt de vista, però en el PPC estem radicalment en contra d’aquest tipus de gestió, per tant, 

presidenta, votarem desfavorablement la proposta, gràcies. 

- El Sr. Sena (Barcelona en Comú), diu: Nosaltres pensem que si hi ha un model de gestió comunitària 

que és exitós i que és un exemple en el qual s’emmirallen molts altres centres cívics, perquè també fan 

una feina d’assessorament a tercers, crec que això és Vil·la Urània, i que aquest model funcioni crec que 
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és un triomf de la gestió ciutadana, i precisament el que pretén la Taula de Patrimoni és béns públics per a 

ús comunitari amb gestió ciutadana, per tant, nosaltres hi votarem favorablement.  

- El Sr. Martínez (Barcelona pel Canvi), diu: Gràcies, senyora presidenta, bé, atès que els recursos del 

Districte són limitats i l’atenció que pot donar a cada problema o circumstància no sempre és la millor, és 

important delegar i permetre que la societat civil i els veïns puguin gestionar espais municipals dedicant-

se a activitats i projectes que siguin d’interès per al Districte, tot això sempre que les associacions o grups 

de veïns que vulguin optar a gestionar un espai compleixin uns requisits d’honorabilitat, d’experiència, de 

projecte sòlid, que han de passar el vistiplau del Ple del Districte, i creiem que, en aquest aspecte, es 

poden prendre mesures que garanteixin la vida del Districte, però hem de garantir que qualsevol veí o 

grup de veïns pugui optar-hi, són diners públics que s’han de gestionar de forma transparent i eficient, 

més en un districte acostumat a estar a la cua d’inversió municipal, així doncs, com que som partidaris 

dels concursos públics, votarem en contra de la proposició d’ERC. 

- El Sr. Navalón (PSC - Units per Avançar), diu: Nosaltres hi votarem a favor, evidentment, des d’aquí 

(del govern), és la línia que s’està seguint a tots els nous equipaments: gestió cívica, gestió veïnal, però 

sempre que hi hagi entitats amb cara i ulls amb un projecte que estigui pensat per al territori i que 

involucri el veïnatge i la gent de l’entorn, amb la qual cosa nosaltres, com que creiem en aquest tipus de 

gestió, hi votarem a favor, gràcies.  

- La Sra. Eladi (Cs), diu: El grupo municipal de Ciudadanos creemos que la gestión tiene que ser 

limitada en el tiempo, como mucho tres o cinco años, y luego renovarse si es el caso, y se busca también 

otro gestor, que en este lugar, bueno, en este momento tendría que cambiar de gestor, de identidad, ya que 

se manejan recursos públicos y entendemos que tiene que estar auditado y controlado, y que no queda 

claro quién puede entrar, qué se puede hacer, qué actividades se realizan y bajo qué criterios, por esto 

creemos que debe ser gestionado directamente por el Ayuntamiento, y votamos en contra. 

- El Sr. Lliró (Junts per Catalunya), diu: Sí, gràcies, presidenta, nosaltres hi votarem a favor, vaja, amb el 

benentès lògic i natural que qualsevol assignació que es faci es farà passant totes les garanties, complint 

absolutament tots els marcs reguladors i, per tant, aquelles persones que al final en siguin adjudicataris ho 

seran perquè han passat tots els passos que toquen, per entendre’ns, no?, per tant, no generem dubtes allà 

on no n’hi ha, és a dir, si aquests que volen rebre la gestió són gent que han passat totes les autoritzacions, 

doncs, evidentment no hi tenim cap problema, ara, nosaltres sempre defensarem, lògicament, que 

qualsevol centre públic, estigui gestionat d’una manera o d’una altra, sigui un centre obert absolutament a 

tots els veïns sense cap excepció i on es puguin fer totes les activitats sense cap excepció, i, en aquest 

marc, lògicament, nosaltres votem a favor d’aquesta proposició, gràcies.  

- La Sra. Amat (ERC) intervé de nou, i diu: Per puntualitzar algunes coses i, d’entrada, per dir que m’ha 

resultat bastant difícil poder explicar la meva proposta perquè hi havia molt de soroll i tothom parlava, 

per tant, agrairia que es respectés quan algú intervé, perquè he perdut el fil, m’ha costat..., fins i tot m’he 

oblidat de dir alguna cosa que hauria aclarit algun dubte que hi havia, i, per tant, ho voldria fer constar. 

Bé, alguns dubtes que hi ha, doncs, m’ha sorprès una mica el posicionament de Barcelona pel Canvi, 

perquè precisament ja hi ha controls i formes establertes per fer un seguiment de l’activitat, d’entrada, que 

un seguit d’entitats puguin proposar i després de com la realitzen, i, a més, se’n fa un seguiment exhaustiu 

en els consells d’equipament, on encara que l’equipament el gestioni una entitat, doncs, evidentment, bé, 

fins i tot, com sabeu tots, hi podem anar els consellers de Districte i fer preguntes a les entitats, per tant, 

en aquest sentit ja hi ha mecanismes i garanties, i sí que voldria destacar una diferència que crec que 

queda palesa, no?, que nosaltres entenem els centres cívics no com a llocs on consumir cultura, sinó on 

fer-la, on les persones que hi volen participar, doncs, facin les activitats, no mers cursets.  

Evidentment, han de ser centres, doncs, que estiguin oberts a tothom, i em fa l’efecte que l’experiència 

que tenim no ens la inventem, existeix i, com diem, es tracta que aquest capital que tenim es vagi arrelant 

més al Districte, nosaltres creiem que hi ha cada cop més necessitats d’aquesta participació de la 

ciutadania, cada cop tenim millors instruments, i a més a més tenim més capital comunitari, que poden 

explicar com es fa, aleshores el que volem precisament és que amb aquests recursos públics que hem anat 

aconseguint, que hi hagi aquest capital comunitari, doncs, que es pugui anar encomanant a la resta 

d’equipaments, i, sempre que sigui possible, perquè, com deia el portaveu del PSC, doncs, evidentment 
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s’ha de fer amb solvència i no ad hoc com si diguéssim, sinó amb un projecte que tingui sentit, i, per tant, 

el que volem és això, que el Districte es refermi en aquesta línia, gràcies.  

Per acabar, la Sra. Parera diu que queda doncs aprovada aquesta proposta. 

 

3.4.5 Del GMDJxCat: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda que s’inclogui 

en el Pla de barris de la ciutat de Barcelona el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, tenint en 

compte la seva singularitat i les seves necessitats, tot elaborant una proposta consensuada amb les 

entitats dels diferents barris, a fi de prioritzar les principals mancances i necessitats a cobrir per aquest 

Pla de barri: 

 

- La Sra. Parera dona la paraula a la Sra. Martin per exposar aquesta proposició, que diu: Sí, moltes 

gràcies, des de Junts per Catalunya fem una proposició en la qual volem defensar i posar l’accent sobre 

els barris de Vallvidrera - Tibidabo - les Planes, els barris de la muntanya, en relació amb el Pla de barris 

que es va fer a Barcelona ara fa un temps, i que aquest Pla de barris s’havia portat a terme per oferir una 

ajuda als barris més necessitats, per transformar, tal com deien ells mateixos, qüestions clau en diferents 

àmbits, com podrien ser ecologia urbana, la manca d’equipaments, desenvolupament local o economia de 

proximitat.  

 

Nosaltres creiem que els barris de la muntanya són uns dels barris que per la seva especificitat 

(l’orografia) tenen més necessitats, que sempre han estat a la cua en inversions tant al Districte com a la 

ciutat, i, tenint en compte també que en el darrer mandat no es va pràcticament desenvolupar el Pla de 

futur de Vallvidrera - Tibidabo - les Planes, és per aquests motius que nosaltres considerem que la no 

inclusió en el seu dia en el Pla de barris constituïa un greuge comparatiu amb altres barris de muntanya 

d’altres districtes, I per això proposem que el govern de la ciutat inclogui, en el Pla de barris de 

Barcelona, els barris de Vallvidrera - Tibidabo - les Planes, tenint en compte la seva singularitat, les seves 

necessitats, tot elaborant una proposta consensuada amb les entitats dels diferents barris, a fi de poder 

prioritzar les principals mancances i necessitats que hauria de cobrir aquest Pla de barris, gràcies. 

 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula a una persona del públic, que ha demanat intervenir en aquest 

punt, el Sr. José Luis Lorente (de l’Associació de Veïns de Can Rectoret), que diu: Bé, demanar-vos, 

sobre aquest punt, que tots els grups hi voteu a favor (no podria ser d’una altra manera), perquè és cert 

que el problema que tenim d’inversions, doncs, és ja conegut per tots vosaltres, el que sí que volíem fer 

aquí és un petit matís, i és que, a veure, partim d’una situació, del mandat anterior, on se suposava que 

estaríem dintre del Pla de barris, i malauradament (i si no em corregiu, era per aquesta raó) al final no hi 

vam entrar per un tema que sembla que pot ser de qüestions d’aquests barris de muntanya, són unes 

persones que tenen unes necessitats, però al incloure Vallvidrera semblava que podia ser el problema.  

Nosaltres estem d’acord en aquest cas (i el matís que va fer en el Consell de Barri, en aquesta mateixa 

línia, el regidor) en el sentit de concentrar aquesta inversió en els barris de les Planes, ho haig de defensar 

aquests barris, perquè abans, quan s’ha parlat dels equipaments, m’entraven ganes d’intervenir, però em 

diran que el Pisuerga pasa por Valladolid i llavors no he intervingut, però fixeu-vos en la situació que 

tenim o el desequilibri entre equipaments entre el que és Vallvidrera, eh?, no cal que us en faci la llista, 

que la coneixeu perfectament: el camp de futbol, l’escola bressol, Escola Nabí, la biblioteca i tal, i, si ara 

us pregunteu els equipaments que tenim a les Planes, difícilment, tret del casal del barri del Rectoret i una 

mica L’Elèctric, per tant, dues coses, i ja sé que és un matís, no caiguem en el problema del mandat 

anterior, endavant amb això, però tenint en compte que en un moment donat s’ha de condicionar que 

siguin els barris de les Planes, perquè no puguem perdre això, que a vostè li facin cas, que tingui sort i 

que ho pugui fer, i una sola consideració: que és que teníem demanada una reunió, m’ha dit (ho portava el 

president de l’Associació de Veïns del Mas Sauró, que faci una intervenció demanant-li que voldríem 

reunir-nos), perquè teníem demanada aquesta reunió, que la vam tornar el 10 de febrer (m’ha donat 

aquesta data) per poder veure’ns, per poder parlar amb vostè d’aquest tema, gràcies. 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups: 

- El Sr. Martín (PPC), diu: Sí, gràcies, presidenta, nosaltres hi votarem favorablement. 
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- El Sr. Batlle, en nom dels grups del govern, diu: El Sr. Lorente ha explicat el perquè nosaltres no 

podem votar que sí, votarem que no perquè als paràmetres per a la inclusió dintre del Pla de barris hi ha 

un factor que el barri de Vallvidrera no compleix, i que distorsiona, el Pla de barris té una vocació, i a 

més ho vaig defensar, i aquí vaig compartir també la defensa amb el regidor Jordi Martí en el consell 

d’administració de Promoció de Ciutat, demanant que els barris de muntanya com són Mas Sauró, Mas 

Guimbau i el Rectoret, eh?, que són, efectivament, els barris que tenen dèficits de molts sectors, i aquest 

el continuarem mantenint, tenim la setmana que ve, em sembla, o d’aquí a deu dies, una reunió del 

consell d’administració i ho defensaré, però en la literalitat del que es posa aquí, estem sortint-nos dels 

paràmetres, eh?, i, per tant, diríem, amb aquesta explicació, que nosaltres volem, efectivament, que els 

barris del Rectoret, de Mas Sauró i de Mas Guimbau puguin estar inclosos en els barris, però el barri de 

Vallvidrera és que no entra dintre d’aquests paràmetres, en aquest cas, afortunadament per al barri de 

Vallvidrera, que sí que té algun tipus de mancances però no té les mancances que pot tenir Torre Baró, 

que poden tenir els barris de la zona de Nou Barris o d’Horta, que són els que estan patint també aquestes 

circumstàncies que fan que estiguin inclosos en aquest Pla, amb aquesta explicació de vot, i dient que 

nosaltres farem els possibles per incloure els tres barris de les Planes en el Pla de barris és el sentit del 

nostre vot negatiu del govern en contra de la literalitat del text.  

