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Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta dona la benvinguda a l’Audiència Pública als veïns i veïnes que estan presents 
al Saló de Plens i també als que la segueixen a través del canal de l’Ajuntament de Barcelona.  

Recorda que la sessió és enregistrada i emesa en directe i que tothom pot expressar la seva 
voluntat de privacitat respecte a aquest enregistrament.  

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 17 de març de 2022 

La presidenta inicia amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 17 de març de 2022, 
l’esborrany de la qual és a la web del Districte juntament amb la convocatòria de l’actual sessió. 
Dona la paraula a la senyora Balduque.  

La senyora Josefa Balduque Astúa es presenta com a membre de la Comissió de Seguiment 
del barri de la Font de la Guatlla - Magòria i diu que, pel que fa a la seva participació, l’acta és 
correcta. Anuncia que quan li arribi el torn de paraula ja parlarà de més coses.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona l’acta per aprovada. 

 
2. Torn obert de paraules 

La presidenta explica que primer substanciaran les intervencions dels veïns i veïnes presents, 
amb les respostes del regidor, i que després donaran pas a les intervencions telemàtiques.  

Anuncia un primer bloc de quatre intervencions i dona la paraula, en primer lloc, a la senyora 
Tomás. 

La senyora Carmen Tomás diu que ve amb dues veïnes més del carrer Violant d’Hongria 163 i 
que volen mostrar la seva disconformitat per un local de l’Àrea de Manteniment de Parcs i 
Jardins, de l’Ajuntament, que hi ha darrere de casa seva. Es queixa que fa quaranta anys que 
viu en aquesta finca i que durant aquests quaranta anys no ha parat el rebombori, de dilluns a 
divendres i des d’abans de les vuit del matí, amb camions, grues, materials, pols, soroll i crits. 
Es queixa que la vida és més complicada, en aquestes condicions, perquè no pots descansar, 
especialment en el seu cas que treballa a la nit. Diu que al final s’ha d’aixecar, perquè no hi ha 
manera de dormir gens. Entén que calguin locals, però no que estiguin darrere mateix de les 
cases, perquè totes les finques de la zona pateixen això durant tot el dia. Assegura, a més, que 
al seu pis té constantment una pols de color gris que ve d’aquestes obres i dels camions. 
Afegeix que últimament el problema s’ha desbordat i que per això ha anat a l’Audiència amb les 
seves companyes.  

La senyora Olga Pérez informa que és sobre la mateixa qüestió, i suposa que no els sorprèn el 
tema perquè ja se n’han queixat moltes vegades. Precisa que es tracta del magatzem municipal 
de Sants-Montjuïc, que toca paret amb paret amb la seva finca, al carrer Violant d’Hongria. 
Recorda que al costat hi ha també una residència geriàtrica i centre de dia i el pati de l’Escola 
del Carme. Creu que no és difícil d’imaginar el que suposen les càrregues i descàrregues dels 
camions, els camions ploma, els toros, la senyalització constant de marxa enrere dels camions, 
i tot des de les vuit del matí, combinat amb la pols i la pudor del gasoil. Expressa que és com 
viure enmig d’unes obres que saps que no s’acabaran mai.  
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Li consta que un grup municipal va presentar un prec i que va ser acceptat, tot i que li sembla 
que potser no era necessari perquè el Govern ja coneixia de feia temps aquell problema. 
Espera que reubiquin el solar en un altre lloc al més aviat possible.  

La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula al senyor Martí Iuloch, però aquest no 
desitja intervenir. Tot seguit, dona la paraula a la senyora Pérez Solera. 

La senyora Concepció Pérez Solera, en nom de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, es 
queixa que encara no els han contestat els tres escrits sobre la demanda del local per a 
l’associació que representa. Proposa una reunió per parlar-ne o, en qualsevol cas, els demana 
que els responguin.  

Exposa que els ha arribat, de persones implicades en la qüestió de les terrasses –comerciants i 
veïns–, la reclamació perquè l’Ajuntament hi posi ordre, perquè no se’n sap el nombre, perquè 
n’hi ha que les han retirades i encara no els han dit res, i voldria que això no creés problemes.  

Diu que també els ha arribat alguna petició perquè hi hagués més coordinació entre Serveis 
Socials Municipals, Serveis Socials dels CAP –que depenen del Consorci de Sanitat–, 
associacions de veïns, entitats, Guàrdia Urbana, Mossos, perquè tots aquests intervinents 
estiguin connectats i, quan es detectin casos de persones grans soles o de gent amb trastorns 
mentals, s’activin els seus serveis i no badin. Està convençuda que això es resoldria si hi 
hagués una comunicació fluida.  

Es refereix també a una qüestió de neteja que s’ha agreujat els últims dies, perquè denuncia 
que es tornen a veure, sobretot pels carrers de la part alta del parc de l’Espanya Industrial –
Rector Triadó, Ermengarda, Vilardell–, contenidors desmanegats, amb totes les escombraries 
per terra –precisa que l’altre dia hi va fer unes fotos, amb tot de roba escampada–, i assegura 
que fa molta basarda veure-ho. I ho enllaça amb la seva percepció que hi torna a haver una 
allau de furts i robatoris, perquè en els últims quinze dies li ho ha estat comentant la gent, a part 
del que ella mateixa ha vist i fins i tot ha comentat amb els mossos de l’estació de Sants, on 
també li han dit que hi ha hagut més problemes, igual com al metro.  

Respecte a la neteja, diu també que uns veïns de la plaça Celestina Vigneaux la informen del 
següent: quan a la plaça es va fer un edifici nou i es va urbanitzar, entrant-hi pel carrer Moianès 
o pel carrer del Corral, a la banda dreta, al fons, hi va quedar un tancat del qual es va fer càrrec 
l’Ajuntament; que s’hi va fer un mur –perquè aquell tancat va ser una font de problemes molt 
greu–, i ara demanen aquests veïns que es netegi, perquè està molt brut i s’hi ha vist fins i tot 
algun animalet. 

Reporta també que altres veïns, tal com ha comentat altres vegades, es lamenten que en 
l’encreuament de Moianès amb Creu Coberta, i en altres carrers, hi falta que s’hi pintin els 
senyals de 30, 20 o 10 km/h, perquè la gent s’acostuma a ignorar les velocitats màximes i els 
carrils bici.  

Suggereix que, com també li han traslladat, els carrils bici vagin en el mateix sentit que els 
cotxes, de manera que els ciclistes es comportin de la mateixa manera que els altres vehicles i 
respectin els semàfors en vermell. 

La senyora Josefa Balduque Astúa informa que fa pocs dies ha mort una exconsellera del 
Districte del PDeCat, del 2015 al 2019, la senyora Núria Izquierdo, i demana a la presidenta 
que li deixi fer-ne un breu recordatori. Assegura que sempre que anava als consells de barri de 
Sants-Badal, al qual pertanyia, demanava per ella, i que en l’últim Consell de Barri li van dir en 
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un apart que s’havia mort. S’adreça a ella, «siguis allà on siguis», dient-li que li consta que una 
dona no serveix només perquè li posin la mà damunt la cuixa, sinó per a moltes coses més, i li 
envia una abraçada i el seu agraïment.  

Explica que el 2 de juny de 2022 entrarà al Registre de Sants-Montjuïc tota la documentació de 
les qüestions que tractarà avui, adreçada a la presidenta del Districte, perquè és ella qui 
convoca les audiències i els plenaris.  

Informa que dijous passat, com a membre de la comissió de seguiment a la qual pertany, va 
entrar al registre de la Sindicatura de Greuges, al senyor Bondia, tota la documentació 
relacionada amb un expedient relatiu al Districte de Sants-Montjuïc. S’adreça a la presidenta i li 
diu que si els interessa aquesta documentació, tant a ella com al president de Barcelona 
Decidim, ja saben on és. Amplia la informació, de tota manera, dient que aquesta documentació 
s’ha enviat també al Districte, a Regidoria, Gerència, Presidència, Vicepresidència i no sap si 
també a Barcelona Activa; al senyor Lillo, a la senyora Carla i a la nova substituta, que diu que 
no li ha confirmat recepció i que ja ho farà quan vulgui. Agraeix que Regidoria, Gerència, 
Serveis Jurídics i Presidència li hagin confirmat recepció. Afegeix que també ho ha enviat a 
l’equip de l’alcaldessa, perquè és qui mana a Barcelona –i diu que tampoc no n’ha rebut 
confirmació de recepció–, a Drets Socials –que ha confirmat recepció–, a Feminismes, a 
l’exregidora de Sants-Montjuïc senyora Pérez Castaño, a l’exgerent senyor Francesc Jiménez, 
a l’exgerenta senyora Sònia Frias i al president del Districte de les Corts, del qual diu que no té 
confirmació de recepció, però que dijous la rebran allà –aclareix que ella intervé a les sessions 
de les Corts en qüestions relacionades amb Sants-Montjuïc. Dels esmentats, també té 
confirmació de recepció del senyor Jiménez, però dels altres no.  

