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A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de 

Barcelona, el dia VINT-I-SET d’ABRIL de DOS MIL DIVUIT, s'hi 

reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió extraordinària, sota 

la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi 

concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d’Alcaldia, Gerardo 

Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet 

Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Agustí 

Colom Cabau, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Josep M. 

Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Mercè 

Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi 

Martí i Galbis, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, 

Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Maria Magdalena 

Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, 

Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José 

Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i 

Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel 

Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, 

Xavier Mulleras Vinzia, Ángeles Esteller Ruedas, María José Lecha 

González, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura i el Sr. 

Gerard Ardanuy i Mata, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi 

Cases i Pallarès, que certifica. 

 

La Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago assisteix de forma telemàtica a la 

sessió, i expressarà el seu vot remotament per mitjans electrònics en 

virtut del que disposen els articles 10.3, 84.2 i la disposició addicional 

tercera del Reglament orgànic municipal, segons redacció donada en 

la modificació del reglament esmentat, aprovada definitivament per 

acord del Plenari del Consell Municipal de 23 de febrer d’enguany. 

 

Hi és present l'interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a 

les quinze hores i cinquanta-un minuts. 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

Proposició / declaració de grup 

 

Dels grups municipals Demòcrata, Cs, ERC, PSC i PP: 

 

Única.- (M1519/8868) El Plenari del Consell Municipal acorda: Reprovar 

l’acció del Govern municipal a Ciutat Vella, constatant que el fracàs 

del lideratge municipal al barri del Raval ha fet retrocedir en tota la 

tasca de recuperació feta pels ajuntaments democràtics amb el treball 
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de veïns, veïnes i entitats. Sol·licitar l’adopció de mesures urgents i 

integrals al barri del Raval i al conjunt de Ciutat Vella. 

 

El Sr. TRIAS saluda els veïns i veïnes de Ciutat Vella que avui 

assisteixen a aquest plenari extraordinari. 

Dit això, destaca que Ciutat Vella és un districte de referència a la 

ciutat, i el que hi passa afecta tota la resta. Constata que els darrers 

trenta anys s’hi han produït grans transformacions que han canviat el 

territori en positiu, sobretot gràcies a la instal·lació de la universitat. 

Tanmateix, ara mateix els veïns i les veïnes de Ciutat Vella manifesten 

que estan preocupats i disgustats, enfadats perquè no tenen seguretat, i 

que no se senten acompanyats, que no se’ls dona suport. 

Considera que això és greu, ja que la transformació de Ciutat Vella no 

és només obrir una rambla, canviar el barri del Born o instal·lar-hi la 

Filmoteca; remarca que el principal problema al districte és la 

seguretat i la proliferació de determinats fenòmens. 

Reconeix que no és senzill evitar l’existència de narcopisos, la 

prostitució i l’explotació de persones, però adverteix que l’alcaldessa i 

la regidora del Districte tenen l’obligació d’evitar que es cronifiqui la 

situació actual. 

 

La Sra. MEJÍAS, en primer lloc, dona la benvinguda als veïns de 

Ciutat Vella presents en aquesta sessió i, sobretot, els vol agrair la 

tasca de sensibilització envers el problema que estan vivint als seus 

barris i comunitats. Considera que aquesta labor ha estat essencial 

perquè tots els grups municipals prenguin consciència que aquest 

plenari s’havia de celebrar d’una vegada per atorgar la importància 

que té la situació que pateix Ciutat Vella. 

Subscriu, com ara comentava el Sr. Trias, que Ciutat Vella ha estat un 

exemple, especialment el Raval, on s’ha produït una remarcable 

transformació urbana i social arran d’un projecte seriós i un full de 

ruta clar, amb implicació d’anteriors governs municipals i entitats 

socials i veïnals que van fer possible el canvi. Precisa que aquesta 

transformació va significar esborrar l’estigma històric del denominat 

“barri xino”. 

Constata que fins a l’arribada de l’actual govern municipal el Raval va 

ser un barri atractiu, al qual la gent anava a viure per voluntat pròpia, 

l’escollia perquè li agradava com havia sabut mesclar la vida 

quotidiana dels residents de tota la vida amb el mestissatge de 

cultures, alhora que era un referent de recuperació patrimonial 

mitjançant una transformació urbanística que ha implicat inversió, 

recursos i dedicació de molts responsables municipals, amb la 

col·laboració i complicitat dels veïns. 