- El Sr. Martínez (Barcelona pel Canvi), diu: Gràcies, senyora presidenta, als barris de muntanya del 

Districte hi tenim una enorme diversitat i riquesa natural que hem de cuidar, promocionar i aprofitar, està 

clar que els barris de Tibidabo, Vallvidrera i les Planes tenen una idiosincràsia pròpia, doncs encara que 

són Barcelona i són Sarrià - Sant Gervasi, requereixen un tractament i una atenció especials, tot això no 

s’aconseguirà si no és amb els estímuls necessaris que permetin dinamitzar l’economia i potenciar la 

millora, la urbanització i els serveis, per això, votarem a favor de la proposició del grup municipal de 

Junts per Catalunya.  

- El Sr. Miret (Cs), diu: Sí, gracias, presidenta, nosotros sí que vamos a votar también favorablemente, 

creemos que, realmente, pues, es un barrio que está con muchas, muchas deficiencias, no compartimos 

esto de Vallvidrera, etc., pero bueno, nosotros vamos a votar a favor, ya digo, también creemos que una 

de las cosas importantes que ya también ha dicho antes el regidor, de que se ha de solucionar sobre todo 

el tema del Plan parcial de Les Planes, eso ya tendría que estar solucionado, no puede ser que esté 

enquistado tantos años, y, por otro lado, también, volviendo también a una de las cosas que ha dicho antes 

en el informe, también nos alegramos de que al menos una de las calles ya parece ser que se ha arreglado, 

que es lo último que se ha hecho a los Reyes Católicos (arreglar su calle), muchas gracias. 

- El Sr. Font (ERC), diu: Des d’Esquerra Republicana votarem favorablement a la proposició, tot i que 

som una mica escèptics amb els plans de barri, en tant que en altres zones de Barcelona no han acabat de 

funcionar, bàsicament, perquè generen falses esperances i el govern el que acaba fent és treure inversió, 

diguem-ne, del govern del Districte i la supleix pel Pla de barris, i no hauria de ser així, sinó que s’hauria 

de seguir invertint i el Pla de barris hauria de ser un suplement. De totes maneres, com he dit, hi votarem 

a favor, i allargant, diguem-ne, la paraula que ha fet el regidor o mirant el que ha dit el regidor, estem 

d’acord que també hi ha altres barris de muntanya (com ha dit bé, Torre Baró, o a Horta, etc.), i també 

creiem que caldria fer un pla de muntanya, perquè la muntanya ha de tenir un tracte especial, doncs 

actualment a la muntanya se la tracta com si fos el centre de Barcelona, i la muntanya no és el centre de 

Barcelona, per tant, si vostè està d’acord, com ha dit, que hi ha moltes altres zones de Barcelona que 

tenen situacions similars, escolti, doncs, fem un pla de muntanya i que la muntanya realment hi tingui les 

seves peculiaritats i diferències i se la tracti d’una forma diferent, gràcies. 

- La Sra. Martin intervé de nou, i diu: Moltes gràcies, en primer lloc, a tots els grups que ens han donat 

suport, i envers el que ha dit el Sr. Batlle, i al grup de govern, jo els volia fer una precisió, perquè 

nosaltres, quan proposem (fem una proposició d’aquest estil), considerem que el barri és en el seu 

conjunt, però ben bé hem especificat després que es fes d’una manera consensuada amb els veïns, perquè 

allà és quan es posen sobre el paper quines són les mancances prioritàries, la qual cosa es va fer amb el 

Pla de barris. En aquest sentit, també hem vist, amb les inversions que s’estan fent, que s’ha prioritzat 

evidentment Vallvidrera quant a equipaments, per exemple, doncs molt bé, en aquest Pla de barris 

precisament demanem aquesta forma consensuada per poder delimitar això.  

També vull fer un esment que el 2015, en una de les primeres trobades que l’alcaldessa Colau va tenir en 

el barri de les Planes, en el Centre Cívic de L’Elèctric, precisament allà (jo hi era present) va prometre i 
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va donar la seva paraula que els barris de la muntanya, en conjunt (perquè estàvem parlant de tots), hi 

quedarien inclosos, eh?, o sigui que volia fer aquesta precisió, i també estic d’acord que en el Pla de barris 

de Barcelona tenim una mica de reserva, atès que el grau de compliment ha estat baixíssim, perquè de 571 

accions que estaven previstes se n’han realitzat 49, o sigui, un 8%, i si ja anem (això és en general) a 

particularitzar-ho, en alguns ha estat el 4%, o sigui, també ho volia deixar manifest, però bé, d’acord. 

- Tot seguit intervé el regidor adscrit del grup de Junts per Catalunya, Sr. Jordi Martí, i diu: Gràcies 

presidenta, de fet, els regidors adscrits intentem no intervenir (no ens cal, en principi, ens sentim 

plenament representats en els nostres portaveus respectius), però sí aquí, tenint en compte que el Sr. 

Batlle m’ha citat expressament, doncs crec que tinc dret a matisar o intentar matisar la seva afirmació, i 

és cert, regidor, que compartim espai en el consell d’administració de Foment de Ciutat, que és una 

empresa municipal encarregada de diverses comeses que li atorga el govern municipal, una d’elles és la 

de la gestió i l’impuls del Pla de barris, Pla de barris vigent fins a l’any 2021, i és veritat també, com deia 

el regidor, que en una de les últimes sessions d’aquest consell d’administració, vam coincidir 

(especialment ell va portar la iniciativa i jo la vaig recolzar) d’incloure en el futur, quan s’hagués 

d’estudiar la continuïtat d’aquest Pla de barris, una ampliació de nous territoris, de nous barris o d’algun 

nou Districte (doncs, que tindríem l’ocasió de plantejar-ho), la incorporació i no vull anar a l’acta de la 

sessió, però estic cent per cent segur que si anem a l’acta de la sessió es veurà, en cap cas es va parlar de 

particularitzar o de singularitzar alguns territoris dels barris de muntanya de Sarrià - Sant Gervasi, sinó 

que vam parlar tant el regidor com jo mateix del conjunt dels barris de muntanya del Districte de Sarrià - 

Sant - Gervasi. Dit això, també entenem (i som, vaja, sensibles i ho podem entendre perfectament) que hi 

hagi un estudi en el qual es pugui excloure, per un compliment estricte dels paràmetres del Pla de barris, 

una part d’aquest territori, excloure una part dels barris de muntanya de Sarrià - Sant Gervasi, com pot ser 

el de Vallvidrera, ho entendríem perfectament, i en qualsevol cas seria qüestió o responsabilitat del 

govern de compensar (o intentar compensar, ni que fos parcialment) la manca d’inversions que hi ha 

també a Vallvidrera, perquè a Vallvidrera (i ara no obrirem un debat) és veritat que hi ha un conjunt de 

dèficits i de mancances molt greus que mereixerien per si mateixes, doncs, ser tractades en aquest Pla de 

barris. De tota manera, regidor, si em permet la matisació i simplement perquè constés en acta (o intentar 

que constés en acta–, aquesta precisió: que en cap cas es va parlar d’alguns barris del Districte en aquest 

consell d’administració de Foment de Ciutat, sinó que vam parlar-ho conjuntament amb tots ells, moltes 

gràcies, presidenta.  

Per acabar, la Sra. Parera diu que queda doncs aprovada aquesta proposta. 

 

4. Part d’impuls i control (precs, preguntes i seguiment de precs/preguntes):  

4.1 Precs: 

4.1.1 Del GMDPPC: Instar el Govern municipal a estudiar fórmules per tal que els comerciants de 

Sarrià - Sant Gervasi puguin gaudir de bonificacions especials concretes i efectives a la zona verda i 

blava, sense haver de renunciar a altres bonificacions:  

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Martín, que diu: Sí, gràcies, presidenta, és un prec al govern que 

esperem que sigui acceptat, és pels problemes econòmics que estan tenint els nostres comerciants, 

nosaltres entenem que el comerç del nostre Districte és pilar fonamental, i tot el que sigui, doncs, poder-

los ajudar entenem que és una obligació de qualsevol governant, no?, nosaltres el que demanem (i ho 

llegiré textualment), és: Instar el Govern municipal a estudiar fórmules per tal que els comerciants de 

Sarrià - Sant Gervasi puguin gaudir de bonificacions especials concretes i efectives a la zona verda i 

blava, sense haver de renunciar a altres bonificacions, sabem que tenen algun tipus de bonificacions, però 

sí que entenem, amb el que els costa cada dia tirar endavant, a vegades, doncs, haver d’estar cada x 

temps, simplement perquè no estiguin empadronats allà, sinó el seu negoci està al nostre Districte, instem 

el govern, doncs, que miri, dintre del possible, doncs, buscar alguna fórmula per ajudar els comerciants, 

només això, gràcies. 