Relata que ha parlat amb la consellera sobre tres temes que no sabia si eren per parlar-ne al 
Consell de Barri de la Zona Franca, i que ella li ha aconsellat que els exposés aquí. Especifica 
que un és el parc que es fa allà, molt gran, i que l’altre dia es va comentar que hi havia uns 
terrenys de la Generalitat on havia d’anar una residència, i que no la feien. Demana al regidor si 
en aquells terrenys on anava la residència hi anirà la presó de la Model.  

El segon tema és que cada diumenge, com si fossin a Pedralbes, tenen una cursa de bicicletes, 
maratons, curses... Demana que es tingui en compte que hi ha molts autobusos de gent que ve 
a treballar a Barcelona. Pensa que està bé que es faci una Volta Ciclista a Catalunya, una 
marató..., però promet que no permetrà que, com l’altre dia, l’aturessin per unes bicicletes que 
no sabia a què responien, i que la responsable de Mobilitat ho hauria de tenir en compte.  

I el tercer tema és que, segons assegura, ha llegit a Regió 7 –perquè diu que és manresana i 
cada dia el llegeix– que el Partit Socialista de Manresa iniciava accions «contra el 
transbordament dels Ferrocarrils de la Generalitat». Fa saber que això a ella l’afecta i que no en 
sabia res. Precisa que no té la T4 –perquè, segons es lamenta, no té amistats, i per això no la 
hi donen–, però que sí que té el passi de la Generalitat, de manera que agafa el tren aquí i se’n 
va a Manresa. Denuncia que, segons aquest diari, ara s’haurà de fer transbordament a 
Martorell i agafar el tren d’Igualada. Demana que el regidor ho tingui en compte.  

Reclama, finalment, perquè consti en acta, que li retornin una fotografia que ella va donar quan 
es va dir que compraven Can Batlló per fer-hi un espai de memòria històrica de Barcelona. 
Precisa que el seu pare, amb uns quants amics, va fundar l’equip de l’Espanya Industrial l’any 
1934, i que l’única foto que hi havia d’això era una que tenia ella, i que per això la va cedir. Però 
diu que ara ha sabut que aquella foto no l’han posada a l’exposició. Vol saber els motius d’això, 
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i vol que se li retorni la foto, perquè l’enviarà a Alacant, al castell de Santa Bàrbara, que va ser 
la presó dels republicans de Barcelona, i allà l’exposaran.  

Finalment, exposa que el subdirector general de la Fundació La Caixa ja l’ha rebut, com a 
membre de la comissió de seguiment de la qual forma part, i que ara només espera que aquest 
senyor li respongui el que li vulgui dir el senyor Fainé.  

I encara afegeix que li vol dir al senyor Calleja que l’última Audiència Pública del 2019 la va 
presidir ell, i que si ell és responsable d’alguna cosa del que va succeir del 2015 al 2019, haurà 
d’assumir la seva responsabilitat.  

La presidenta dona la paraula al regidor per respondre les intervencions. 

El regidor comença saludant els veïns que es troben a la sala i els que segueixen l’Audiència 
en línia o els que la seguiran en diferit. 

Respon primer a les veïnes del carrer Violant d’Hongria i vol explicar alguns antecedents de la 
qüestió, perquè afirma que ja fa temps que treballen en l’assumpte i que avui hi ha novetats 
que pot compartir. Recorda que va tenir coneixement d’aquesta situació el desembre de 2021, 
arran d’una conversa amb la senyora Pérez el dia del Pare Noel, que hi havia a la seu del 
Districte una activitat amb els comerciants. Assegura que de seguida va demanar per la 
situació d’aquest solar i va saber que era, efectivament, un solar municipal que es fa servir com 
a magatzem: per una part en una nau que hi ha i, per una altra part –que segurament és la que 
causa més molèsties als veïns–, en la resta del solar, que està a l’aire lliure.  

Informa que l’activitat que s’hi fa s’ajusta a la legalitat, perquè és activitat diürna, però sap que 
el fet que s’ajusti a la legalitat no vol dir que no sigui molest per als veïns, que tenen la sensació 
–com bé han dit– de tenir unes obres al costat de casa. Creu que no es poden qualificar 
d’obres molt sorolloses –perquè no hi ha ningú picant amb un martell hidràulic a terra–, sinó 
que són camions que entren i surten durant la setmana. Reconeix, però, que hi ha maquinària –
camions, toros hidràulics– que hi treballa de vuit del matí fins al vespre.  

Explica que després de la conversa esmentada del desembre, al gener el Comitè de Direcció 
amb la gerenta van acordar que treballarien per buscar una alternativa, informació que va 
traslladar a la senyora Pérez –amb qui afirma que han estat en contacte tot aquest temps–, i 
que li va demanar paciència, perquè per sortir d’allà havien de trobar una altra ubicació. Exposa 
que des d’aleshores han estat buscant aquesta altra ubicació, i que ja la tenen per al material 
que hi ha a l’aire lliure, de manera que a partir d’aquest mes de juny es farà el trasllat, la qual 
cosa creu que és una bona notícia. Admet, però, que la part de la nau –que suposa que és la 
menys molesta– es mantindrà amb l’activitat habitual, i això vol dir que hi pot haver camions 
que hi continuïn entrant; ara bé, pensa que seran menys i amb una activitat no tan intensa. 
Assegura que ha costat trobar aquesta alternativa, que és un lloc on no hi ha veïns tan a prop i 
que, per tant, no crearà tantes molèsties.  

Vol fer una reflexió general, i especifica que no l’adreça a les tres persones que han vingut a 
queixar-se, perquè sap que elles han aguantat molt de temps i han tingut molta paciència. La 
reflexió que comparteix és que vivim en una ciutat molt densa, amb molt poc espai públic, amb 
molt poques alternatives de llocs que puguin servir de magatzem. Afegeix que tots volem que 
els carrers estiguin nets i ben mantinguts, activitats per a les quals calen magatzems on la 
Brigada Municipal tingui el material necessari per poder treballar. Repeteix que faran aquest 
trasllat dels materials a un lloc on no hi ha veïns directes, però demana a tothom que es 
responsabilitzi de la feina i que pensi en aquests treballadors que van allà a les vuit del matí, o 
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a les dotze del migdia, o a les sis de la tarda, i que hi van a buscar material per arreglar les 
voreres i els carrers pels quals a tots ens agrada passejar i que estiguin en bon estat.  

Espera que amb aquestes gestions la situació pugui millorar i que els veïns puguin descansar o 
treballar sense aquestes molèsties.  

Respecte a les preguntes i demandes de la senyora Pérez Solera, assegura que en la qüestió 
del local hi treballen. Els consta que s’ha arribat a un acord per prorrogar el contracte que 
tenen, però estan buscant alternatives. Creu que és important que, al marge de l’Audiència 
Pública, tinguin altres contactes, i recorda que per a això ja té les dades de les tècniques i dels 
consellers del Districte, amb els quals li consta que té relació directa, com amb ell mateix. 
Resumeix, doncs, que a curt termini el tema del local ja està resolt i que ara cal trobar una 
solució a llarg termini per a l’Associació de Veïns d’Hostafrancs i la seva demanda de local, 
solució que segurament exigirà compartir local, com fins ara.  

Sobre les terrasses, vol aprofitar per fer una mica de pedagogia, perquè amb la pandèmia hi va 
haver restriccions en la restauració, restriccions que implicaven reducció dels aforaments, la 
qual cosa condemnava la majoria de bars i restaurants a tancar, tret que s’habilités espai públic 
per ampliar terrasses o donar terrasses a bars que no en tenien. Menciona un estudi de la 
Universitat de Barcelona que diu que aquestes mesures van salvar 2.000 llocs de treball a 
Barcelona. Admet que ja han passat més de dos anys i que ara toca que allò que es va habilitar 
de manera provisional es consolidi o no, en funció d’una sèrie de criteris. Explica que aquests 
criteris els ha de definir no sols el Govern, sinó el Plenari, que ha acordat una modificació de 
l’Ordenança de terrasses. Conclou, doncs, que ara ja tenen els criteris que fixen quines de les 
noves terrasses es poden mantenir i quines no, que els restauradors han presentat les seves 
propostes per consolidar o per ampliar, i que ara els equips tècnics del Districte analitzen 
cadascuna d’aquestes propostes.  