Confirma, però, que en només tres anys la situació ha canviat 

enormement; la desídia municipal, el desordre, la permissivitat amb 

l’explotació sexual i les activitats irregulars i, sobretot, la manca de 

seguretat han convertit el Raval en, com deia algú fa poc, una xarxa 

expansiva de narcopisos i batusses de carrer, on la inseguretat, la 

delinqüència i les activitats irregulars s’han apoderat del barri i 

amenacen d’estendre’s a d’altres. 
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Avisa que els veïns no han d’aguantar aquest estat de coses i reclamen 

una resposta; però no només els veïns, sinó que la mateixa Guàrdia 

Urbana demana més recursos i més personal per fer cara a les 

dificultats per enfrontar-se a la situació d’inseguretat al barri, mentre 

el Govern municipal mira cap a una altra banda. 

Acusa el Govern municipal d’haver provocat la situació deslegitimant 

l’autoritat, permetent ocupacions il·legals i abandonant els veïns fins 

al punt que s’han vist obligats a organitzar-se per fer reaccionar el 

Govern de la ciutat. I aprofita per preguntar a la Sra. Pin si els pensen 

escoltar, si atendrà la llista de propostes que li han presentat. 

Observa que deslegitimar el concepte d’autoritat potser ha servit al 

Govern per guanyar algun vot antisistema, però alerta que no serveix 

per governar un barri com el Raval, un districte com Ciutat Vella ni 

una ciutat com Barcelona. 

 

El Sr. BOSCH comença donant les gràcies als veïns i les veïnes per 

tota la feina que fan, per la seva presència avui aquí; i els diu que com 

a regidor i com a veí de Ciutat Vella, se sent molt a prop de les seves 

sensacions; remarca que no venen per esport, ni per desgastar el 

Govern, ni a fer política, sinó perquè estan farts que el nom del seu 

barri només s’esmenti per parlar de problemes, de deteriorament i 

manca de solucions. 

Constata que estan parlant d’una realitat molt dura, de veritats que els 

retornen de manera preocupant als anys vuitanta, a una situació que no 

pensaven tornar a veure en aquesta ciutat. 

Comenta que fa unes hores els ha arribat l’informe del Govern sobre 

seguretat, i s’hi explica que a Ciutat Vella s’han multiplicat de manera 

preocupant, d’ençà del 2015, la recollida de xeringues, les entrades 

policials en pisos i altres indicadors. Considera que això cal mirar-s’ho 

seriosament, no pas per acusar-se mútuament, a fi de trobar-hi 

solucions. 

Afegeix que hi ha altres indicadors molt greus, com la proliferació 

dels narcopisos, fins i tot en finques municipals. Per tant, si 

l’Ajuntament ni tan sols pot controlar allò que passa dins la seva 

propietat, es pregunta com poden demanar als privats que facin una 

feina que l’Administració no està disposada a fer. 

Posa de manifest que l’especulació és preocupant al barri, però alerta 

que el millor regal als especuladors és la deixadesa a l’hora de 

resoldre els problemes i permetre el deteriorament del barri. 

Apunta, entre les possibles solucions, que han de ser contundents, que 

es faci un seguiment permanent de la situació fins que no es resolguin 

els problemes majors; parlar amb els propietaris, amb els grans i amb 

els petits, incloent-hi aquesta administració; i, sobretot, s’ha d’escoltar 

i atendre els veïns. Remarca que no se’ls ha d’acusar de causar alarma 

perquè diuen les veritats, altrament, no es prendrien la molèstia de 

protestar, de manifestar-se o d’acudir a un plenari. 

Insisteix que no es pot abandonar els veïns, ni carregar-los amb el pes 

de trobar solucions, que siguin ells qui hagin d’empaitar les màfies, i 

tapiar portes i finestres. 

Finalment, assenyala que entre les solucions hi ha la de treballar pels 
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veïns, que mereixen respecte, que reclamen decència i viure 

dignament en un barri que estimen i on es volen quedar, malgrat que 

cada vegada és més difícil; i destaca que, sobretot, aquests veïns i 

veïnes són exemple de dignitat. 