- Respon pel govern del Districte el Sr. Navalón, que diu: Conseller, li haig de dir que no és el tema del 

prec, eh?, li dic que, per cert, aquestes mesures que ens demana no beneficien, no beneficien a ningú, és 

més, pensem que perjudiquen, tant l’espai del comprador com el comerç directament, perquè el que fa és 

que no pugui accedir la gent tan fàcilment al comerç, què fem?, nosaltres pensem que, a més, aquesta 
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mesura el que faria justament seria incentivar l’arribada de vehicles privats a aquestes zones, cosa que, 

com a govern, creiem que col·lideix directament amb les mesures que hem pres contra l’emergència 

climàtica, o sigui, per dos motius. També l’haig d’informar que, dintre de les noves tarifes que s’han 

ordenat a l’Ordenança municipal, ja hi ha un epígraf que són (i li ho llegeixo textualment) «tarifa especial 

per als gremis i col·lectius professionals que s’aplica en places d’àrea verda», eh?, vull dir que tot això 

està contemplat, amb unes exaccions de preus especials, però ja li dic, per dos motius directes: un, 

incentivar justament el fet que perjudiqui el comerç directament (o sigui, estaríem perjudicant aquests que 

vostè diu defensar o fer-los un servei), i que a més col·lidiria directament amb les mesures de 

l’emergència climàtica, gràcies. 

- Per acabar, intervé de nou el Sr. Martín, i diu: Gràcies, presidenta, no és per polemitzar, només 

enteníem que era una proposta benintencionada, en el sentit que sabem i som coneixedors que ja tenen 

algun tipus de bonificacions, però es dona el cas concret de molts comerciants que també viuen al 

Districte, que a vegades, doncs, la típica bestiesa, que ja tenen el seu cotxe empadronat si viuen, per 

exemple, a Vallvidrera, i tenen una botiga a la zona Galvany, i han de baixar amb cotxe tant sí com no 

perquè tampoc tenen un transport públic que els beneficiï directament, aleshores, per deixar allà el cotxe 

són tractats com un altre ciutadà, i el que lamento és que la resposta del govern sigui no tenir consideració 

a aquests casos per ajudar el comerç, perquè, com hem dit abans, tan malament com ho estan passant 

(pujada d’impostos, pujada de taxes, etc.) i que el govern del PSC i de Podemos no tingui aquesta 

sensibilitat amb els veïns, ho lamentem sincerament molt, i més posant com a excusa el tema 

d’emergència climàtica, em sembla increïble, gràcies. 

4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el Govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi faci un estudi per 

eliminar el carril bus de sentit contrari a Travessera de Gràcia, des del carrer Balmes fins al carrer 

Calvet: 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Martínez, que diu: Gràcies, senyora presidenta, des que es va 

inaugurar el carril bus en sentit contrari del tram de Travessera de Gràcia entre els carrers Calvet i 

Balmes, posat en marxa amb l’oposició dels veïns i de l’Escola Infant Jesús, només ha provocat confusió, 

dificultats i accidents, doncs està situat davant d’un col·legi, una zona de nombroses oficines i locals que 

convida, precisament, al desplaçament de conductors i vianants d’altres àrees de Barcelona o de fora de 

Barcelona que poden no conèixer aquesta composició urbana i poden ser sorpresos, doncs, pel carril en 

sentit contrari. A més, al darrer Consell de Prevenció i Seguretat, precisament en aquesta sala, el 10 de 

febrer d’aquest any, la mateixa Guàrdia Urbana, com a experts en seguretat, van reconèixer la perillositat 

d’aquest carril bus en el sentit actual, i com que existeixen alternatives i mantenir el sentit actual d’aquest 

carril bus és innecessari, demanem que el govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi faci un estudi per 

eliminar el carril bus de sentit contrari de Travessera de Gràcia des del carrer Balmes fins al carrer Calvet, 

gràcies. 

- Respon pel govern del Districte el Sr. Del Llano, que diu: No acceptem el prec perquè fer un estudi 

amb un objectiu ja predeterminat no té massa sentit, per tant, un estudi amb un objectiu clar no té sentit, el 

que sí que estem fent és aplicar el que diu el Pla de seguretat viària, que diu que estudia cas per cas tots 

els casos dels carrils bus que són com els de Travessera de Gràcia de la ciutat, s’estan estudiant, s’estan 

valorant, s’hi estan fent mesures de millora de la seguretat i de la visibilitat per als vianants, en aquest cas 

concret, a final d’any es van fer tota una sèrie de millores: es van fer com uns agregats a inici i final dels 

encreuaments dels carrers, es va millorar la visibilitat del carril amb unes fletxes, es van reforçar també 

les indicacions als vianants del doble sentit del carrer. Per tant, totes aquestes mesures s’acaben 

d’implementar, s’estan valorant, s’està veient si són efectives, n’hi ha d’altres també en estudi, i s’està 

treballant també en aquest sentit, i no és un carril innecessari, és un carril que és molt útil per a la nova 

xarxa d’autobusos, perquè antigament el recorregut dels autobusos feia baixar dues línies d’autobús per 

Diagonal i això allargava l’acordió de les línies de bus per la Diagonal, té tot el sentit del món, però té 

alguns petits inconvenients que s’estan treballant., en aquest sentit, estem reforçant les mesures per 

millorar la seguretat viària, només afegir una altra cosa: que els carrers no són rius, són llocs urbans que 

s’hi han de distribuir els usos de la millor manera possible, i en això estem.  

- Per acabar, intervé de nou el Sr. Martínez, i diu: Gràcies per les explicacions i tots els aclariments, 

volem insistir i fer ressò en el que va expressar la Guàrdia Urbana, per tant, quina és la posició de la 

Guàrdia Urbana en aquest sentit, quina és la seva opinió, quina és la seva visió, i és un punt d’inseguretat, 
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el sentit, eh?, jo no parlo del carril, parlo del sentit del carril, no?, i que genera molts problemes, s’hi 

poden posar molts senyals, molts avisos, però bé, s’ha de valorar si realment val la pensa això o s’ha de 

trobar una alternativa que sigui, doncs, tornar el carril bus en el sentit que estava, o fer això, no?, un 

estudi, s’ha de fer, per trobar una alternativa quan hi ha un problema.  

4.1.3 Del GMDBxCanvi: Que el Govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi faci una revisió i estudi 

de l’estat de les voreres, passos de zebra i carrils bici propers a zones escolars. Alguns d’aquests punts 

a revisar són: 1. Carril bici del carrer Ganduxer, on no es respecta el sentit i resulta especialment 

perillós per la presència de l’entrada a l’escola Teresianes. 2. Parc Josep Garí, hi ha manca d’un 

semàfor que permeti travessar el carrer a través d’un pas de zebra avui dia poc respectat en un espai 

amb elevada congestió. 3. Voreres del passeig Sant Gervasi, des del carrer Císter fins al carrer Jesús i 

Maria. És una vorera i cantonades estretes que generen situacions de perill, especialment durant 

l’espera dels semàfors. Els tres punts que hem posat d’exemple adquireixen més urgència per trobar-se 

al costat de coŀlegis, parvularis, universitats, parcs infantils o escoles d’idiomes, entre altres 

equipaments destinats als més joves: 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Martínez, que diu: Gràcies, senyora presidenta, se n’ha parlat 

bastant en aquest Ple, donant-los la importància que tenen en aquest Districte, les institucions educatives i 

el trànsit de vianants que generen, és important donar una atenció especial, precisament, a aquests punts 

concrets del Districte, és una demanda constant de pares, veïns, col·legis, parvularis l’educació de les 

zones que envolten aquests centres educatius, és de vital importància pacificar el trànsit i fer voreres i 

encreuaments segurs en tot el Districte, però molt especialment en aquestes zones on és constant la 

circulació de nens petits i cotxets. Per això demanem al govern del Districte Sarrià - Sant Gervasi que faci 

una revisió i estudi de l’estat de les voreres, passos de zebra i carrils bici propers a zones escolars, alguns 

d’aquests punts que volem destacar a revisar, són: el carril bici del carrer Ganduxer, on no es respecta el 

sentit de la marxa, el parc Josep Garí (hi ha una manca d’un semàfor, un encreuament segur, que permeti 

travessar el carrer en un punt de trànsit intens com és el lateral de la ronda), i les voreres del passeig Sant 

Gervasi, des del carrer del Císter fins al carrer de Jesús i Maria, que és una vorera amb unes cantonades 

(una vorera estreta amb cantonades estretes) que generen situacions de perill durant l’espera als semàfors, 

per tant, els tres punts que hem posat d’exemple contenen col·legis, parvularis, universitats, parcs 

infantils i escoles d’idiomes. 

- Respon pel govern del Districte el Sr. Del Llano, que diu: Sí, acceptem el prec, en el sentit que els 

objectius comentats els compartim absolutament, i sobre els que actuarem en aquests punts que es 

detecten, de conflicte en la vialitat de les persones, i aquests són uns, però n’hi ha més: en relació amb el 

carril bici de Ganduxer, en el moment de la implantació del carril bici, ja es van aplicar mesures per 

millorar-ne la seguretat (es va habilitar el carril bici només en sentit de pujada) i també es va fer tota la 

tanca al voltant de l’escola perquè, bé, els alumnes, doncs, poguessin transitar, i els vianants, amb més 

seguretat, i tanmateix, continuarem estant atents a les situacions de conflicte que hi pugui haver en aquest 

entorn. Pel que fa al punt de Josep Garí, des de la Taula Tècnica de Mobilitat s’ha demanat a l’Àrea de 

Mobilitat la semaforització del pas de vianants, atès el conflicte que representa el fet que hi hagi la parada 

del bus, quan hi ha el bus, i que tapi la visibilitat dels vianants, així que tornarem a insistir en la necessitat 

d’instal·lar el semàfor. I pel que fa a les voreres del passeig de Sant Gervasi, es tracta d’un espai 

complicat d’actuar-hi, ja que les finques privades restringeixen l’amplada de les voreres, i també hi ha la 

complicació de mantenir la seguretat viària en el sentit de conservar una amplada mínima per als carrils 

de circulació. En qualsevol cas, estudiarem quines millores de seguretat hi són factibles, però és un entorn 

complicat, en aquest sentit.  

- La Sra. Parera dona la paraula ara a dues persones del públic que han demanat intervenir-hi en aquest 

punt: 

- El Sr. Lluís Tusell (de l’Associació de Veïns de les Tres Torres), diu: Aprofitant el prec, i escoltant la 

resposta, bé, lamentar tenir un govern municipal (encara que vingui la mesura del mandat anterior) amb 

cap mena de flexibilitat ni d’autocrítica, doncs el carril bici del carrer Ganduxer és un nyap, i ho diuen els 

mateixos estudis, el RACC va fer un estudi sobre els carrils bici implantats nous i el carril bici del carrer 

Ganduxer era el carril bici menys utilitzat de la ciutat, i, a canvi de fer aquest carril bici, vostès van 

refusar ampliar la vorera del carrer Ganduxer davant l’escola Teresianes, vostès van optar per fer un carril 

bici que no utilitza ningú i que els alumnes i pares segueixin caminant pel carrer Ganduxer en fila índia, 
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perquè no tenen espai per caminar més. Per tant, jo el que els demanaria és que en comptes de seguir 

mirant-s’ho i prenent no sé quines mesures, rectifiquin, rectificar és de savis, no ho han fet amb la V9, no 

ho han fet amb el carril bus que diu, de Travessera de Gràcia, tampoc ho estan fent amb aquest carril bici 

que és inútil, en canvi, jo crec que els dono una oportunitat, pensant que si s’ha aprovat un prec per fer un 

carril bici a la Via Augusta, aquest carril bici sí que dona servei a tot el barri, no el del carrer Ganduxer, 

gràcies.  