La previsió que fan és que es consolidin entre el 60 i el 75% de les terrasses que es van 
autoritzar de manera extraordinària al Districte, i que aquest ventall d’opcions depèn de la 
casuística. Afirma que tot aquest procés estarà acabat al llarg dels mesos vinents, fins al 
setembre o octubre. Creu que, en general, i també segons les converses que tenen amb les 
associacions de veïns, comerciants i restauradors, aquesta mesura agrada, i que molta gent ha 
vist que l’ampliació de les terrasses és bona no sols per als restauradors sinó també per a la 
vida social, però reflexiona que també cal ser conscients que hi ha veïns que fins ara no tenien 
una terrassa sota casa i ara la tenen, i que això pot afectar el soroll i la convivència. Per això 
aprofita l’ocasió –ja que hi ha molts veïns i també molta assistència virtual a l’Audiència– per dir 
que en aquells casos en què hi hagi restauradors que no respectin els horaris, o que col·loquin 
més taules de les previstes o que cometin qualsevol altra irregularitat que causi problemes als 
veïns o no els deixi dormir –que seran un 3, o un 5, o un 10% dels casos com a màxim–, seran 
durs, faran complir la normativa i, si han d’acabar retirant alguna terrassa, la retiraran.  

Respecte a les zones que estiguin saturades, perquè sap que hi ha carrers on abans no hi 
havia terrasses i ara n’hi ha una acumulació –quan hi ha quatre taules autoritzades per cada 
bar i hi ha deu bars en un tram de carrer, com al carrer Vallespir o el carrer Valladolid, per 
exemple, o el carrer Nou de la Rambla al Poble-sec–, podria ser que els bars que tenien quatre 
mòduls ara passessin a tenir-ne dos. Pensa que és un exercici que ha de fer tothom: entendre 
que en una ciutat hi ha molts interessos diferents i que aquests interessos s’han de conciliar, 
fent possible l’activitat econòmica que implica la restauració, que permet salvar molts llocs de 
treball, i el descans veïnal. Agrairan que durant aquests mesos de consolidació de les terrasses 
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hi hagi el màxim de diàleg possible, i que els facin arribar qualsevol comentari sobre qualsevol 
desajustament que hi pugui haver en algun d’aquests bars i restaurants.  

Pel que fa a la millora de la coordinació entre els serveis socials i centres d’atenció primària, i 
altres, de diverses entitats, defensa que hi ha taules i que hi ha coordinació, especialment en el 
problema de la soledat no volguda de la gent gran. Informa sobre projectes pioners com el 
Projecte Radars, en què es busca la coordinació entre professionals, societat civil i comerços a 
l’hora d’acompanyar gent gran que està sola. Anima les associacions de veïns que hi vulguin 
col·laborar a parlar-ne, per veure quina és exactament la seva demanda.  

Respecte a la necessitat de millorar la neteja, concretament al solar de la plaça Celestina 
Vigneaux, reconeix que quan hi ha solars que es tanquen els Serveis de Neteja regularment no 
hi entren, de manera que s’han de calendaritzar neteges periòdiques. Promet que revisaran 
quan està prevista aquesta neteja i que, si falta molt, la reprogramaran. 

En referència a l’allau de furts i robatoris que ha esmentat, ell no faria servir aquesta paraula, 
però admet que hi ha hagut un cert repunt. Diu que s’ha reunit divendres amb l’intendent de la 
Guàrdia Urbana –present a l’Audiència–, en la Taula de Coordinació Policial, i que van 
comprovar que en alguns llocs del Districte hi ha hagut un increment del 20 o 30% de fets 
delictius. Creuen que, en la mesura que torna el turisme, torna aquesta mena de fets delictius, 
especialment els furts i, més preocupant, els robatoris violents. Assegura que treballen de 
manera coordinada amb els cossos policials per donar-hi una resposta, i encoratja que, a més 
de l’activitat policial –que es fa, i que aquest Govern n’ha incrementat els recursos–, hi hagués 
també més recursos judicials, perquè quan s’identifiqui els autors d’aquests furts i robatoris –
que, segons diu, normalment són sempre els mateixos– no hi hagués tanta reincidència. 
Reclama, doncs, mecanismes per evitar la reiteració delictiva. Fa palès que aquesta qüestió 
excedeix l’Ajuntament de Barcelona i segurament s’ha de resoldre al Congrés dels Diputats, 
també amb la dotació de recursos als jutjats. Pensa que no pot ser que algú que detenen per 
un furt o un robatori amb violència s’hagi d’esperar dos anys per a un «judici ràpid», dos anys 
durant els quals pot tornar a cometre aquests mateixos fets delictius moltes més vegades. 
Denuncia que en el sistema judicial hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar prou bé, de 
manera que, per més que la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra facin la seva feina, ens 
trobem amb un greu problema de reincidència, especialment en furts i robatoris.  

Sobre la senyalització horitzontal que demanava la senyora Pérez Solera al carrer Moianès, 
ressalta que aquesta mateixa setmana o l’anterior ella mateixa va fer una passejada per la zona 
amb el conseller del barri i la consellera de Mobilitat –el senyor Gaixas i la senyora Pérez 
Sorribas–, i que van comentar aquest punt. Promet que es programarà el que s’hi va acordar.  

I finalment, sobre els carrils bici, diu que comparteix la reflexió que feia la senyora Pérez 
Solera, i assegura que és una decisió que ja forma part de la política de Mobilitat de la ciutat, 
de manera que quan es fan nous carrils bici ja no es fan bidireccionals. Avança que els carrils 
bici bidireccionals que queden, quan es faci un nou carril bici al carrer del costat, es podran 
deixar d’un sol sentit. Creu que al Districte no n’hi ha gaires, de bidireccionals, però admet que 
sí que hi ha el del carrer Tarragona, que a més està sobre la vorera i crea sensació 
d’inseguretat sobretot a aquells veïns que no saben que és bidireccional i només miren cap al 
cantó d’on venen els cotxes; o el de la Gran Via, que està també sobre la vorera. Però recorda 
que les obres d’aquest últim ja estan programades per al setembre del 2022, que es baixarà a 
la calçada. Assegura, doncs, que estan treballant per fer desaparèixer els carrils bici 
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bidireccionals i perquè la xarxa ciclista de la ciutat estigui tan ben connectada i tan segura com 
sigui possible, no només per als ciclistes sinó també per als vianants. 

Adreçant-se a la senyora Balduque, afirma que han pres nota de tot el que ha dit i de tots els 
seus correus i se suma al record per la consellera Núria Izquierdo, que va morir fa alguns 
mesos. Suggereix que les audiències públiques siguin per parlar de les qüestions concretes del 
barri, que creu que tots els presents tindran ganes d’escoltar, per buscar-hi solucions conjuntes 
i compartides, i no quedar-nos en els correus electrònics que s’han enviat o les coses que s’han 
fet.  

Admet que sí que ha parlat d’una cosa concreta, que és el tema de les residències a la Marina. 
Aprofita l’avinentesa per explicar que hi ha uns solars municipals que s’han cedit a la 
Generalitat: un al carrer Energia i l’altre als Jardins de Can Ferrero, al costat, perquè s’hi pugui 
fer una residència de gent gran. Exposa, però, que van passant els anys i que no hi han vist 
cap actuació. Reconeix que, pel que fa a la demanda –al Districte i a la ciutat, però 
especialment al barri de la Marina–, la llista d’espera cada vegada és més gran. Explica que 
diumenge va estar amb el director de la residència de Sant Eloi i que li comentava que volien 
ampliar-la, perquè l’oferta és inferior a la demanda. Creu que caldria un lideratge públic i una 
implicació pública més gran de les administracions que hi tenen competències, que en aquest 
cas és la Generalitat de Catalunya, la qual, segons pensa, té oblidat el barri de la Marina pel 
que fa a les residències de gent gran.  

La presidenta li agraeix la intervenció i anuncia el segon bloc d’intervencions presencials. 
Dona la paraula en primer lloc al senyor Albiol. 

El senyor José Juan Albiol diu que hi ha un problema que els molesta bastant, però que, en 
paraules del regidor, és de molt fàcil solució. Recorda que el regidor ha dit que serien durs amb 
les il·legalitats –bars il·legals, terrasses...–, de manera que li sembla que ha de ser senzill 
solucionar la qüestió que ells tenen, que és la de Can Vies. El descriu com una terrassa il·legal 
i un bar il·legal. Pensa que la seva intervenció s’hauria d’acabar aquí, perquè el regidor ha dit 
també que es buscaria una alternativa a allò encara que s’ajusti a la legalitat, parlant d’un 
problema que tenien uns veïns. Considera, doncs, que si per a allò es busca una alternativa, 
per al que no s’ajusta a la legalitat suposa que haurien d’anar un poc més enllà.  