 

El Sr. COLLBONI saluda els veïns i veïnes dels barris afectats de 

Ciutat Vella, que en aquests moments comparteixen amb els membres 

d’aquest consistori l’angoixa del seu dia a dia, de no poden anar 

tranquils pel carrer, de no poder dormir, i de tenir la sensació de 

desemparament per part de l’Ajuntament, d’un govern de la ciutat que 

no els fa costat. 

Denuncia que el Govern s’ha instal·lat en la inacció i cap resposta per 

a la situació als carrers de Ciutat Vella; un govern que ha permès, 

emparant-se amb el discurs de l’especulació per part dels grans 

tenidors i les multinacionals especulatives, que proliferin els 

narcopisos. Remarca que s’ha instal·lat una situació de descontrol als 

carrers de Ciutat Vella, amb un govern al Districte que dialoga poc, 

tard i malament. 

Per tant, avisa l’alcaldessa i la regidora de Ciutat Vella que no es 

poden permetre malbaratar l’esforç històric per transformar el centre 

de la ciutat del forat negre que era a l’etapa franquista i en la transició 

i convertir-lo en el cor de Barcelona, que ha suposat una obra ingent 

de recursos, d’esforços i de suma. 

Reivindica que Ciutat Vella és un dels pols d’equipaments culturals 

més importants de la ciutat i del país, i que això és perquè s’hi ha fet 

un esforç molt important per part de les administracions en l’etapa 

socialista; però també en destaca la importància des del punt de vista 

social, i recorda que es van fer més de tres mil cinc-cents habitatges 

els primers vint anys de la democràcia. 

Constata, altrament, que ara s’han fet mesures pal·liatives, confondre 

la part amb el tot, escoltar només una part dels veïns, empatitzar amb 

els qui no volen una vida normal i corrent, i ser víctimes, moltes 

vegades, del prejudici i d’una idea preconcebuda del que ha de ser la 

convivència a Ciutat Vella. 

Diu que el cor de la ciutat ha d’estar sa si volen una ciutat sana; i 

confirma que la reacció del Govern municipal les darreres setmanes i 

mesos ha estat molt decebedora, sense que hagi fet altra cosa que 

posar una mica d’esparadrap en allò que s’està convertint en un tumor 

que s’estén per tot el districte. Assenyala que no s’ha fet cap proposta 

en positiu i, sobretot, no hi ha la consciència que si s’ha arribat fins on 

es va arribar a Ciutat Vella va ser perquè hi havia transformació, un 

pla i un horitzó. 

Adverteix que a dia d’avui Ciutat Vella necessita inversions, un pla i 

un horitzó com abans, i que no té. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ saluda els veïns de Ciutat Vella que avui 

els acompanyen. 

Posa de manifest que quan el malestar i l’angoixa d’uns veïns 

s’allarga, i un debat com aquest és recurrent, significa que els 

problemes no només s’han perpetuat sinó que s’han agreujat. Entén 
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que, probablement, el resultat final d’aquest ple extraordinari serà una 

reprovació a la gestió del Govern municipal a Ciutat Vella, però 

afirma que per al seu grup això no és més que un primer pas, i 

considera que és més important el segon punt de la proposta sobre 

l’adopció de mesures urgents, ja que no es tracta només de dir que el 

Govern ho ha fet malament, sinó de fer-ho bé per posar fi a la situació 

de deteriorament i d’afectació de la convivència al Raval. 

Confirma que els grups municipals han anat plantejant la greu situació 

al barri amb menor o major intensitat, el seu grup ho va fer abans de 

l’estiu passat i va proposar la celebració d’un ple extraordinari sense 

obtenir cap resposta del Govern, en aquell moment en coalició amb el 

PSC; i en comissió van proposar de fer un pla de xoc transversal al 

Raval, amb una actuació coordinada, d’una banda, des de la 

perspectiva policial, amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, 

i, d’altra banda, des de la prevenció i l’acció social per atendre les 

persones vulnerables. 

Constata la degradació del Raval i que els narcopisos s’hi enquisten, i 

que l’única resposta del Govern és atribuir-ho a l’especulació. 

Reconeix que això és cert, que els pisos buits de les entitats financeres 

són terreny abonat, però també hi ha responsabilitat d’aquest 

ajuntament, ja que són ocupats com a narcopisos habitatges de 

propietat municipal que continuaven sense tenir un ús social. Afegeix 

que a tot això s’hi suma l’incivisme i la inseguretat, errors en la 

prestació de serveis municipals essencials. 