- El Sr. Josep Anton Güell, diu: Respecte al que ha dit en Lluís Tusell del carrer Ganduxer, jo en soc 

usuari, o sigui, que això que no el fa servir ningú no és ben bé veritat, i penso que és útil que hi sigui i, a 

més, que si es fa servir, això que no es respecta el sentit de baixada de vegades, és perquè no n’hi ha cap 

altre de baixada, penso que n’hi hauria d’haver un a Escoles Pies, perquè n’hi hagués un de baixada. I 

respecte al de Via Augusta, també em sembla molt bé que sí que hi sigui, tot el que sigui disminuir cotxes 

em sembla bo.  

- Per acabar, intervé de nou el Sr. Martínez per donar les gràcies per l’acceptació del prec. 

4.1.4 Del GMDCs: Que es replantegi i es faci més gran l’àrea de joc dels jardins de Piscines i Esports i 

la dissenyin per fomentar l’aprenentatge a través del joc, incloent-hi gronxadors adaptats perquè els 

nens puguin jugar i gaudir amb seguretat dels dits jardins. 

- La Sra. Parera dona la paraula a la Sra. Eladi, que diu: Tan grans com són els Jardins de Piscines i 

Esports, és molt petita i perillosa la part de jocs de nens, per la quantitat de nens que hi estan jugant i que 

no tenen cap gronxador adaptat, també hi ha, crec, espai suficient per augmentar-ne la mida, per això 

demanem que es replantegi i es faci més gran l’àrea de joc dels Jardins de Piscines i Esports i la dissenyin 

per fomentar l’aprenentatge a través del joc, incloent-hi gronxadors adaptats perquè els nens puguin jugar 

i gaudir amb seguretat dels dits jardins.  

- Respon pel govern del Districte el Sr. Millán, que diu: El govern accepta estudiar aquest 

replantejament, també sent conscient de les dificultats, és a dir, la gestió que inicialment porta Parcs i 

Jardins la té derivada i, havent parlat amb ells, en una primera conversa (que no vol dir que sigui 

definitiva), no tenien previst fer cap mena de reforma en aquell espai. En qualsevol cas, a part de reiterar 

que l’acceptem, i que es replantegi, els recomanem, com a cop de força, que plantegin aquesta mateixa 

proposta al Decidim.Barcelona, crec que és una proposta ideal, on els veïns del barri ho plantegin, perquè 

entraria dins dels supòsits per fer força, jo els recomano que la proposin, nosaltres, per part del govern, 

l’acceptem i la plantejarem davant Parcs i Jardins, gràcies. 

- Per acabar, intervé de nou la Sra. Eladi, i diu: Només volia dir que gràcies, i que el que passa és que els 

gronxadors, sobretot, queden molt justos i els nens es donen cops, hi ha molta afluència de nens sobretot 

els caps de setmana, i per això dic que és molt perillós, els pares estan constantment mirant els nens, que 

no passin per davant, que no passin per darrere, i és molt incòmode, sincerament, i tan gran com és el 

parc, perquè si dius que és un parc petit, dius, d’acord, però amb l’espai que hi ha, és tan sols fer-ho més 

gran, d’acord?, gràcies. 

4.1.5 Del GMDCs: Que s’estudiïn les zones del Districte amb menys enllumenat i més perilloses 

potencialment per a la seguretat dels / de les veïns/veïnes, sigui en forma de mapa o de la manera que 

els tècnics considerin més oportuna, per poder millorar l’enllumenat del Districte i millorar així la 

seguretat i la visibilitat: 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Obón, que diu: Sí, hola, gracias, presidenta, siguiendo con el 

tema del cambio climático y también con la seguridad, que es el principal tema de preocupación para los 

barceloneses, nuestro ruego es el siguiente: que se estudien las zonas del Distrito con menos iluminación 

y potencialmente más peligrosas para la seguridad de los vecinos y vecinas, ya sea en forma de mapa o de 

la manera que los técnicos consideren más oportuna, para poder mejorar la iluminación del Distrito y así 

mejorar la seguridad y la visibilidad, muchas gracias.  

- Respon pel govern del Districte la Sra. Martínez, que diu: Hola, bona nit, per part del govern s’accepta, 

i és un tema que també ja va sortir en el debat del Consell de Feminisme i que tenim molt present, doncs 

m’agradaria anomenar algunes de les mesures que s’estan duent a terme: en els Serveis Tècnics del 

Departament d’Enllumenat s’analitzen les instal·lacions, hi fan inspeccions nocturnes i s’analitzen les 
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avaries i l’activitat de les instal·lacions, com per exemple la renovació integral del carrer Ganduxer, la 

instal·lació del nou enllumenat públic dels Jardins de Can Sentmenat, la renovació integral dels Jardins de 

Ca n’Altamira i el canvi a led de la lluminària del nucli antic de Sarrià, un altre punt que també s’hi 

treballa, del Districte, és que des del Districte es col·labora en la detecció de punts millorables, i alguns 

exemples, en aquest cas, serien la renovació de l’enllumenat del carrer de Ciutat de Balaguer, del Parc del 

Putxet i l’entorn de la plaça Cardona. I, per últim, hi ha peticions directes de ciutadans que s’estudien i, en 

cas de ser justificades, es deriven en actuacions. En aquest cas tenim dos exemples, que serien 

l’aparcament del carrer Rosales i la renovació de l’enllumenat de l’entorn de la plaça Eguilaz, gràcies. 

- La Sra. Parera dona la paraula ara a una persona del públic que ha demanat intervenir-hi en aquest 

punt: 

- El Sr. Lluís Sanglas (de l’Associació de Veïns de Pedralbes), diu: Pedralbes sempre està oblidat, tenim 

un trosset, el carrer Enrique Giménez, el carrer Farreras i Valentí, que estan molt mal il·luminats, i a més 

les cases no estan a la vorera, estan endarrerides, hi ha unes zones enjardinades i estem tenint molts 

robatoris, eh?, jo tinc un prec i després una pregunta, però el tema de Pedralbes sempre s’ha oblidat, i és 

el barri que té més increment de robatoris de la ciutat per manca d’enllumenat, a tots els habitatges els 

hem hagut de posar sensors de moviment, que en diuen, per detectar el pas de les persones, els carrers  

Enrique Giménez, Farreras i Valentí i Francesc Darder, gràcies. 

- Per acabar, intervé de nou el Sr. Obón, i diu: Sí, primer, gràcies per acceptar el prec i, com que ja ha 

escoltat aquest veí, aquest tema el seguirem de prop perquè creiem que és un tema important per a tot el 

Districte, gràcies.  

4.1.6 Del GMDERC-AM: Que el Govern del Districte es comprometi amb la continuïtat de la 

publicació El Pregoner:  

- La Sra. Parera dona la paraula a la Sra. Cercós, que diu: Hola, bona nit, ho intentaré, però és una cosa 

que em fa goig d’haver-ho de demanar, demano el prec al govern del Districte per què es comprometi 

amb la continuïtat d’El Pregoner, la revista que des de Radars van treure’n la iniciativa, és una revista 

que per a la gent gran és molt eficaç, perquè, bé, es dona en les farmàcies, es dona en els comerços, i a les 

persones, està feta d’una forma que ho poden llegir molt bé, no?, i allà troben tots els casals i tots els llocs 

que tenen gratuïts per poder-hi anar, sé que el govern s’ha compromès a fer aquesta adhesió, però voldria 

que es comprometessin que continués, que no quedés només en aquesta vegada sinó que continués, 

perquè és una gran eina per a la gent gran, moltes gràcies. 

- Respon pel govern del Districte el Sr. Sena, que diu: Nosaltres des de el govern el que hem fet ha estat 

assumir aquest projecte totalment, fins ara es feia d’una manera gairebé artesana, amb la col·laboració de 

Vil·la Urània, és un projecte que està relacionat amb tot el projecte Radars i que es tira endavant amb la 

col·laboració del Centre de Serveis Socials de Sant Gervasi, i el que hem fet fins ara, com una partida més 

dintre del Departament de Comunicació del Districte, és fer-nos responsables de la impressió regular dels 

900 exemplars que distribueix la revista per trimestre, així que estem totalment d’acord que és un projecte 

interessant, perquè el que fa és que no proporciona una informació innovadora, sinó que el que fa és 

recollir, per a gent que té dificultats per accedir a continguts digitals, fer un recull en un format de mida 

generosa d’activitats amables per a gent gran, i ho trobem molt encertat, perquè els no digitals són sempre 

els grans oblidats.  

- Per acabar, intervé de nou la Sra. Cercós, i diu: Jo l’únic que demano és que es continuï, perquè es va 

implantar al Farró-Putxet, ara feia Bonanova-Galvany, però volem que això s’obri per tot el Districte i per 

tot Barcelona, si pogués ser, perquè és molt bon projecte, i treballem molt per a això, d’acord?, gràcies. 

4.1.7 Del GMDJxCat: Que el barri de les Tres Torres tingui una partida pressupostària concreta en el 

Pla de vianants general de la ciutat, concretament pel que fa al soterrament de línies de serveis de 

subministraments, ampliació de voreres i supressió de barreres per la mobilitat dels vianants:  

- La Sra. Parera dona la paraula a la Sra. Cantin, que diu: Fem aquest prec al govern del Districte i 

especialment al regidor Batlle perquè el faci seu i rescabali el mal tracte dels governs de l’alcaldessa 

Colau a les tres Torres, i dic «governs» perquè hem tingut tres regidors en cinc anys, ell és el que fa 

número quatre, i cadascun d’ells ha tingut un capteniment diferent i un, només un d’ells, va prometre a les 
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Tres Torres, doncs, fer una inversió important, era el regidor Mòdol, del PSC i, per tant, de la seva 

coalició electoral i de govern, és per això que creiem que caldria, d’una vegada per totes, rescabalar les 

Tres Torres invertint en voreres, traient els pals (que dificulten el pas dels vianants a les voreres estretes) 

que subjecten els fils de telèfon, etc., creiem que el nostre regidor hauria de prendre aquest compromís i 

aquesta responsabilitat davant dels veïns i les veïnes de les Tres Torres, i és per això que passaré a llegir 

els «atesos», que són els següents: «Atès que el barri de les Tres Torres està compost per multitud de 

carrers amb voreres molt malmeses, inclús fora de normativa, amb mobiliari urbà que dificulta el trànsit 

de persones amb mobilitat reduïda, la proliferació desordenada de pals de subministrament de serveis. 