Es presenta com a representant d’uns veïns de Jocs Florals: de l’edifici que hi ha davant, de 
l’edifici que hi ha al costat, de molts edificis que hi ha allí. Afirma que no estan en contra que 
algú ocupi un local, que en això no s’hi fiquen, però que el que volen és poder descansar els 
caps de setmana. I reclama que, com a veïns de Barcelona «de primera», com tothom, i no «de 
segona», si demanen que hi vagi la policia, hi ha d’anar. Assegura que hi té molts amics, a la 
policia, i defensa que sempre ha elogiat la feina que fan, però que la policia els ha dit que no 
poden anar a Can Vies, que tenen l’ordre de Regidoria, de l’Ajuntament, de no anar-hi. Demana 
com es pot solucionar. Assegura que si fumessin a dins i beguessin a dins –encara que el que 
fessin fos una il·legalitat– i simplement no fessin soroll ni molestessin els veïns... Demana 
només una resposta per als veïns, perquè fa molts anys que dura. Pregunta de nou per què no 
hi va la policia. Conta que la policia els diu que no fa falta ni que hi truquin, però diu que hi 
truquen perquè van registrant la llista de les trucades i tenen els vídeos de les festes que s’hi 
munten, tot a punt per enviar a la televisió d’aquí i a la televisió estatal. Remarca que no ho 
volen fer, perquè saben que, si ho fan arribar a la televisió, perjudicaran el Districte i la ciutat de 
Barcelona, i no volen fer-ho perquè consideren que cal arreglar els problemes internament. No 
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vol ofendre, però insisteix que, segons les paraules del regidor, serien durs amb les il·legalitats, 
bars il·legals i terrasses. Pregunta si no és això el que ha dit el regidor.  

Afegeix una segona qüestió, que és la de les festes alternatives de Sants. Es demana per què 
hi ha d’haver unes festes alternatives de Sants, en què tanquen Jocs Florals durant dies i se’n 
pugen en uns carros, amb permís de l’Ajuntament. Denuncia, a més, que els carros són 
il·legals, trets de Mercadona o similars. Pregunta si no n’hi ha prou amb les festes de Sants, 
que són de tots. Al·lega que els veïns, com ell, paguen impostos, compleixen sempre, i insisteix 
que hi ha policies amics seus que li diuen que no hi poden fer res perquè tenen l’ordre de 
l’Ajuntament de no anar-hi. Diu que és per això que ha anat ell a l’Audiència a parlar-ne, per 
veure si aconsegueix que l’Ajuntament doni alguna ordre als policies perquè puguin actuar. 
Precisa que no cal actuar amb violència, ni de bon tros, però sí arribar a un acord perquè el que 
facin tingui un sentit social real i no sigui una disfressa per a les seves festes. Es queixa que, a 
més a més, no se’ls pot dir res, perquè et miren malament. Està convençut que hi ha bona gent 
allí dins i admet que ell mateix té alumnes que hi van, però pensa que cal respectar els veïns 
que, com ell, volen descansar el cap de setmana, que tenen nens, i que hi ha un home malalt 
que han hagut de canviar d’habitació. Li sembla increïble que la policia de Barcelona els digui 
que no hi pot actuar. Exposa que fa pocs dies, parlant amb una patrulla per allà a la vora, li van 
dir que, a part de no poder actuar, havien de marxar perquè, si els veien, s’ofendrien. Pensa 
que si expliquen això a una televisió, l’assumpte explotarà, perquè li sembla inconcebible. I 
adverteix que estan a punt d’enviar-ho, perquè tenen vídeos i fotografies i de tot. Demana, per 
favor, que això s’arregli, i que estarien molt i molt agraïts a l’Ajuntament. Reitera que només 
volen descansar, no volen rebombori. 

El senyor Marc Iñigo vol comentar una mica els fets relatats. Detalla que un dia que sortia de 
casa i anava a l’aeroport a recollir la seva promesa va trobar unes noies orinant al seu portal. 
Diu que se les va mirar i els va preguntar què feien se’n van riure i el van amenaçar. Afegeix 
que hi ha altres veïns que han estat amenaçats, que han vist baralles i que va ser l’única 
vegada que va anar-hi la policia –els Mossos, no la Guàrdia Urbana–, perquè es llançaven 
pedres, tenien ganivets. Assegura que té vídeos de tot això, que no s’ho inventa. Diu que li 
sembla molt bé que les entitats necessitin el seu espai social per fer la seva, però es queixa 
que aquí sembla que els veïns siguin ciutadans de segona, perquè quan han fet reclamacions a 
l’Ajuntament se’ls ha dit que cal buscar consens. Es demana qui ha buscat consens amb els 
veïns, qui els ha consultat. Diu que, si no ho té mal entès, estava planificat fer una rampa 
d’accés al passeig on ara hi ha Can Vies, i no sap què se n’ha fet, d’aquesta planificació, o si es 
pensa acabar aquesta obra i reubicar la gent de Can Vies dins l’àmbit de Can Batlló, on hi ha 
molt espai. No li sembla normal que els caps de setmana els veïns no puguin descansar, ni fer 
una migdiada, ni mirar la televisió, i que hagin de sortir d’allà. I reitera que si els diuen res, o si 
truquen a la policia, no hi ha cap reacció, i algun cop hi han trucat fins a vint o trenta vegades. 
Demana què se suposa que han de fer i els agradaria una mica de resposta real i no paraules 
boniques, sobre quin plantejament i quin futur tenen previst en aquesta qüestió.  

El senyor Jordi Mayné Grau, en representació de l’Associació de Veïns de la Plaça la Farga, 
vol exposar uns fets que ja ha enviat en uns fulls amb la seva petició d’intervenció, i que espera 
que els hagin fet arribar al regidor. N’ha portat una còpia en PDF i l’ofereix, perquè és en color i 
es veu millor. Es refereix a la senyalització dels carrers de Sants Antic, on diu que s’hi han tret 
rètols de zona de vianants a les entrades dels carrers mentre que han deixat els de sortida; hi 
ha indicadors nous que assenyalen la banda contrària de la que hauria de ser... I no vol 
continuar, perquè s’ha mirat les normes de circulació i creu que la persona que ha fet els 
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darrers canvis n’ha encertat molt poques. Afirma que la seva associació procura donar suport i 
col·laborar en tot allò que es fa ben fet, però que en aquest cas hi ha hagut una despesa de 
senyalització que clama una mica al cel. Concedeix que sempre hi pot haver errades, però 
denuncia que en aquest cas hi ha una llista d’errades, i que cal tenir en compte que la 
senyalització comporta perill per a la gent i que no es compleixin les normes sobre velocitat, i a 
més l’incivisme dels mateixos veïns, en alguns casos, que aparquen lliurement i de franc, i de 
gent que hi té negocis. Recorda que fa temps que ho reclamen, i que s’ho han mirat també de 
fa temps. Repeteix que la informació ja la tenen i que no li cal resposta: simplement, la 
senyalització està mal posada. S’ha assabentat avui mateix que ells, sabent que està 
malament, hi volen posar senyalització nova, la qual cosa l’ha esparverat, perquè justament 
acaben de posar-hi senyals nous, més petits –que concedeix que potser són suficients per a 
aquests carrers–, i no entén que diguin que ara n’han de posar de nous. Es demana si qui ha 
gastat tants diners mereix el seu sou, perquè no ho comprèn. Assegura que continuaran 
col·laborant, però... 

Afegeix, en matèria de robatoris, que també han fet denúncies perquè estan desapareixent els 
tiradors de les portes de tot el barri. I vol fer una reflexió: pensa que la Guàrdia Urbana i els 
Mossos d’Esquadra poden saber on va a parar aquest material, potser a alguna deixalleria, 
perquè diu que ell mateix ha portat un tirador nou a una deixalleria i ha comprovat que 
l’acceptaven, de manera que els va dir que feien un mal favor als veïns. Detalla que n’hi ha un 
a l’Hospitalet –i no es refereix al que hi ha al carrer Navarra, perquè no sap si allà n’accepten o 
no–, a prop de Santa Eulàlia, que agafen de tot. Pensa que si els veïns l’han trobat fàcilment, la 
policia amb més raó, i podrien fer-hi una prova prèvia anant-hi de paisà. Diu que a ell ni li van 
preguntar d’on havia tret allò, que es veia que era nou de trinca. Repeteix que al barri està 
desapareixent tot aquest material, que saben que es paga car i que hi ha gent que s’hi dedica.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al regidor.  

El regidor es refereix a les intervencions dels senyors Albiol i Iñigo assegurant que recullen la 
queixa i el neguit d’aquests dos veïns respecte a la situació de Can Vies. Exposa que ja fa tres 
anys que és regidor i que és la primera vegada, en tot el mandat, que li venen uns veïns de 
Can Vies a queixar-se. Aclareix que això no vol dir que en el passat no hi hagi hagut queixes al 
voltant de Can Vies, perquè sap que n’hi ha hagut, i moltes; i que tampoc vol dir que els veïns 
de Can Vies no ho hagin passat malament, perquè sap que ho han passat molt malament els 
darrers anys, i això li consta. Però precisa que el que sabia era que el període de màxima 
conflictivitat al voltant de Can Vies havia estat en la legislatura del 2011 al 2015, quan ell no era 
regidor del Districte. Li constava que aleshores hi havia hagut un conflicte veïnal molt gros; que 
hi havia una activitat que no deixava descansar els veïns fins a altes hores de la matinada; que 
hi va haver també una resposta institucional que no va agradar en el col·lectiu, i que aquell 
conflicte veïnal va acabar esdevenint un conflicte molt greu, amb incidents no només al carrer 
Jocs Florals sinó a tot el barri de Sants, i que gairebé es va estendre per tota la ciutat, amb 
aldarulls gravíssims, de primer ordre, que esperen que no es repeteixin mai més ni a la ciutat ni 
al barri. Assegura que ell els va viure i veure com a ciutadà amb una preocupació molt gran.  