Remarca que és tot això que s’ha de començar a resoldre, ja que la 

situació del Raval s’està estenent a altres zones de la ciutat fora de 

Ciutat Vella, com als barris del Maresme-Besòs o Ciutat Meridiana, 

on, de la mateixa manera que passa al Raval, es produeixen batusses al 

carrer, xeringues per terra, dèficit en la prestació de serveis, i fins i tot 

homicidis en narcopisos. 

Insisteix que és molt important reaccionar davant aquest estat de 

coses, i que ho facin tots plegats, govern i oposició; i si és possible 

que en el proper plenari s’inclogui a l’ordre del dia una mesura de 

govern o un acord per establir un seguit de mesures transversals des 

d’una perspectiva social i policial per posar fi al deteriorament que 

s’està produint al Raval. 

 

La Sra. ROVIRA considera que la convocatòria d’aquest ple 

extraordinari per part de tots els grups municipals, tret de Barcelona en 

Comú i la CUP, constitueix una falta de respecte als veïns i veïnes de 

la ciutat amb aquesta decisió de reunir-se de manera urgent i 

extraordinària per queixar-se d’una situació que, els partits que han 

promogut aquest ple, no només han consentit, sinó que han ajudat a 

potenciar. 

Observa que parlen de fracàs i de la necessitat de lideratge, i creu que 

ho han de fer amb sinceritat. En aquest sentit, pregunta on són les 

urgències dels grups proposants quan cada dia es produeixen fins a 

tres desnonaments, en què dones, infants i gent gran són expulsats de 

les seves cases per la policia. Els recrimina que són ells qui 

contribueixen a agilitar i despenalitzar els desnonaments. 
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Insisteix a preguntar-los on queden les seves presses davant 

l’augment, dia a dia, dels preus dels lloguers; quan els veïnats pateixen 

assetjament per part dels grups immobiliaris i els seus matons perquè 

renunciïn als seus habitatges; on és la seva urgència davant la 

multiplicació d’hotels i pisos turístics. I retreu als grups que han 

proposat aquest plenari que exigeixin més privilegis i impunitat per al 

turisme i per als empresaris del sector. 

Inquireix on és la seva urgència quan el teixit comercial de proximitat 

dels barris es redueix fins a l’extinció; o quan alguns agents dels 

cossos de seguretat persegueixen i agredeixen persones per ser 

racialitzades i pobres; què diuen quan s’abaixen els salaris i la gent ha 

de treballar en condicions d’explotació flagrant. I els acusa de 

defensar la patronal i l’empresa privada, aprovant retallades i la 

desaparició dels drets laborals. 

Continua preguntant-los on queden les seves urgències quan els veïns 

i les veïnes perden la sobirania als carrers, places i espais públics; 

quan hi continua havent agents de la Guàrdia Urbana que campen pels 

carrers intimidant, amenaçant i maltractant persones per motius de 

raça, gènere i classe. I els retreu que estiguin pactant plans per evitar 

encara més aquesta sobirania a l’espai públic, i operatius racistes, 

masclistes i classistes, acomodats entre la covardia i la violència 

institucional. 

I afegeix la qüestió d’on són les seves urgències quan s’externalitzen i 

es privatitzen recursos del tercer sector, i es precaritzen i redueixen 

plantilles; quan els fons voltor propicien la narcoocupació per 

degradar un carrer en benefici propi; quan els mitjans de comunicació 

manipulen i condicionen l’opinió pública. I constata que els grups 

proposants continuen fent discursos que defensen la criminalització i 

la persecució d’alguns col·lectius. 

Continua preguntant on són les seves presses per aconseguir que hi 

hagi espais vinculants als districtes. 

Conclou que el que estan liderant aquests grups és la fase final de la 

neteja de Ciutat Vella, iniciada als anys vuitanta; i els diu que si 

realment volen fer alguna cosa comencin per impossibilitar els 

desnonaments, per retornar l’espai públic als veïnats, per impedir que 

els treballadors i les treballadores continuïn sent explotats i 

acomiadats impunement; i per aturar el barricidi de què són 

còmplices. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix a la regidora Andrés i al grup del PSC que 

l’informés que es plantejava aquesta proposta de plenari extraordinari, 

alhora que lamenta que hi hagi algun grup que consideri que no tenia 

dret a signar-la, ja que comparteix l’oportunitat de poder debatre sobre 

aquesta problemàtica. 