Atès que el mandat passat, en el període del regidor Mòdol, de l’equip del tinent d’alcalde Collboni, es 

va comprometre amb una inversió de 2 milions d’euros en tres anys només per al soterrament de les línies 

elèctriques al barri de les Tres Torres i que no es va arribar a complir mai, i amb la voluntat de donar 

continuïtat i compliment tres anys més tard al compromís adquirit per l’actual govern en el mandat passat 

amb el barri i l’Associació de Veïns de les Tres Torres. Atès que el compromís adquirit connecta 

perfectament amb el pla de repeatonalització de la ciutat de Barcelona del govern actual, que està inclòs 

en el pressupost de l’any 2020 i amb la mesura de govern, també d’aquest govern actual, del Pla de 

vianants aprovada el passat mes de desembre en comissió, és per tot això que el barri de les Tres Torres 

preguem que tingui una partida pressupostària concreta dins del Pla de vianants general de ciutat, 

concretament pel que fa al soterrament de línies de servei de subministraments, ampliació de voreres, 

supressió de barreres per a la mobilitat dels vianants».  

- Respon pel govern del Districte el Sr. Batlle, que diu: S’accepta el prec, estudiarem de quina manera ho 

podem dur a terme, mirarem quines partides pressupostàries hi podem aplicar, en aquest moment no em 

puc comprometre a una partida concreta, però aquest és un objectiu no només en el barri de Tres Torres 

sinó en moltes zones del Districte que es troben en la mateixa situació respecte a l’estat de les voreres i a 

la retirada dels elements de les companyies de serveis que moltes vegades són les autèntiques 

responsables d’aquesta situació, ho estudiarem i els mantindrem informats.  

- La Sra. Parera dona la paraula a una persona del públic que ha demanat intervenir-hi en aquest punt: 

- De nou, el Sr. Lluís Tusell (de l’Associació de Veïns de les Tres Torres), que diu: Agrair el prec de 

Junts per Catalunya i, bé, confiar (no podem fer una altra cosa) que aquesta partida pressupostària es 

pugui concretar al llarg del pressupost actual i els vinents, perquè realment farà falta bastant pressupost 

per posar al dia un barri que ha quedat molt endarrerit, com és evident, gràcies. 

- Per acabar, intervé de nou la Sra. Cantin, i diu: Farem el seguiment del govern en l’acompliment 

d’aquest prec, moltes gràcies. 

4.1.8 Del GMDJxCat: Que el Govern municipal del Districte convoqui abans del proper Plenari una 

reunió amb les entitats veïnals del Putxet i els grups polítics per tractar sobre el futur de la finca del 

carrer Manacor número 1 i avançar per tal que en aquest espai hi pugui anar un equipament per al 

barri del Putxet:  

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Lliró, que diu: Sí, gràcies, presidenta, molt breument, aquest és 

un prec sobre un d’aquests espais que comentàvem anteriorment, d’aquesta desena llarga d’espais del 

Districte que estan sense ús, es tracta d’un espai al barri del Putxet, al carrer Manacor número 1, que, 

diguem-ne, és un espai municipal que avui dia no està aprofitat i que a més a més disposa d’un jardí i 

disposa d’una casa, que seria lògic que esdevinguessin un equipament i uns jardins oberts als veïns del 

barri del Putxet, és per això que presentem un prec, que diu que el govern municipal convoqui abans del 

proper Plenari una reunió amb les entitats veïnals del Putxet i els grups polítics per tractar sobre el futur 

de la finca del carrer Manacor número 1 i avançar per tal que en aquest espai hi pugui anar un equipament 

per al barri del Putxet. 

- Respon pel govern del Districte el Sr. Millán, que diu: Com vostè sap soc veí del Putxet i em sap molt 

greu dir-li que no l’hi puc acceptar, em sembla que ja ho vaig explicar a la darrera Audiència Pública, o a 

l’Audiència Pública que va ser al desembre de l’any 2019, que la finca del carrer Manacor està dins del 

parc del Putxet i aquesta finca i algunes altres estan catalogades de zona verda, i fer el que vostè demana a 

la finca de Manacor 1, avui dia, és literalment impossible perquè és zona verda, i, com dirien els romans, 

dura lex, sed lex, nosaltres no tenim capacitat ara mateix de canviar el planejament de l’any 1976. En 
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qualsevol cas, aquest govern està buscant alternatives, amb l’Associació de Veïns, per solucionar el fons 

de la qüestió, que és buscar un equipament per als veïns del barri, moltíssimes gràcies.  

- La Sra. Parera dona la paraula a una persona del públic que ha demanat intervenir-hi en aquest punt: 

- El Sr. Francesc Ribera (de l’Associació de Veïns del Putxet), diu: Ara hi ha el prec, i després la 

resposta de l’equip de govern, vull dir, jo crec que aquí el que es demana és una trobada, una taula de 

treball, com vostès vulguin dir-li, eh?, per veure què es pot fer i què s’ha de fer a la finca de Manacor 

número 1, que fa més de vuit anys sense que hi fem res, gràcies.  

4.2 Preguntes: 

4.2.1 Del GMDPPC: Quan es farà efectiu el canvi de sostre del Mercat de Galvany, si aquest canvi 

comportarà el tancament del mercat de forma provisional i on s’ubicarà l’activitat comercial durant el 

canvi, en cas de tancament: 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Martín, que diu: Ràpidament, anem directament a la pregunta, 

saben de què estem parlant, quan es farà efectiu el canvi de sostre del Mercat de Galvany, i si aquest 

canvi comportarà el tancament del Mercat de forma provisional i on s’ubicarà l’activitat comercial durant 

el canvi, en cas de tancament. 

- Respon pel govern del Districte el Sr. Batlle, que diu: Ho he explicat en l’informe que he fet a l’inici del 

Ple, estem en converses amb l’Institut de Mercats i amb la Junta de Venedors del Mercat per veure quin 

és el futur del Mercat, en aquests moments hi ha la intervenció més urgent, que és la de solucionar la 

instal·lació elèctrica, hi ha un pressupost aprovat i un pla d’obres, i la resta d’elements respecte al Mercat 

els anirem tractant en el decurs d’aquestes converses que estem tenint amb venedors i amb l’Institut de 

Mercats.  

- Per acabar, intervé de nou el Sr. Martín, i diu: Sí, volem agrair-li la resposta al regidor, creiem que és 

important, entenem que sí que es va dir que es faria l’any passat, sembla que aquest any tampoc s’acabarà 

fent, però, bé, almenys, doncs, hem posat fil a l’agulla, que és l’objectiu que tenim, gràcies. 

4.2.2 Del GMDERC-AM: Quines mesures i accions té previstes el Govern del Districte per tal de 

defensar i promoure la cultura democràtica?: 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Font, que diu: El passat 10 de novembre l’extrema dreta va 

obtenir gairebé un 8% dels vots aquí al Districte, també cal remarcar que el feixisme està trobant llocs 

d’acollida al nostre Districte com podria ser a plaça Artós o com podria ser el Club Empel, i també 

podríem parlar de les pallisses que van donar la passada tardor o la crema de l’Ateneu Popular, tot això 

són exemples de la impunitat que està tenint l’extrema dreta al nostre Districte, i per això voldríem saber 

quines mesures i accions té previstes el govern del Districte per tal de defensar i promoure la cultura 

democràtica. 

- Respon pel govern del Districte el Sr. Sena, que diu: Com crec que ja sabeu a aquestes alçades, la 

recuperació de la memòria i la cultura democràtica és una de les línies estratègiques d’aquest govern, per 

això, per primera vegada tenim una Regidoria específica de Memòria Històrica, que serveix bàsicament 

per donar un impuls a la feina ja iniciada al mandat anterior a través del Comissionat dels Programes de 

Memòria, i en aquesta passada legislatura ja s’ha impulsat a tota la ciutat la retirada de les plaques 

franquistes, per eliminar aquests símbols, de tal manera que només al Districte se’n van retirar més de 

dues-centes. 

El Districte també va apostar pel seu territori a exposicions com les d’«Els regidors del ‘no’ al català», i a 

actes de record de fets tràgics com els referents a la Nit dels Vidres Trencats, o el 80è aniversari dels 

bombardejos sobre Barcelona, i des del Consell de les Dones també es va fer una tasca interessant per 

avançar en la democratització i feminització del nomenclàtor del Districte, que en aquest mandat vol 

continuar impulsant, i, finalment, des de diferents centres cívics d’aquest Districte es va treballar amb el 

veïnat al voltant de diferents projectes de recuperació de la memòria històrica, així que aquest mandat 

continuarem amb aquesta feina, però a més a més impulsarem la creació de la Taula de Memòria 

Democràtica de Districte, continuarem facilitant la tasca del Consell de les Dones i d’altres iniciatives 
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ciutadanes pel que fa a la feminització i democratització del nomenclàtor, que ja vam fer anteriorment, i 

treballarem en l’organització dels actes commemoratius del centenari de l’annexió de Sarrià per part de 

Barcelona, probablement aquest serà l’esdeveniment polític i social més important de tot el mandat per al 

Districte, i el nostre propòsit és que aquesta celebració d’aquest centenari de l’annexió es converteixi en 

un esdeveniment de transcendència per a tota la ciutat, també, en aquest sentit, tenim en estudi el 

desenvolupament d’una estratègia de prevenció i contenció sobre les activitats dels grups amb discursos 

violents i d’intolerància, i promourem també, així mateix, la commemoració d’altres esdeveniments 

importants en la història democràtica de Sarrià i de Barcelona, també hem de dir, en aquest aspecte, que 

des de Districte fem un seguiment molt rigorós de totes les activitats que s’estan fent, tant en el seu dia a 

la plaça Artós com les activitats que es fan al Club Empel, sí que s’ha de dir que mentre no infringeixin 

cap legalitat poca cosa podem fer amb ells, gràcies. 

- Per acabar, intervé de nou el Sr. Font, i diu: Em sembla un molt bon inici, creiem que s’ha de seguir 

aquesta línia, però repetim que són uns fets molt greus els que han passat i que cal posar fil a l’agulla, per 

tant, agrairíem també que el govern ens anés informant de totes les actuacions que es vagin fent entorn del 

Club Empel o de la gent violenta, i les exploracions que es vagin donant a terme en aquest Districte, 

moltes gràcies.  