Constata que ha passat molt de temps des d’aleshores i, almenys des que és regidor –i pensa 
que des d’alguns anys abans–, s’havia aconseguit que les molèsties que causava aquest 
centre es concentressin en horari diürn i que no hi hagués activitat nocturna destacada, com 
abans, i que era aquí on treballaven. Repeteix que, com ja ha comentat, tot centre causa 
molèsties i que cal considerar els condicionants de la convivència a l’espai públic i en una 
ciutat, on hi ha interessos que de vegades són confrontats.  



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
Prenen nota de les dades de contacte dels senyors Albiol i Iñigo, els ofereix una reunió amb el 
seu equip per parlar d’aquest assumpte i assegura que miraran de recuperar la situació. Reitera 
que durant els tres anys que ha estat regidor ha parlat amb milers de veïns i ells són els 
primers que es queixen d’aquesta situació, cosa que es pot comprovar amb les actes de les 
audiències públiques d’aquest mandat. No nega que hi hagi hagut una revifalla del conflicte, o 
que el cap de setmana últim hagi passat alguna cosa, però ho desconeix. Els agrairà, doncs, 
que puguin tenir aquest contacte amb algú del seu equip i amb el senyor Farré, que és el que 
porta els temes de Prevenció i de Seguretat, per examinar què passa allà exactament. 
Assegura que el que vol evitar, de totes, totes, és tornar al temps d’abans, a aquella situació de 
conflicte que enfrontava veïns entre ells, que va acabar obrint una escletxa al barri i produint 
aldarulls greus.  

També vol fer un comentari sobre les festes majors. Concedeix que les festes majors a 
vegades són molestes, però que s’ha d’entendre que són només un cop l’any. També creu que 
s’ha d’entendre que són plurals i que per això hi ha festes majors institucionals i festes majors 
alternatives, com sempre n’hi ha hagut –i ja no parla de Can Vies, perquè són coses diferents–, 
com les baixades de carretons, que formen part de la cultura popular de la ciutat, o com altres 
activitats populars a la via pública, siguin alternatives, oficials o institucionals. Declara que el 
Districte està al costat d’aquest tipus d’activitats, agradin més o menys, s’hi participi o no, 
perquè està al costat de la cultura popular, de les festes majors oficials i institucionals i de les 
alternatives, sempre que es garanteixi la convivència i el descans veïnal. El senyor Albiol es 
referia a una activitat que es fa de dia –la baixada de carretons–, que té la seva llicència, 
s’emmarca dins d’un programa i compleix les mesures de seguretat, i defensa que aquestes 
activitats es continuaran desenvolupant amb tot el suport del Districte, ens agradin més o 
menys.  

Al senyor Mayné, de l’Associació de Veïns de la Plaça la Farga, li dona les gràcies, perquè les 
seves intervencions sempre venen acompanyades de dossiers amb molta informació, que 
donen suport al que explica. Diu que ara no entrarà en els detalls sobre aquestes qüestions de 
senyalització, però sí que li demana que concertin amb la consellera de Mobilitat i potser amb 
algun tècnic una visita per la zona, perquè concedeix que potser hi ha hagut algun error, tot i 
que també pot ser que hi hagi qüestions que no s’hagin detallat prou bé o que no s’acaben 
d’entendre sobre la nova senyalització. Pensa que a través d’aquest diàleg amb l’associació de 
veïns es podrien resoldre  els dubtes que hi hagi sobre aquesta senyalització a Sants Antic.  

Afegeix que, a més a més d’aquest tema de la senyalització, hi ha la qüestió de l’aparcament 
il·legal de cotxes a la via pública, que el senyor Mayné també hi fa referència i que considera 
que s’ha de poder treballar tant amb la Guàrdia Urbana, que pensa que ja ho fa en la mesura 
de les disponibilitats que té, com amb la incorporació d’alguns elements a la via pública –
pilones o jardineres–, que permetin evitar aquest aparcament descontrolat que satura la via 
pública i que dificulta la mobilitat especialment de les persones més vulnerables. Promet que hi 
treballaran.  

I, finalment, sobre els robatoris dels tiradors, assegura que no en tenia coneixement, que en 
pren nota i que en parlarà amb la Guàrdia Urbana per mirar si s’hi pot fer alguna cosa.  

La presidenta constata que alguns dels intervinents han demanat la paraula i els prega que 
siguin molt breus.  

El senyor José Juan Albiol es refereix al bar il·legal i a la terrassa il·legal que hi ha a Can 
Vies, i demana una resposta sobre això. Anuncia que, si no, aniran a Sanitat i ho denunciaran. 
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Insisteix que ell abans ha parlat d’un bar il·legal i que la policia ho hi va, i que sobre això no els 
ha contestat, quan havia dit que farien el que fos per evitar les il·legalitats. 

El regidor es pregunta si el que molesta és el soroll o bé la presència del col·lectiu, i ho diu 
perquè assegura que estaran al costat dels veïns quan es tracti de soroll en horari nocturn, i 
que en parlaran amb el conseller tècnic de Seguretat i, si cal, amb la Guàrdia Urbana, per si 
s’ha de fer algun tipus d’intervenció per garantir que els veïns puguin descansar. Però insisteix 
que els intents de governs precedents per fer desaparèixer aquest col·lectiu, perquè el que 
molesta és la seva presència, han acabat sent un desastre absolut. Recorda que un dels 
regidors antecessors seus va decidir un dia enviar una excavadora per tirar a terra allò, i tothom 
sap com va acabar. Garanteix que això aquest Govern no ho farà, perquè aquest Govern no vol 
crear una fractura i un conflicte al barri de Sants. Ho resumeix dient: descans veïnal, sí, però 
sent conscients que en una ciutat gran, complexa i plural com Barcelona –i en un estat com el 
que estem– hi han de tenir cabuda moltes expressions, tant les més oficials o institucionals com 
les més alternatives, encara que potser ni ell ni els veïns interpel·lants no comparteixin la seva 
forma de fer, de viure o de pensar. 

La presidenta diu que passen al bloc de les intervencions.  

El secretari informa que abans intervindran en directe dues persones que estan connectades a 
la sessió. En primer lloc, el senyor Sanz, i després el senyor Boza.  

El senyor Santiago Sanz es refereix al Pla de joc de Barcelona, presentat la setmana passada. 
Detalla que en aquest pla es pretén crear unes superàrees de joc i que, entre altres dades, s’hi 
reconeix que Badal té la pitjor ràtio de metres quadrats per nen de Barcelona, molt per darrere 
de la penúltima. Precisa que un nen de Badal té de mitjana setze centímetres d’àrea de joc, 
quan la mitjana de Barcelona és de gairebé un metre, quasi sis vegades més. (Mostra als 
presents, gràficament, què és el que comporten aquestes dues àrees.) Explica que amb les 
noves superàrees de joc, Badal continuarà tenint la mateixa misèria. Demana què es proposa 
per a Badal. Exposa que a Badal hi ha planificada la construcció de nou edificis a l’àrea de 
Juan de Sada, sent com és el barri més dens de Barcelona. Creu que construir nou edificis en 
una àrea amb aquests indicadors i una densitat que és el doble de ciutats com Bombai és una 
aberració urbanística i social. Es queixa que, si demanes unes superàrees per a Badal, et diuen 
que vagis a altres barris, que els faran grans i bonics. Especifica que en altres barris 
l’Ajuntament és capaç de comprar edificis sencers d’habitatges, extensions de terreny enormes 
o negocis privats com El Molino. Admet que segurament tot està justificat, però pregunta per 
què l’Ajuntament no pot comprar la masia del carrer Roger, que amenaça ruïna, i els dos solars 
del costat, per arreglar aquesta situació. Torna a queixar-se que Badal està a la cua, i que amb 
l’espai de Juan de Sada es podria arreglar una mica la situació en comptes d’agreujar-la, com 
creu que fa el pla actual.  

El senyor Dídac Boza vol fer una petició molt concreta relacionada amb el Firentitats, que serà 
aquest cap de setmana. Recorda que és un Firentitats molt desitjat, després de dos anys de 
pandèmia, amb poca normalitat d’any passat i gens de normalitat fa dos anys. Fa palès que 
Firentitats és un dels moments en què aquest Districte, i especialment l’eix Creu Coberta - 
Sants, brilla, però creu que hi manca una cosa, que són punts de connexió elèctrica. Fa veure 
que avui dia qualsevol entitat de qualsevol àmbit cultural o social necessita un ordinador per 
poder mostrar a la ciutadania la seva activitat i els seus serveis. Diu que és una petició que fa 
en nom de l’entitat que representa, l’Associació de la Ràdio Comunitària d’Hostafrancs, però 
està segur que s’hi podrien sumar moltes de les entitats que estaran a Firentitats. Explica, per 
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exemple, que els Castellers de Sants, que els tindran de veïns, ja li han demanat si tenien 
algun equip electrogen o algun sistema equivalent.  