Seguidament, manifesta que es posicionarà en el segon torn de 

paraula. 

La Sra. PIN saluda els veïns i les entitats que avui els acompanyen, i 

els agraeix la seva tasca quotidiana d’exigència amb els governs de la 

ciutat, i de lluitar contra l’estigmatització del barri del Raval i del 

districte en general. 
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Confirma que aquest govern no deixarà de treballar pels veïns i veïnes 

i el desenvolupament econòmic del districte de Ciutat Vella. 

Dit això, fa avinent al Sr. Collboni que fa poc un exregidor socialista li 

deia que Barcelona és una anomalia, ja que és una de les poques grans 

ciutats europees que ha permès les comunitats de veïns al centre, i 

afirma que el seu grup defensa aquesta “anomalia” i la protegeix. En 

aquest sentit, indica que han intervingut, des de l’inici de mandat, en 

790 desnonaments; han invertit 23 milions d’euros en l’adquisició 

d’habitatges i rehabilitació, i han creat 155 pisos nous; han fet 

equipaments de proximitat per a joves que s’han autogestionat al 

carrer Ripoll, 25, a Can Seixanta, un casal per a gent gran, i pisos 

tutelats a Mestres Cases i Martorell; afegeix, en l’àmbit de la salut, el 

CAS de Lluís Companys, i el trasllat del CUAB i la Sala Baluard amb 

nous serveis. Pel que fa a l’àmbit d’educació, esmenta actuacions com 

l’escola bressol Aurora, el pati de l’escola Baixeres i la rehabilitació 

de l’institut Milà i Fontanals; i en cultura, l’adquisició de l’edifici del 

Borsí i el de l’antiga cooperativa Segle XX, i l’escola de música de 

Sant Bernat, 9. I afegeix que, per a entitats, han posat a disposició, per 

exemple, els baixos de Joan de Borbó, 44, i remarca que, a finals del 

2018, hauran invertit en desenvolupament 2,6 milions d’euros. 

Replica, per tant, que no els poden acusar de no tenir un pla. 

 

El Sr. ARDANUY constata que es tracta d’avaluar de quina manera la 

ciutat de Barcelona lidera el suport als veïns i veïnes del Raval i del 

districte de Ciutat Vella en general; i en aquest sentit, diu que hi veu 

un excés de tacticisme i de planificació electoral en tots els casos. 

En conseqüència, demana al Govern i a l’oposició que siguin realistes, 

i que liderin políticament una resposta per intentar solucionar, 

conjuntament, els problemes que pateix el barri del Raval. 

Finalment, anuncia que s’abstindrà. 

 

La Sra. PIN indica que a finals del 2018 hauran invertit 1,9 milions 

d’euros en el pla de xoc de drogues, malgrat que la municipal és 

l’administració que té menys competències en tràfic de drogues i 

especulació immobiliària. I es pregunta on són els recursos que 

haurien d’invertir les altres administracions. 

Afegeix que entre el 2017 i el que porten de 2018 s’han fet 74 

entrades a domicilis, i 99 detencions, per la qual cosa aprofita per 

agrair la feina feta pels equips d’habitatge, dels cossos de seguretat —

en coordinació Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana—, dels equips 

de districte i els de salut. 

Fa avinent que tots els grups polítics estan convidats als diferents 

espais en què es tracta la problemàtica de la venda de drogues i, en 

aquest sentit, els retreu que no hagin aportat cap mena de proposta de 

solució, i tan sols hagin fet un ús partidista d’un problema molt greu 

del barri del Raval. 

Per tot plegat, entén que si realment els preocupa la situació, en 

comptes de defugir el debat han d’aportar solucions per combatre el 

tràfic de drogues al barri. 

Acaba la seva intervenció reiterant que a finals del 2018 s’haurà fet 
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una inversió de més de setanta-sis milions d’euros, en un barri en què 

s’han posat els veïns i les veïnes al centre de les polítiques públiques. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que seria molt positiu que el 

Govern perdés els complexos a l’hora de garantir el desnonament 

exprés dels pisos ocupats irregularment per promoure-hi activitats 

il·lícites. I torna a fer referència, en aquest sentit, al recent debat al 

Congrés de Diputats, al resultat del qual no es va sumar el partit 

socialista, d’una proposta que segurament ajudaria a pal·liar la 

situació. 