4.3 Seguiment del GMDJxCat, de la proposició aprovada en el Consell Plenari del Districte de 

Sarrià - Sant Gervasi, del 17 de desembre de 2019: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant 

Gervasi acorda que el Govern municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi creï abans del proper 

Plenari un grup de treball individualitzat on hi participi el veïnat, les entitats i associacions i els grups 

municipals, que valori i aporti solucions a totes aquelles carències i disfuncions que s’han esdevingut 

per a la implantació de la quarta i cinquena fase de la xarxa ortogonal i que tracti de manera 

específica la posada en funcionament de busos de barri o de serveis de llançadora per cobrir els 

desplaçaments a aquells centres o serveis públics que s’han quedat sense connexió: 

- La Sra. Parera dona la paraula al Sr. Lliró, que diu: És un seguiment d’una proposició que es va 

aprovar al Plenari del desembre passat, en la qual es demanava, doncs, que el govern municipal creés 

«abans del proper Plenari» (és a dir, abans d’avui) un grup de treball individualitzat per a veïns, entitats, 

associacions, grups municipals, que valorés i aportés solucions a les carències i disfuncions que s’han 

esdevingut per a la implantació de la quarta i cinquena fase de la xarxa ortogonal i que tractés de manera 

específica la posada en funcionament de busos de barri o de serveis de llançadora per cobrir els 

desplaçaments a aquells centres o serveis públics que s’han quedat sense connexió, i com que no s’ha 

donat compliment al text d’aquesta proposició, demanàvem al govern quina era la situació actual.  

- Respon pel govern del Districte el Sr. Del Llano, que diu: Sí, reiterem el que vam comentar al Plenari 

anterior, és l’Àrea de Mobilitat l’encarregada d’optimitzar al màxim el funcionament de la nova xarxa de 

bus i dels busos de barri, i per a això treballa amb el seu propi calendari de sessions de treball, al qual, 

com vam dir, ens emmotllem com a Districte, en aquest sentit, l’Àrea ens ha informat que està finalitzant 

un informe de valoració del funcionament de la nova xarxa bus, i, quan estigui enllestit, si hi teniu interès, 

podem reunir-nos per explicar-vos-en els continguts, i, tot seguit, respon també el Sr. Batlle, i diu: 

Simplement per completar la informació (ho he dit també en l’informe), hi ha una qüestió molt puntual, 

que aquesta sí que ens afecta, perquè la xarxa ortogonal, encara que és un tema a escala de ciutat, també 

ho és els busos de barri, perquè en definitiva qui ho ha d’aprovar és Transports Metropolitans de 

Barcelona, però demà passat mateix tenim una sessió monogràfica per estudiar la implantació del bus de 

barri de què hem parlat abans, en la connexió Turó-Farró.  

5. Declaració institucional. 

- La Sra. Parera diu que ha estat retirada per part del proposant.  

Precs i preguntes dels assistents: 

- La Sra. Parera diu que anem ara directament a aquest punt dels precs i preguntes dels assistents, 

anunciant que intentarem que tothom pugui intervenir, tot recordant que hem dit que hi havia un temps de 

mitja hora, crec que el superarem, perquè hi ha moltes intervencions, per tant, jo demanaria que les 
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intervencions del públic i del govern, si us plau, siguin breus perquè tothom pugui parlar, qui tingui 

intenció de parlar, així donem torn de paraula: 

- El Sr. Lluís Sanglàs (de l’Associació de Veïns de Pedralbes), diu: És un tema de seguretat, nosaltres 

tenim increment de robatoris, que, bé, hi hem posat moltes mesures i tal, però continuen, però és que, a 

més, s’ha agreujat, hi ha alarma al barri perquè hi ha grups de joves, presumptament que venen de 

Collserola, del centre d’acollida, i que segons se m’ha explicat arriben amb un autocar aquí al col·legi 

Santa Isabel i els recullen a les onze de la nit, és el que m’han dit els veïns, i que hi ha hagut violència, 

robatoris, baralles, i el que jo volia demanar és que, o sigui, aquest autobús que els retorna al centre 

d’acollida de Collserola, doncs, els reculli una mica abans, perquè amb la foscor és molt perillós, doncs hi 

ha molta gent jove, molts pares amb fills adolescents se m’han queixat d’aquest tema, i jo voldria 

preguntar, doncs, a veure si hi hauria més control per part dels Mossos i la Guàrdia Urbana.  

Després, dintre del tema de robatoris, ens trobem que nosaltres hem demanat, per millorar la seguretat, 

més àrea verda, perquè si no aparquen cotxes i caravanes dies i dies i dies, i tenim l’evidència que ens 

vigilen, que també van entrar un dia que jo sortia a sopar, un dissabte, a les nou i mitja, i a les deu estaven 

robant a casa, tenia, afortunadament, una alarma i van marxar, no?, aleshores ens trobem el problema amb 

B:SM, que diu que realment ja tenim..., o sigui, pel parc de cotxes que tenim i de pàrquings, que no cal 

més àrea verda, i nosaltres demanem l’ajuda del regidor de Seguretat, hem fet un escrit, que en tindrà 

còpia el regidor, perquè ens recolzi, a més, ara ens hem trobat amb això de l’etiqueta ambiental, que tots 

els cotxes que no tenen etiqueta ambiental estan aparcant al barri perquè tenen les rondes al costat, però 

sobretot el tema de l’àrea verda i el tema dels MENA, si us plau, gràcies.  

- El Sr. Batlle respon, i diu: A veure, respecte al tema de seguretat que vostè ha plantejat, perquè en una 

sessió de treball amb el cap de la Guàrdia Urbana i amb el cap de Mossos (perquè vostès puguin exposar-

hi la seva preocupació i obtenir resposta), demanarem els antecedents, i, sense estigmatitzar d’entrada 

ningú, crec que si hi hagués una xarxa... fa poques setmanes, eh?, un parell de robatoris a escoles d’aquí 

(dels Jesuïtes i dels Salesians) i també corria la mateixa brama que si eren..., i tenien uns cognoms 

perfectament catalans, em sembla que un, el primer que van detenir, es deia Roig, o  sigui que  vull dir 

que no estigmatitzem, eh?, perquè també hi ha grups d’aquests que fan la funció..., i quan vaig veure la 

relació dels detinguts, la sorpresa és que no hi havia cap cognom que no fos un cognom del país, eh?, no, 

ho dic precisament per això, demanarem tots els antecedents i ho analitzarem.  

Després en l’altre tema estic absolutament d’acord amb vostès amb el tema de la zona verda, hi ha zones 

d’aquí del Districte que s’han convertit en un refugi, primer, de defraudadors, eh?, és a dir, de ciutadans 

de Barcelona que estan empadronats fora (tenen el cotxe matriculat fora i no paguen l’impost de 

matriculació a Barcelona) i en canvi deixen els cotxes aparcats aquí setmanes i setmanes, jo això vaig fer-

ho ja en la meva anterior etapa en l’Ajuntament i no me’n vaig sortir, a veure si ara me’n surto, doncs 

l’excusa aquesta que em donen no té cap sentit, i, a més, és un element de seguretat i de mobilitat també 

del parc mòbil, ho repeteixo, la decisió no és meva, però comparteixo la preocupació que vostès 

expressen. 

I l’altra, doncs, veuré si en aquesta reunió que podem tenir amb Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra 

podem detectar exactament el problema i buscar-hi solucions.  

- El Sr. Edmond Armisen, diu: Soc el president dels veïns dels habitatges per a gent gran de Quatre 

Camins, aleshores resulta que preguem que es doni una resposta a les sol·licituds reiterades que hem fet ja 

quatre vegades, amb instàncies, que hi ha absència de fibra òptica en la zona aquella, doncs dins del 

municipi de Barcelona, de fet, aquesta absència de fibra òptica que es produeix allà crec que és una 

situació que també s’ha de produir en alguns altres punts del barri, aleshores demanem que l’Ajuntament 

de Barcelona sigui el que faci les gestions pertinents respecte a la naturalesa de l’acord que té amb els 

proveïdors d’internet, i el que demanem és que s’indiqui quin proveïdor és el responsable d’haver de fer 

la fibra òptica d’allà i que se li demani al proveïdor que doni una data exacta per a la resolució de la fibra 

òptica, perquè en una Barcelona que s’està projectant cap al 5G, i que el 5G va suportat dins dels edificis 

precisament amb fibra òptica, i que després es faran una sèrie de coses, almenys anem a fer un esforç 

perquè tinguem una cobertura, diguem-ne, correcta i a totes les zones de Barcelona, pròpiament en el 

barri i a més a més en un bloc d’habitatges en particular, que és per a gent de més de seixanta-cinc anys 

de Quatre Camins, res més, gràcies.  
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- El Sr. Batlle respon, i diu: Té tota la raó, prenem nota del tema, i intervé de nou el Sr. Armisen donant  

les gràcies, perquè en una intervenció que vam fer sobre el bus de barri, es va acordar que es canviaria el 

trajecte del bus de barri i s’hi va donar una resposta, i com que això és un èxit que m’ha vingut de vell, 

doncs, moltes gràcies, i esperem que amb la fibra òptica hi hagi el següent, i li respon de nou el Sr. Batlle 

dient-li que a veure si tenim sort, en prenem nota, i lamento que no se li hagi donat resposta fins ara, i  

- El Sr. Josep Anton Güell diu: Mirin, jo visc a Via Augusta, entre Modolell i Vallmajor, i els volia fer 

un prec perquè nosaltres tenim una problemàtica des de fa molts anys, des que van obrir els túnels de 

Vallvidrera, que tota la zona de la Via Augusta té una densitat de trànsit molt important i això ens 

provoca, doncs, contaminació a l’aire i després també una contaminació acústica molt important, hi ha 

hores que hi ha una densitat de trànsit molt brutal (això produeix també soroll), però quan no hi ha 

aquesta densitat de trànsit tan gran també hi ha trams, concretament des de General Mitre fins al carrer 

Calvet, que els cotxes (quan no hi ha una densitat gran de trànsit) van a molta velocitat, i llavors també, 

doncs, fan molt de soroll, i a la nit allò és com una autopista, és clar, hem de tenir en compte que hi ha 

tres carrils per cada sentit, i és el que ja he dit, des que van obrir els túnels hi ha un trànsit impressionant, 

aleshores el prec és que facin un estudi per reorganitzar la Via Augusta, almenys des de Vergós fins a 

plaça Molina, disminuint els carrils de circulació de vehicles per disminuir aquesta concentració de 

cotxes, fer un carril bici, mirar també els semàfors perquè, tot i les queixes que vaig fer directament a 

l’Ajuntament, dient que estan sincronitzats d’una manera que, en aquest tram que he dit, des de General 

Mitre fins a Calvet, si es va a setanta, o vuitanta, o més velocitat es passen tots en verd, i això a la nit, 

doncs, provoca molt de soroll, també proposàvem que es mirés de posar algun radar o que es pogués 

controlar aquesta velocitat, i també, per disminuir el volum de vehicles, doncs que es fes carril bici, doncs 

perquè realment fa falta, perquè les voreres ja són prou amples (no cal eixamplar-les més), però sí que, 

per reduir carrils de cotxes i facilitar també el transport en bicicleta.  