Pensa que una infraestructura mínima –i ben assegurada, per evitar vandalismes– de punts de 
connexió elèctrica, tenint en compte que a l’eix Creu Coberta - Sants hi ha al llarg de l’any, com 
a mínim, quatre o cinc ocasions en què es fan o fires comercials o aquest Firentitats, seria fins i 
tot economia d’escala, perquè suposa que la despesa sumada de grups electrògens o similars 
cada vegada que hi ha una activitat d’aquestes deu ser important. I per això fa aquesta petició.  

La presidenta anuncia una altra intervenció presencial, que s’afegiria a aquest bloc. Dona la 
paraula al senyor Grau. 

El senyor Francisco Grau demana si al carrer Moianès-Leiva no es podria fer el que es va fer 
al carrer Vilardell, de posar uns plàstics. 

També es queixa sobre Can Vies, dient que hi fan botellons, aturen els camions, etcètera, i no 
tenen permís de residència. Diu que coneix un bar al carrer Callao - Consell de Cent que tenia 
quatre taules i ara només una, i que en canvi allà la vorera és més estreta i no els diuen res. Es 
queixa també per la volta que veu que fa la Guàrdia Urbana per no passar per allà. Creu que hi 
hauria d’haver més efectius, i que encara gràcies de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, sense 
els quals no podrien fer res.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al regidor.  

El regidor respon primer al senyor Sanz i li dona la raó en tot el que diu sobre el barri de Sants-
Badal: és un dels barris amb més densitat de població i amb una ràtio de verd per habitant més 
baixa. Sap, però, que l’important no és donar-li la raó, sinó trobar solucions. Fa saber que 
l’Equip de Govern del mandat passat va treballar en una proposta per remodelar la plaça de 
l’Olivereta, que és l’única zona de trobada, l’única plaça que hi ha, per fer-la més verda i posar-
la al dia, perquè feia molt de temps que no s’hi intervenia i estava una mica deixada. Diu que 
això es va elaborar en un procés participatiu molt ampli, amb molts veïns i entitats, i hi havia 
molt de consens. Assegura que es va reservar un pressupost de 2 milions d’euros per poder fer 
aquesta actuació, però que quan estava tot a punt per iniciar les obres es va descobrir que no 
era possible tècnicament, per les estructures del pàrquing de sota, de manera que qualsevol 
cosa que es volgués fer a la plaça havia d’anar precedida per un reforçament dels pilars del 
pàrquing. Afirma que ara es treballa en aquest projecte executiu, per poder incorporar tota 
aquesta obra prèvia al projecte, però són conscients que això comportarà un encariment com a 
mínim del doble pressupostat. Lamenta que no hi hagi cap més alternativa al barri, però 
remarca que estan concentrats en la intervenció a la plaça de l’Olivereta. Sap que ara té molta 
sorra i que li falta verd; tanmateix, insisteix que amb el projecte que hi ha s’hi podrà incorporar 
molt de verd.  

Es refereix també a la possibilitat esmentada pel senyor Sanz que l’Ajuntament comprés algun 
solar, perquè, efectivament, el gran problema és que no hi ha sòl qualificat urbanísticament 
com a verd. Diu que sí que s’ha fet per a la construcció de dos equipaments importants, que 
defensa que són els principals equipaments que han posat en marxa en aquest mandat al 
Districte: el poliesportiu, l’escola bressol i l’espai familiar. Creu que és una millora important del 
barri pel que fa a equipaments, però reconeix que continua sent cert que tenen un deute en el 
tema del verd.  

Respecte a les superàrees de joc que també comentava el senyor Sanz, vol aprofitar 
l’avinentesa per explicar-ho. Diu que són jocs singulars, generalment molt grans i 
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espectaculars, pensats sobretot per a infants però també per a famílies. Posa d’exemples el 
pop de la Pegaso a Sant Andreu, o la balena que hi ha a Nou Barris, que detalla que es van fer 
com a proves pilot i que van funcionar molt bé. Afegeix que estan estudiant com portar 
elements d’aquests també a Sants-Montjuïc, i que de moment s’han trobat dues ubicacions i 
una és a la Marina del Prat Vermell, que és un barri on també s’hi fa molt d’habitatge i gairebé 
no té verd.  

Convida el senyor Sanz a deixar les seves dades –reconeix que a Sants-Badal tenen pocs 
contactes amb entitats o amb veïns amb ganes de treballar i de fer coses–, perquè així el 
podran convidar a una reunió o convocar-lo al pròxim Consell de Barri, per estudiar com 
treballar conjuntament la reforma de la plaça de l’Olivereta o qualsevol altra idea que puguin 
tenir els veïns i veïnes per incrementar les zones de verd al barri.  

Adreçant-se al senyor Boza, que suggeria el tema del subministrament elèctric a les entitats de 
Firentitats, admet que aquesta qüestió no li havia arribat. Imagina que això ho deuen haver 
traslladat a l’equip tècnic. Pensa que per a aquesta edició de Firentitats no hi seran a temps, 
però creu que ho haurien de pensar de cara a l’any vinent. Reconeix que fins ara estaven 
acostumats que al Firentitats tothom hi anava amb fulls de mà i amb díptics o tríptics, i que 
bàsicament tot era paper, i sap que ara som a l’era digital i que hi ha entitats que volen 
ensenyar les coses amb pantalla o amb altres recursos, i concorda que això s’ha de poder fer. 
Proposa treballar-ho amb previsió i antelació, perquè té un cost: un punt de llum, al voltant de 
600 euros, i si és de manera estable, al voltant de 20.000 euros. Està d’acord que aquest cost 
es paga entre tots els veïns i veïnes, a través dels impostos, i creu que, per tant, si es planteja 
amb antelació, de cara al Firentitats de 2023 hi podria haver algunes parades –les que ho 
necessitin– amb connexió elèctrica.  

Pel que fa al que ha dit el senyor Grau, el tema del carrer Leiva no l’ha acabat d’entendre i li 
demana que en parlin després o que els ho deixi per escrit.  

Sobre la qüestió de Can Vies, es remet a la resposta que ja ha donat abans. 

Respecte a les terrasses, i concretament a la terrassa de Consell de Cent - Callao, assegura 
que en prenen nota. 

La presidenta diu que, ara sí, passen al bloc d’intervencions telemàtiques, que presentarà el 
secretari. 

El secretari es refereix a les intervencions que han arribat a través de la plataforma Decidim.  

En primer lloc, la senyora Esther Barreda indica que hi ha uns elements de fusta davant de 
l’escola de primària SEAT, on a les nits diversos joves hi fan estada i causen molèsties de 
soroll, beuen alcohol, etc. Diu que, a part del soroll que fan, deixen molts residus i brutícia i 
quan els nens van a l’escola ho troben tot brut. Pregunta si no es podrien substituir els 
esmentats elements per uns altres que no generin molèsties als veïns. 

El regidor proposa d’anar responent una per una les preguntes i així no les ha d’anar repetint 
ell després quan les respongui.  

Diu que pren nota d’aquesta qüestió, que afirma que desconeixia, i que miraran de prendre 
contacte amb la senyora Barreda per veure-ho i treballar-ho conjuntament amb els equips de 
Convivència i de Prevenció, i amb la Guàrdia Urbana. Reitera que és una qüestió nova i que en 
faran seguiment perquè no es consolidi.  
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En segon lloc, el senyor Carlos García fa dues preguntes. Vol saber quan començaran les 
obres per baixar a la calçada el carril bici de la Gran Via, entre la plaça d’Espanya i la plaça 
Cerdà.  I pregunta també si quan es faci el carril bici del carrer Mallorca fins a l’estació de 
Sants, es farà un enllaç directe i segur des del carril bici del passeig de Sant Antoni cap a 
aquest futur carril bici. 

El regidor respon que aquest carril bici tan esperat de la plaça d’Espanya fins a la plaça Cerdà, 
com ha dit abans, ja té data d’inici d’obra: el setembre del 2022, i que la previsió és que 
s’acabin el març del 2023. Recorda que si s’ha tardat tant a fer aquest projecte és perquè 
tècnicament tenia algunes complexitats, relatives al pas d’emergències dels Bombers o els 
Serveis de Neteja. Considera que és una secció bastant ampla, però amb molta complexitat i 
amb molt de trànsit, i afirma que es volia que l’afectació fos la mínima. Però reitera que ara el 
projecte ja està tancat.  