Afegeix la necessitat d’enfortir el teixit comercial als barris, i que el 

Govern deixi de vetar activitats econòmiques que generen ocupació, i 

que apliqui amb claredat i contundència ordenances de civisme a fi 

d’evitar que els qui no respecten la convivència s’apropiïn dels barris. 

Igualment, assenyala que cal més presència policial, Guàrdia Urbana i 

Mossos d’Esquadra, amb el suport incondicional d’aquest ajuntament 

per lluitar contra la delinqüència; i uns serveis municipals d’atenció a 

les persones, i un bon funcionament de serveis públics com el de la 

neteja. I remarca que tot això ha d’anar acompanyat per un diàleg 

permanent amb les entitats i els veïns. 

Per tant, diu que més enllà d’aquesta reprovació a la gestió de 

l’alcaldessa al barri del Raval, hi ha la necessitat d’establir un 

compromís per part de tots els grups a fi que el proper plenari puguin 

portar un seguit de mesures urgents per al Raval. 

 

El Sr. COLLBONI indica que el seu grup ha elaborat una proposta de 

34 solucions per a Ciutat Vella, un document que inclou des de mesures 

estructurals, entre les quals recuperar l’antiga Procivesa, que feia una 

tasca molt important de transformació urbana; en definitiva, disposar 

d’un pla estructural i conjuntural, amb respostes en matèria de 

seguretat, d’economia, comerç i convivència. 

Demana a l’alcaldessa i a la Sra. Pin que es mirin el document, i que 

prescindeixin que l’ha fet el PSC; però que no oblidin que són els 

mateixos que van fer més de tres mil cinc-cents habitatges socials a 

Ciutat Vella; setanta-quatre equipaments de barri, biblioteques, centres 

cívics, casals de gent gran; els mateixos que van posar disset 

equipaments culturals al cor de la ciutat. 

 

El Sr. BOSCH demana a la Sra. Alcaldessa i a la Sra. Pin que no els 

exigeixin la llista telefònica i que actuïn, ja que els únics que 

romandran al barri finalment, si continuen així, seran els ocupants dels 

narcopisos; i els recorda que els veïns i les veïnes volen quedar-se al 

barri. 

 

La Sra. MEJÍAS alerta que quan comença el deteriorament és molt 

difícil d’aturar, i que això converteix el Raval en terreny abonat no 

només per a la gentrificació, sinó per als especuladors immobiliaris. 

Diu que l’única responsabilitat és del Govern de la ciutat; i a la Sra. 

Pin, li retreu que no hagi escoltat els veïns, ja que altrament sabria que 

proposen una bateria de vint mesures per solucionar la situació al 
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barri. 

 

El Sr. TRIAS ofereix a l’alcaldessa i a la regidora Pin tota la 

col·laboració del Grup Demòcrata per aturar l’actual estat de coses al 

barri del Raval. Destaca que s’han fet moltes coses a Ciutat Vella, 

però alerta que si no s’actua a l’espai públic la gent marxa; i retreu al 

Govern que doni sensació de tolerància al carrer, i que no escolti la 

gent quan manifesta que té por. Constata que és injust que pateixin por 

arran dels canvis que ha sofert el seu barri, i recorda que la 

responsabilitat del Govern és la de posar ordre, i reconèixer que pot 

actuar en molts àmbits sense haver de donar la culpa de tot sempre a 

altres administracions. 

Ofereix al Govern col·laboració per avaluar quines línies poden seguir 

per posar ordre al carrer, i tolerància zero amb segons quines 

activitats, i subratlla que la lluita contra el narcotràfic ha de ser una 

prioritat si no volen que Barcelona esdevingui un referent mundial en 

aquest àmbit. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb catorze vots 

en contra —emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i 

Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també per les 

Sres. Lecha, Rovira i Reguant—, una abstenció —emesa pel Sr. 

Ardanuy—, i vint-i-sis vots a favor de la resta de membres del 

consistori. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la 

sessió a les setze hores i vint minuts. 