I després tenim un altre problema, que em sembla que no correspon a l’àmbit municipal, però que vostès 

poden incidir-hi, que és que com que tenim el tren de Sarrià a sota i hi ha un canvi d’agulles també per 

sota, els darrers anys, des que està augmentant molt la freqüència del pas del tren de Sarrià (i això del 

«metro del Vallès» i tot això, que cada vegada passa amb més freqüència), tenim unes vibracions 

fortíssimes que molesten el veïnatge i també dificulten la conciliació del son, perquè són vibracions molt 

fortes, que ens han vingut de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a mesurar, que diuen que ho miraran de 

resoldre però que no s’acaben de resoldre, i instem també que vostès, des del Districte, doncs, puguin 

intervenir amb la Generalitat, per veure si podem solucionar això d’una vegada.  

- El Sr. Batlle respon, i diu: A veure, començo pel final, si ens fan arribar un escrit, nosaltres en prenem 

nota, però això ho han d’adreçar a FGC, perquè faci els estudis de soroll que pugui haver-hi o de les 

molèsties que pugui haver-hi.  

Respecte a l’altre tema, en termes generals, evidentment, no té una solució fàcil, és un tema que hauríem 

d’estudiar, però sí que hi ha una claríssima voluntat del govern de pacificar el trànsit en el conjunt de la 

ciutat, i aquest és un dels objectius tant del Pla de seguretat viària com de tot el programa de baixes 

emissions, eh?, han sentit vostès algunes mesures que s’han pres, la vocació que tenen els diferents 

carrers de la ciutat, i efectivament la Via Augusta té un problema, que és una via d’accés des de fora de 

Barcelona cap a Barcelona, com ho pot ser la Diagonal o com ho pot ser la Meridiana, eh?, i, per tant 

aquest és un dels temes que haurem de veure de quina manera la pacifiquem, han sortit iniciatives, 

algunes també, doncs, presentades aquí al Consell del Districte, com el tema aquest del carril bici de la 

Via Augusta fins al passeig de la Bonanova, que és un tema que tampoc no es podrà implantar en un curt 

termini.  

El que sí que es pot intentar és la reducció de la velocitat, saben que a partir d’avui, ja, els carrers d’un sol 

sentit de circulació passen a ser carrers 30, i la voluntat nostra és que això es vagi generalitzant en el 

conjunt de la ciutat, saben que a Barcelona no es pot circular a més de cinquanta quilòmetres per hora, i 

això regeix per a tots, és més, quan tu surts del túnel de Vallvidrera tens un sistema de radars allà que si 

passes de cinquanta evidentment et multaran, estem parlant amb l’Àrea de Mobilitat de la instal·lació de 

radars en diferents punts de la ciutat.  

També s’ha parlat del carrer d’Aragó, i aquesta és una qüestió que hauríem d’estudiar també pel que fa a 

la Via Augusta, així que el tema dels fluxos de trànsit són difícils: en una ampolla d’un litre hi cap només 
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un litre, i si a més, doncs, per tant, no és un tema de fàcil solució, però està clar que hi ha la voluntat de 

pacificar les grans vies de la ciutat, i el nostre Districte, en concret, en té unes quantes, eh?: Via Augusta, 

General Mitre en poden ser unes, per no parlar ja de Balmes o del sistema de les rondes., esperem a veure 

si en el futur proper això ho podem revertir d’alguna manera.  

- El Sr. Josep Lluís Lorente (de l’Associació de Veïns del Rectoret), diu: Primer agrair que 

afortunadament us ho heu repensat i podem intervenir, diguem-ne..., tenim aquí l’Audiència Pública, no 

sé si és una represàlia, però seria millor tornar a l’horari aquell, però, bé, si hem d’estar aquí, doncs, que 

sapigueu a més que nosaltres també volem conciliació de la vida familiar i estem aquí sense cobrar. Ara 

exposo els temes: 

Primer tema: El camí de la Llenega, que ha sortit abans, aquest és un tema que va lligat al que deia abans: 

nosaltres no tenim cap mania amb Vallvidrera, només faltaria, però sí que quan es prenen decisions..., i 

els barris Tibidabo - Vallvidrera - les Planes són un barri que és conjunt, que té espais que estan 

compartits, així que resulta que tots els equipaments, la majoria, estan a Vallvidrera, com en fem ús, la 

gent que som dels barris de muntanya?, perquè sàpiguen que aquest camí és un camí que ens permet 

arribar-hi amb més facilitat, a més, el tema de la seguretat i el tema del transport públic, eh? això és un 

tema que ja venia de molt temps, i el dic abans de res perquè ja ho havíem seguit, que el Consorci havia 

estat d’acord que es pogués utilitzar, nosaltres no diem una autopista, no diem que hi passin els cotxes: 

que sigui restringit, però el que més ens sap greu és que també s’hagués consultat als barris de muntanya, 

Mas Sauró, Mas Guimbau i Rectoret, perquè pensi que tenim una dificultat amb aquesta via, que és la 

carretera de Vallvidrera, quan passa alguna cosa, com l’altre dia, doncs nosaltres estem en la postura (ja la 

farem arribar) que es pugui utilitzar en aquest nivell de seguretat, transport públic i, si pogués ser, 

d’alguns veïns, i, en tot cas, que el camí de la Llenega és sencer, i ceiem que hi ha una mica d’egoisme, 

en el sentit de voler tallar tot el camí.  

Segon tema: Després li vull parlar d’un tema que és repetitiu, però que no puc deixar de dir-li, és el tema 

del soterrament de la xarxa telefònica del carrer Bohemis, ens estan prenent el pèl: a vostè, a l’Oficina de 

Collserola, a l’Associació i als veïns afectats, doncs fa (i ho podem documentar), cinc anys, s’han fet 

despeses per part de l’Ajuntament, que ja vaig comentar, que hi estem d’acord, per soterrar, s’han soterrat 

altres carrers, i al carrer Bohemis, bé, no sabem per quina raó, doncs, creiem que Telefónica i l’empresa 

concessionària ens estan prenent el pèl, així que li demano si us plau si pot fer que això es pugui arreglar.  

I dos temes més, i ja acabo ràpidament: Un tema és el de les famoses obres, que nosaltres en diríem 

irregulars, i que en vam demanar informació, vostè ens va dir que ens poséssim en contacte amb la Sra. 

Boguñá, ho hem fet, i, a veure, hem d’aclarir una cosa: nosaltres no volem informació individualitzada de 

les persones, nosaltres el que volem és saber com estan aquests expedients, que són expedients que 

creiem que creen alarma social, o sigui, un senyor que ha edificat en un EC i resulta que ha muntat una 

deixalleria, en un EC no es pot edificar, els veïns, quan fem les assemblees, m’ho pregunten i no sé què 

dir-los, un senyor que ha fet la casa i ha tirat un carrer, un carrer ha desaparegut i fa no sé quants anys, 

volem respostes.  

Després, hi ha una edificació en el camí del Pantà, i em venen els veïns i em diuen: «Bé, però si és una 

edificació que no té llicència...», a veure, nosaltres el que volem és ajuda perquè això es pugui solucionar, 

però li estic dient que no són obres qualssevol, si s’edifica en un parc forestal, no ho sé, ja veurem després 

el que fem amb el Pla parcial, però això està denunciat, nosaltres el que volem és fer el seguiment, no 

volem conèixer la persona que és, però veure aquests casos i poder-los tractar. A més, es dona la 

circumstància que fa un any i escaig, nosaltres ho vam demanar, vam tenir una reunió amb el Gerent, a la 

Sra. Boguñá se li va passar una certa informació i es va quedar que s’investigaria i se’ns diria com van 

aquests temes, així que li demano per favor, doncs vostè em va dir que m’hi adrecés, nosaltres ens hi hem 

adreçat, i a veure com aquest tema, de veritat, podem solucionar-lo i tenir una resposta. 

I finalment el problema estrella, com sí que en diu vostè, és la gestió del Pla parcial, la gestió del Pla 

parcial pot comptar amb la nostra col·laboració, el mateix Pla parcial té mecanismes per poder donar 

solució als afectats, això per descomptat, i amb nosaltres pot comptar-hi, nosaltres li demanem, per favor 

(que és el gran problema que té el barri), que fruit d’aquesta situació hi ha una degradació de molts solars, 

moltes cases, que hem de solucionar, i per això li demanem que, bé, ens pugui ajudar i tirar endavant 

aquest tema.  
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- El Sr. Navalón respon, i diu: Li contestaré jo com a conseller del barri, dels quatre temes, comencem 

pel primer: el camí de la Llenega, el nostre amic camí de la Llenega, perquè això és un tema que sap vostè 

que ens ha portat maldecaps i algun problema des de fa molt de temps, el camí de la Llenega té un 

problema, com vostè sap, de seguretat, i una de les reivindicacions de l’Associació de Veïns de 

Vallvidrera, la seguretat dels nens, és una solució una mica complicada: o garantim el pas de vehicles o 

garantir el pas de persones, sap vostè que aquest camí no es mantenia, inclús, feia molt de temps, varen 

haver de fer un manteniment per poder permetre, als vehicles d’emergència, el seu pas, aquesta és l’única 

actuació que s’ha fet, hem intentat també que si hi passa un vehicle hi ha com uns ressalts precisament 

perquè no corrin, però al final hem decidit que per seguretat veïnal l’hem de tancar o restringir-ne l’ús, 

excepte els vehicles d’emergència o els veïns de la zona, és un tema complicat, sabem que fins i tot amb 

la tempesta Glòria es va haver d’obrir d’emergència, és un camí que servirà per a això: si hi ha un 

problema de comunicació al barri o un problema d’accés, s’obrirà, la Guàrdia Urbana té dintre de les 

seves competències obrir aquest camí si fa falta, però és una qüestió, com li deia, d’escollir o seguretat de 

nens que pugen cap a l’escola o vehicles, i ens hem vist obligats a prendre la decisió de tancar, com hem 

fet públic fa una estona.  

El segon tema, de soterrament de línies, també vostè sap que és un tema crònic al barri, nosaltres, totes les 

obres que es fan, la inversió va destinada a poder soterrar el cablejat, igual que s’ha fet al carrer Major del 

Rectoret, l’últim tram que s’ha fet d’uns 600-700 metres, allà està, després de l’esforç que ha fet l’Oficina 

de Collserola, perquè les companyies soterressin a mesura que han fet el carrer, a nosaltres és un tema que 

ens preocupa, estem fent una inversió i una despesa econòmica, l’Ajuntament, perquè estiguin 

correctament les xarxes de tots els serveis, però tenim aquestes companyies que hi tenim greus problemes, 

i el carrer Bohemis n’és un exemple, nosaltres en això no deixarem d’abaixar la guàrdia, però aquestes 

companyies ens posen, ja li ho dic, molts problemes, ja no és qüestió de Districte, només, sinó que és que 

costa molt que facin aquest servei, ja li ho dic, encara que nosaltres ens gastem aquests diners.  