Afegeix que hi haurà també unes altres obres importants en aquest àmbit –i aprofita l’ocasió, 
diu, per fer pedagogia–, que són les obres del ferrocarril. Admet que encara no tenen calendari, 
però que està previst que la tardor d’aquest 2022 s’iniciïn unes obres per fer la connexió del 
ferrocarril de les línies del Llobregat, i que entrarà una tuneladora per la plaça d’Espanya i anirà 
fins a Gràcia, perquè pugui connectar el ferrocarril del Llobregat amb el ferrocarril del Vallès. 
Considera que és una obra molt rellevant i molt volguda, que ha de permetre millorar la 
connectivitat de Barcelona amb l’àrea metropolitana a través del transport públic. Informa que 
qui la promou és la Generalitat de Catalunya, i creu que l’obra generarà moltes molèsties també 
als veïns, especialment els de la zona. Demana paciència, perquè la zona tindrà una afectació 
important.  

Ho ha dit també perquè a la part més propera a la plaça d’Espanya, com que estarà afectada 
per aquestes obres, no es podrà acabar el carril bici fins que s’acabin les obres del ferrocarril.  

Sobre el projecte de carril bici de Mallorca, manifesta que la previsió és que arribi fins al carrer 
Tarragona amb Numància i que la connexió amb el carril bici del passeig de Sant Antoni es 
pugui tractar en el procés que hi ha obert de remodelació dels entorns de l’Estació de Sants. 
Considera que és molt important no només fer carrils bici, sinó també connectar-los bé, perquè 
són conscients que els conflictes que sorgeixen entre vianants i ciclistes són normalment en 
zones on de cop un carril bici es connecta directament amb la vorera. Assegura que treballen 
intensament en això.  

En tercer lloc, el senyor José L. Garrido Millán fa tres preguntes: demana si està previst algun 
tipus d’actuació als jardins de Celestina Vigneaux, perquè considera que els jardins estan en 
males condicions; demana que es tanqui la ferrovelleria del carrer Navarra, perquè genera 
molta brutícia al voltant del local; i, finalment, demana quan començarà la rehabilitació del camp 
de la Magòria.  

El regidor reconeix que els jocs infantils de Celestina Vigneaux necessiten un renovellament i, 
en algun cas, alguna reparació. Li consta que Parcs i Jardins ja té programada aquesta 
actuació i que s’hi treballa. Admet també que tot l’entorn dels jardins –com ja ha dit abans en 
resposta a la senyora Pérez Solera– requereix una posada al dia de manteniment. Afirma que 
el pla «Cuidem» els permetrà destinar recursos per a la millora d’aquest entorn. Anima el 
senyor Garrido a assistir al Consell de Barri de la Bordeta del 27 de juny, on s’estudiaran 
aquests temes i es mirarà quines zones necessiten més intervenció –a través del Pla de 
manteniment de l’espai públic–, i creu que una ha de ser l’àmbit de Celestina Vigneaux.  
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Respon la pregunta sobre la ferrovelleria del carrer Navarra dient que és una deixalleria que té 
llicència per a la seva activitat. Reconeix que, encara que l’activitat sigui legal, de vegades les 
mateixes persones que hi fan feina poden causar molèsties en l’entorn. Informa que l’equip de 
Convivència està fent una prospecció de la zona i també els equips d’Atenció Social, perquè a 
vegades hi pot haver usuaris d’aquestes deixalleries en situació de vulnerabilitat i s’hi ha de 
treballar des dels Serveis Socials.  

Respecte al camp de la Magòria, reconeix que és difícil de respondre quan estarà acabat. 
Informa que estan treballant en la part urbanística, i pot anunciar que, així com l’última vegada 
que en van parlar hi havia alguns punts de discussió, sobretot amb les entitats esportives, per 
decidir el projecte concret –el camp de futbol onze, el de futbol set, el poliesportiu, i l’encaix 
d’aquestes peces: no són discussions polítiques, sinó tècniques–, s’hi ha treballat amb 
Urbanisme i amb aquestes entitats esportives, i aquestes discussions ja s’han resolt, i s’ha 
pogut enriquir i millorar el projecte. Comenta que el pas vinent és el Pla especial, que haurà de 
permetre avançar en la tramitació urbanística i, després, redactar els avantprojectes d’aquests 
equipaments esportius. Assegura que tenen la màquina engegada i que no paren i que, ara, 
tenen el consens veïnal i el de les entitats esportives per poder tirar-ho endavant.  

En quart lloc, hi ha dues preguntes referents a la neteja dels barris de la Bordeta i Hostafrancs. 
Per una banda, la senyora Lola es queixa del mal estat de manteniment de la plaça de Súria i 
considera que el barri de la Bordeta està molt brut i deixat, fent referència sobretot al passatge 
d’Andalusia i a la plaça de Súria. Per una altra banda, la senyora Laura Navarro es lamenta de 
la brutícia als carrers Mir i Geribert, la Gran Via i Leiva. 

El regidor certifica que recullen totes les qüestions referents a la neteja i a les dificultats que hi 
pugui haver en aquest tema a l’espai públic. Recorda que s’està ultimant el nou contracte de 
neteja de la ciutat i que el contracte vigent no el va fer l’actual Equip de Govern, sinó que feia 
molts anys que estava fet; reconeix que s’havia quedat petit, tot i que s’hi havien fet algunes 
ampliacions. Informa que ja està adjudicat el nou contracte de neteja, que ja ha entrat en 
alguns districtes, però que al de Sants-Montjuïc, per qüestions administratives del mateix 
concurs, no entrarà en funcionament fins al setembre. Creu que serà llavors quan notaran 
realment una millora en la neteja al Districte, en bona part perquè hi sumaran 300 treballadors 
nous de neteja, nous contenidors i nous vehicles més silenciosos, que diu que han de permetre 
també conciliar la neteja amb el descans veïnal.  

Respecte als llocs esmentats, fa avinent que la plaça de Súria i el passatge d’Andalusia són un 
àmbit complex, perquè és una comunitat de veïns l’espai de la qual no és de titularitat pública –
malgrat que sigui d’ús públic–, sinó de titularitat privada. Defensa que el manteniment recau en 
els membres de la comunitat de veïns, que se n’haurien de fer càrrec. Assegura que l’Equip de 
Govern ha fet diversos intents per ajudar-los a fer obres, si calia, a col·laborar com a Districte 
per poder adequar els problemes de manteniment que hi ha. Conclou que el que passa, com 
moltes vegades en aquestes qüestions, és que s’han de posar d’acord molts veïns diferents i a 
vegades, per una simple discrepància d’un dels veïns, no es pot tirar endavant el projecte. 
Promet que repescaran la qüestió i hi insistiran, i miraran de trobar la implicació d’aquestes 
dues veïnes que assenyalen els problemes que hi pot haver de manteniment en aquest àmbit, 
a veure si entre tots s’aconsegueix prou consens per poder fer aquestes obres d’adequació i de 
millora del manteniment d’aquesta zona. Anima també aquestes veïnes del barri de la Bordeta 
a participar en el Consell de Barri vinent, el 27 de juny, en què parlaran exclusivament de 
manteniment i de neteja. Creu que serà una molt bona ocasió per poder tractar aquest punt. 
Anuncia que el tractaran no només amb l’equip polític, com és habitual en els consells de barri, 
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sinó també amb els responsables de l’equip tècnic de Manteniment del Districte i amb els 
responsables de Neteja, perquè amb els mateixos tècnics es pugui fer una priorització i una 
millora dels diversos itineraris tant de Manteniment com de Neteja.  

En cinquè lloc, el senyor Francisco Ruiz pregunta per un expedient d’un bar a la carretera del 
Prat 46, que causa molèsties al veïnat.  

El regidor demana si és el mateix Francisco que està present a l’Audiència, però es constata 
que no ho és. S’excusa per la pregunta, dient que només ho demanava per adreçar-se a ell. 
Reporta que té l’expedient davant, però que no pot donar-ne detalls públicament, com sap 
tothom, quan hi ha un expedient obert. Confirma que l’expedient existeix i que està actiu, però 
també que hi ha unes al·legacions i que s’està veient si les deficiències que es van identificar 
en el seu moment han estat corregides o no. Insisteix, tanmateix, que no vol entrar en més 
detalls, perquè aquesta informació pertany, sobretot, als interessats en aquest procediment. 

En sisè lloc, la senyora Cristina es queixa sobre les molèsties que causen una colla de nens i 
joves que juguen a pilota a la plaça de l’Olivereta. Diu que xuten molt fort i produeixen impactes 
als vidres de les botigues, amb perill per a altres persones que estan assegudes als bancs, i 
que la pilota surt de la plaça i crea perill per als vianants, els vehicles i fins i tot els mateixos 
joves. Demana si no es podria fer una zona tancada com en altres places, per evitar aquests 
problemes. 

El regidor respon que en prenen nota també, i afirma que aquesta informació no els havia 
arribat. Assegura que miraran com es pot arreglar, amb l’equip de Convivència. Creu que 
potser s’hi podran trobar alternatives, potser substituint les pilotes de cuir per pilotes més toves, 
o d’escuma, i que ho treballaran amb aquests joves, ni que sigui amb els educadors de carrer.  