El tercer tema: Obres irregulars, com vostè ens deia, sé que ens va fer arribar unes adreces en concret, i 

també entenc que vulgui dades, però, és clar, tenim un problema de restricció, i ja li hem fet arribar un 

escrit que, pels problemes de transparència, no es poden donar dades així com així, he entès que em deia 

que no fa falta que l’identifiquem, i és que no el podrem identificar, el que sí que li puc dir és que 

nosaltres estem (no aquesta finca, sinó fins i tot altres més) vigilant, com a Districte, evidentment, i com a 

Administració, que no es facin irregularitats, amb la dificultat que implica poder entrar en un domicili 

privat i que la persona estigui, però sí que li dic que en alguna d’aquestes finques nosaltres hi tenim l’ull 

ficat i algunes tenen expedients oberts i altres que no, però sí que en fem seguiment, o sigui, el que no 

vull és que se’n vagi d’aquí amb la sensació que des del Districte no s’està vigilant això, ara, si vol més 

explicacions, li podem explicar la fórmula (des de l’equip tècnic) per tenir més dades d’aquestes finques, 

sempre que es compleixi la Llei de transparència. 

I per últim, el tema estrella al barri de Vallvidrera - Tibidabo - les Planes, en concret de les Planes: la 

gestió del Pla parcial, que és una cosa molt complicada, i ho sabem tots els partits polítics que hem estat 

en governs en diferents fases de la història del barri i del Districte, però el que sí que li puc dir i puc 

reafirmar (i crec que, evidentment, en nom del regidor) és que des del Districte estem oberts, estem obrint 

una altra vegada i intentant possibilitar el Pla parcial, i obrint camins i obrint línies una altra vegada per 

poder entrar a fer gestió del Pla parcial, hem tingut alguna reunió amb Urbanisme i també amb 

l’Associació de Veïns afectats, i entenem que estem a la fase d’inici, però que la intenció des de 

Regidoria i la intenció del regidor és obrir la fase informativa a, també, les altres entitats del barri, sent 

conscients, com vostè ha dit, d’un tema: la gestió del Pla parcial, que ja contempla per si mateix com 

gestionar aquest Pla, i el que sí que li puc prometre és que ens hi enfonsarem, que ens endinsarem en tot 

això, i hi entrarem amb ganes de poder fer una solució, o sigui, no definitiva, una solució que sí que 

marqui les línies del futur del barri de les Planes i de la gestió d’aquest Pla. Ara, li dic (i com sempre ho 

haig de dir, i recordar a tots els veïns) que el tema de la gestió del Pla parcial és molt complicada, i que 

haurem de posar un focus molt important per intentar solucionar algunes coses, i altres que potser no 

tenen solució, però sí que li dic que la intenció de la Regidoria és aquesta: enfonsar-nos, endinsar-nos en 

el Pla parcial, de la gestió del Pla parcial, gràcies.  

- La Sra. Montserrat Manent (de l’Associació de Veïns de Sant Gervasi), diu: Rapidíssim, que és molt 

tard, agraïm l’entrevista que vam tenir últimament, que va estar molt bé, i,  a part que ens posarem en el 

projecte participatiu, no vam aclarir-nos si realment guardeu (suposem que sí) i tingueu un petit racó, 
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doncs, per fer el projecte bàsic, una petita partida per a l’edifici de Can Ferrer, després del canvi d’ús, 

esperem que sí.  

- El Sr. Batlle respon, i diu: Li vam explicar, doncs, que estem en aquests moments treballant en el canvi 

de qualificacions per poder destinar una part del solar de Can Ferrer a equipament, que ara no el té, 

perquè tota la qualificació és de zona verda, farem un canvi de qualificació amb un solar que hi ha més 

amunt de la plaça de Lesseps, amb el Departament de Turisme ja ens hem posat en marxa i, una vegada 

hàgim fet aquest canvi, i s’hagi aprovat, doncs serà el moment també de començar a definir els usos 

d’aquest futur equipament.  

- El Sr. Miquel Saumell (de l’Associació de Veïns de Sarrià), diu: Bona nit, seré molt curt, he dit un 

minut, no arribaré a un minut i, a més, tampoc demano una resposta, o sigui, us ho poso molt fàcil, no hi 

ha hagut un moment d’aquest Plenari que a mi m’ha fet passar vergonya, quan des de la Presidència s’ha 

dit: «Jo ja sé, vostè, el que diria.», jo només demanaria que, en el futur, expressions com aquesta no 

s’utilitzessin, per motius obvis, «Jo ja sé el que diria», si no tens la bola de vidre davant, és molt difícil, 

gràcies.  

- La Sra. Parera, respon: Sap què passa?, que ja ens coneixem, hi ha molt bon ambient aquí, la meva 

intervenció (jo li agraeixo la seva) era per clarificar que aquí no es poden fer rèpliques a voluntat dels 

grups, sinó que es fan rèpliques quan des de Presidència s’autoritzen, es creuen oportunes, i està molt 

taxat quan es pot fer una rèplica, i en aquest cas no hi havia una rèplica, i era molt previsible saber quina 

rèplica es volia fer en funció de la intervenció que s’havia fet, per tant, no crec que això sigui un tema 

d’interès, el prec, li accepto la crítica perfectament, com no pot ser d’una altra manera, però el sistema de 

funcionament és el que és i ens hem d’atenir al sistema de funcionament, per a tothom, independentment 

del grup, sigui quin sigui, i el punt que s’estigui debatent.  

- El Sr. Ramon Ferrer, diu: Perdó, només era un prec que abans m’ha quedat, i és el tema de telefonia 

mòbil del nostre barri, de Vallvidrera (plaça del Pi), doncs no tenim cobertura de mòbil, amb el que tot 

això representa, vull dir en aquest Ple, que qui més qui menys, en les quatre hores i mitja que fa que som 

aquí, algú hem fet servir el mòbil, allà hauria estat impossible, sé que no és problema municipal, només 

demanem ajut per resoldre’l, gràcies.  

- El Sr. Eduard Llorens (portaveu de la Plataforma ConstruïmLa): Només comentar que des de 

l’Audiència Pública passada fins avui hem fet les nostres consultes i crec que farà tres mesos que en una 

reunió prèvia a la resposta del prec se’ns va dir que se’ns convocaria en una comissió, i que encara no 

s’ha fet, i estem gairebé en tres mesos, crec que en aquests tres mesos hauríem avançat molta feina, 

nosaltres estem avançant en la feina que se’ns va demanar, però creiem, des de la Plataforma, que si ens 

trobéssim potser avançaríem cap a altres bandes desconegudes, com ara mateix, que se’ns ha comentat 

que s’estan obrint les portes a modificacions als plans urbanístics, així que podríem parlar-ne aviat, no?, i 

segurament trobaríem moltes solucions interessants, i ja està, gràcies.  

- Li respon el Sr. Sena, que diu: Em sap greu, Eduard, dir que això sembla el Dia de la Marmota, perquè 

és la mateixa pregunta que vas fer el dia de l’Audiència Pública, així que la resposta és: vam quedar que 

us havíeu d’afegir al Programa de patrimoni ciutadà, primer, segon, per apuntar-se al Programa de 

patrimoni ciutadà (perquè vosaltres voleu demanar un local per utilitzar-lo col·lectivament) ens cal que 

decidiu si us feu una federació d’entitats, si sou un hotel d’entitats, si aprofiteu el NIF de La Sarrianenca, 

si teniu un NIF propi, hem avançat cap aquí, cap a algun lloc?, i el dia de l’Audiència Pública no havíem 

avançat, així que fes una cosa: com que tenim els correus, envia-m’ho, eh?, i fem una convocatòria i 

parlem sobre el que heu avançat, en els termes que ja sabeu i que ja coneixem, ja heu parlat amb el Pau 

González, de Participació, ja teniu la informació que us fa falta per si voleu entrar al projecte per la via de 

pressupostos participatius, tots hem de treballar.  

La comissió (ja t’ho vaig dir) està creada, i està esperant que vosaltres feu el següent pas, podem anar a 

tots els consells de barri, a totes les audiències i a tots els plenaris de Districte, però vosaltres per la vostra 

part també heu de fer un pas endavant per saber què feu, i després, com ja t’he dit privadament (t’ho dic 

ara públicament), atenir-se a la realitat de les xifres, el Teatre de Sarrià no busca un local per compartir, el 

Grup Caliu té firmat un contracte de deu anys en un altre barri de Barcelona (se n’ha anat aquí al costat, a 

Gràcia) i l’estem ajudant a pagar el lloguer fins al mes de setembre d’aquest any perquè tingui temps 
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d’arreglar l’altre local, atinguem-nos a les xifres reals, perquè si no, quan la proposta vostra arribi a 

Patrimoni, no se la creuran, siguem una mica rigorosos, nosaltres hi tenim tot l’interès, eh?, però ens hem 

de trobar al davant el que demana la Taula de Patrimoni: un projecte seriós, ja està.  

- La Sra. Gemma Prat, diu: La meva intervenció era perquè he sentit al conseller d’ERC, bé, ja vaig 

sentir la consellera d’ERC també un dia que parlava de «feixisme», i tu has parlat del Club Empel, no?, i 

de l’Ateneu, bé, jo volia aclarir que, per exemple, jo, feixisme, vull dir, és una cosa, no sé si són els que 

segueixen ara Franco o així, però és una cosa que em queda molt lluny, a mi, no?, o sigui que crec que es 

creen molts conflictes amb la societat, quan parleu així, es crea odi, perquè el Club Empel, per exemple, a 

mi m’han arribat a vegades conferències que s’hi fan i una a què volia anar, concretament, parlaven de 

l’ocupació dels pisos, i tal, o sigui, que és una cosa que no li veig jo el feixisme, aquí, i, després, del tema 

de l’Ateneu, una cosa que sabia jo quan va passar és que en vam parlar una vegada en un grup de 

WhatsApp i una noia va explicar que aquest Ateneu era d’una dona gran que ho havia deixat (que es fes 

servir el local) als pares, després va haver-hi els fills i que després el tema aquest de l’incendi que hi va 

haver podia haver estat perquè la llum estava empalmada al tema públic, a l’enllumenat públic. O sigui, 

era per aclarir això, que és una cosa que sabia i em sabia greu això: el tema del feixisme, que no m’agrada 

com se’n parla, així, tan lleugerament, gràcies.  

- Per acabar, la Sra. Parera diu que acabem el Ple, moltes gràcies tots per la seva assistència, bona nit, i 

aixeca la sessió a les 23.13 hores. 

Vist-i-plau  

El SECRETARI DEL CONSELL    LA REGIDORA-PRESIDENT DEL CONSELL 

 

 

 

    Ricard González i Soriano         Eva Parera Escrichs  

 

 

 

 


		2020-06-09T20:05:43+0200
	Ricard Gonzalez Soriano - DNI 46219609M (AUT)


		2020-06-09T22:30:03+0200
	Eva Parera Escrichs - DNI 46349399Y (AUT)