Sobre la remodelació de la plaça, com ha dit abans, reitera que es farà, però que encara es 
treballa per enllestir el projecte executiu, i saben que requerirà una inversió important, del 
voltant de 4 milions d’euros.  

En setè lloc, el senyor Òscar Chic vol saber quan hi haurà el Centre Municipal Esportiu a la 
Marina del Port. 

El regidor avança que aquí també tenen una bona notícia, que és que, com saben, el 
poliesportiu de la Marina del Port encara no té centre esportiu municipal ni piscina, un 
compromís que van assumir com a Govern. Explica que van licitar el projecte per poder fer les 
dues coses –sala de fitnes i piscina–, cosa que, per ser un equipament municipal, requeria un 
concurs d’arquitectura, i diu que aquest és un procediment molt lent. Però l’han informat que ja 
ha estat adjudicat, de manera que ja hi ha equip redactor que treballa en el projecte. Creu que 
això és una bona notícia, que significa que es va avançant, i espera que ben aviat puguin veure 
els primers dibuixos de la futura piscina i de la sala de fitnes de la Marina.  

En vuitè lloc, el senyor Jaume Sol es queixa del trànsit excessiu que hi ha l’avinguda de 
Madrid, i també de l’excés de velocitat a la rambla del Brasil, entre l’avinguda de Madrid i el 
carrer de Sants. Diu que els passos de vianants senyalitzats són poc visibles. 

El regidor accepta que és una qüestió coneguda. Sap que l’avinguda de Madrid és una de les 
anomenades «autopistes urbanes», un carrer pel qual passen moltíssims cotxes cada dia, la 
qual cosa implica un problema de pol·lució i de contaminació acústica. Afirma que treballen en 
un projecte per remodelar aquesta avinguda, però són conscients que això no serà un procés 
senzill, per la molta mobilitat que suporta l’avinguda. Diu que s’hi ha de buscar una bona 
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solució, tant tècnica com amb prou consens. Recorda que va començar el procés participatiu 
per a la remodelació d’aquesta avinguda, amb la constitució, per Nadal, de la comissió de 
seguiment, i que des d’aleshores s’ha anat fent feina, en paral·lel amb el procés participatiu, en 
l’avantprojecte, de manera que espera que ben aviat tinguin ja les primeres propostes que 
puguin venir amb aquest avantprojecte i que les puguin discutir amb el veïnat que participa en 
el procés. Anima el senyor Sol a participar-hi, si encara no ho ha fet, i espera que entre tots 
siguin capaços de trobar un projecte de remodelació de l’avinguda de Madrid que permeti 
eixamplar voreres, incrementar el verd, incorporar una connexió més ràpida per als autobusos i 
també xarxa per a la bicicleta.  

En novè lloc, la senyora Laura Navarro demana mesures dissuasives complementàries per 
evitar l’incivisme de les persones que van amb patinet i bicicleta per les voreres. Suggereix, per 
exemple, millorar la senyalització, posar-hi càmeres, pintar avisos a terra amb l’import de la 
multa, etcètera. 

El regidor diu que entén el que proposa la senyora Navarro, perquè sap que hi ha un problema 
greu d’ocupació de les voreres pels patinets i bicicletes, i que s’ha de resoldre. Està convençut, 
però, que això no ho resoldran ni amb càmeres ni amb senyalització, sinó que ho resoldran 
donant una alternativa de xarxa de carrils bici que, com deia abans, estigui ben connectada, i 
que això s’ha pogut comprovar al Paral·lel. Diu que és veí d’allà i que quan es va fer la 
remodelació i s’hi va incorporar el carril bici, van deixar de passar patinets i bicicletes per la 
vorera; i que en l’àmbit de la Zona Franca, més recentment, ara que hi ha el carril bici ja no hi 
ha tantes bicicletes i tants patinets per la vorera. Creu, doncs, que el que cal és una xarxa 
ciclista que connecti de la millor manera possible el transport en bicicleta i en patinet per tota la 
ciutat. Afegeix que això no vol dir, en cap cas, que no s’hagi de sancionar i denunciar qui va 
amb patinet per les voreres posant en risc la gent gran. Explica que per això promouen 
campanyes, i constata que ell mateix, que és usuari de bicicleta, ha trobat moltes vegades la 
Guàrdia Urbana que, en el context d’alguna campanya, esperava en determinats punts i parava 
les bicicletes i els patinets que anaven per la vorera o que circulaven infringint la normativa de 
circulació. Pensa, per tant, que cal seguir avançant amb la xarxa de bicicletes, tan ben 
connectada com sigui possible, i de manera paral·lela continuar fent campanyes de denúncia, 
de sanció i d’informació per consolidar aquest nou model de mobilitat que s’està imposant a la 
ciutat i que tan important és per promoure la mobilitat sostenible.  

En desè lloc, el senyor Rafael Galiano Alcalá vol saber quan es posarà el vidre que falta sobre 
la ronda del mig, prop de plaça Cerdà. Diu que ja fa temps que aquest vidre no hi és i que s’hi 
va posar una placa provisional. Indica també que s’han posat unes plaques fotovoltaiques al 
mateix indret, però que, en canvi, encara no s’ha posat el vidre que hi manca.  

El regidor recorda que aquesta és una qüestió de la qual ja han parlat alguna altra vegada. 
Explica que aquests vidres, de manera fortuïta o bé expressament, van ser objecte d’actes 
vandàlics i que un es va trencar; que s’hi va posar una placa, per evitar que ningú es fes mal, i 
que llavors Infraestructures Vials, que és el departament, a escala de ciutat, que s’encarrega 
d’aquestes qüestions, està estudiant quina és la millor alternativa per instal·lar-hi un vidre nou, 
perquè no és una maniobra fàcil, per les seves grans dimensions.  

Precisa que aquesta operació no té res a veure amb la d’incorporar plaques fotovoltaiques en 
aquell àmbit, com deia el senyor Galiano, que aquesta és una instal·lació molt interessant que 
ha de permetre reduir el consum energètic del túnel i que, per tant, és una actuació pionera que 
li consta que ja està en marxa.  



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
En onzè i últim lloc, el senyor Nicolás Soler, que es presenta com a veí del carrer Lleida,  es 
queixa del soroll que fan les motos a la ciutat, i creu que cal una veritable lluita contra el soroll a 
Barcelona. I, d’altra banda, lamenta la gran quantitat d’excrements de gossos que hi ha a la 
ciutat.  

El regidor està d’acord que tant les motos com els gossos són temes que donen per a molt, 
però considera que diàlegs com aquest, amb preguntes escrites i respostes orals, no conviden 
gaire a entrar en el fons dels assumptes. Li dona la raó que les motos tenen un impacte acústic, 
però creu que cada cop hi ha més consciència ciutadana sobre això i que la Guàrdia Urbana ja 
fa controls perquè les emissions sonores s’ajustin a la normativa. Accepta que calen més 
actuacions en aquest àmbit. Recorda que ja es va anunciar que a l’estiu s’instal·larien radars 
sonomètrics, acústics, per detectar motos i qualsevol altre vehicle que siguin més sorollosos i 
infringeixin la normativa. Informa que són radars nous, que ja s’han provat en alguns països 
europeus, i creu que els han de permetre que la ciutadania prengui consciència de l’impacte 
que poden tenir aquests vehicles. Precisa que primer es faran anar amb una funció pedagògica 
i que després, quan correspongui, ja serà amb finalitat sancionadora.  

Pel que fa als gossos, està convençut que s’ha millorat molt en la recollida d’excrements. Té la 
sensació –ja no com a regidor, sinó com a veí– que ara hi ha molts menys excrements a l’espai 
públic que fa deu anys. Creu que no hi ha passejadors de gossos que no surtin sense les 
bossetes. Admet que ara cal que surtin no sols amb les bossetes, sinó també amb l’aigua, 
perquè sap que el problema dels gossos no només són els excrements sinó també l’orina, que 
moltes vegades oxida els elements i el mobiliari de l’espai públic. I reconeix que una altra 
dificultat que hi ha, i que cada cop s’evidencia més a mesura que hi ha més presència de 
gossos a l’espai públic, és l’afectació dels gossos en el manteniment del verd. Recorda que 
n’han parlat diverses vegades a l’Audiència Pública i als consells de barri. Es lamenta que 
tinguin parterres fantàstics, quan es van dissenyar i inaugurar, com els dels Jardins de Sants, 
que ara estan absolutament destrossats per l’activitat dels passejadors de gossos. Aprofita 
l’ocasió per explicar que, justament per això, estan a punt de començar obres, que creu que ja 
estan licitades, per refer tots els parterres dels Jardins de Sants i per instal·lar-hi tanques, de 
manera que l’espai públic s’adeqüi a aquesta presència tan important de gossos, i a l’incivisme 
dels passejadors.  

La presidenta dona per acabada l’Audiència i agraeix la presència de tothom.  

Aixeca la sessió a les 19.55 hores. 

 


